
 
 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation   
 

 

 

”Jag förstår visst vad du säger men det tar så 
lång tid innan det har vandrat runt och kommit 

ut och då kan man ju tro att jag inte fattar”  
Skolpersonals perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser. 

 

Jill Sundstedt 

 

 

Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare        Handledare:  

Avancerad nivå    Gunilla Sandberg     
15 högskolepoäng     
  

Vårterminen 2016    Examinator: 

      Anders Garpelin 

Mälardalens Högskola                            
Akademin för utbildning,                 
kultur och kommunikation   



	   	  	  
	   	   	  	  
	  

1	  
	  

      
Självständigt arbete i specialpedagogik-speciallärare, 15 högskolepoäng, SQA112 
Specialisering: Språk-, skriv- och läsutveckling         
 
 
SAMMANFATTNING 
___________________________________________________________________________ 
 
Författare: Jill Sundstedt 
 
Titel: ”Jag förstår visst vad du säger men det tar så lång tid innan det har vandrat runt och 
kommit ut och då kan man ju tro att jag inte fattar” - Skolpersonals perspektiv på 
språkstörning och dess konsekvenser. 
År: 2016     Antal sidor: 46 

 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen av hur skolpersonal förhåller sig till och arbetar 

med elever med språkstörning samt hur man ser på språkstörningens konsekvenser. För att 

undersöka detta syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med skolpersonal från olika 

yrkesgrupper; rektorer, specialpedagoger, klasslärare och ämneslärare i både 

praktisk/estetiska och teoretiska ämnen. Intervjuerna har analyserats med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys. Studiens teoretiska utgångspunkt är de specialpedagogiska 

perspektiven. Resultatet visar att de olika yrkesgrupperna, trots sina olika uppdrag på 

skolorna, har en god samsyn på hur språkstörning yttrar sig samt vilka konsekvenser en 

språkstörning kan innebära i skolan. Analysen visar att skolpersonalen har god kännedom 

kring de språkliga domäner som kan påverkas av en språkstörning, och de beskriver många 

stödjande åtgärder och arbetssätt som används i undervisningen av elever med språkstörning. 

Vidare visar resultatet att skolpersonalen upplever att de har fått gott stöd i arbetet med elever 

med språkstörning, då den aktuella kommunen anordnat en föreläsningsserie i ämnet för all 

skolpersonal, men trots detta framkommer även behov av ytterligare stöd. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord:  kvalitativa intervjuer, skolpersonal, specialpedagogik, specialpedagogiska 

perspektiv, språkstörning 
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1. Inledning  
Första gången jag kom i kontakt med begreppet språkstörning arbetade jag som lärare i 

svenska och engelska på högstadiet. Elevens mentor berättade att en elev i mitt arbetslag hade 

blivit diagnosticerad med språkstörning. Jag minns att jag inte riktigt visste vad språkstörning 

var för något, och att jag kände mig rätt dum eftersom jag tog för givet att alla de andra i 

arbetslaget visste. Såhär i efterhand har jag fått veta att de visste lika lite som jag. 

Allteftersom åren gått har jag stött på begreppet språkstörning mer ofta, och jag har även fått 

viss kunskap om vad diagnosen innebär. I mitt nuvarande yrke, som specialpedagog, kommer 

jag ofta i kontakt med pedagoger som, precis som jag när jag var lärare, inte känner sig helt 

säkra på vad det innebär att en elev har språkstörning.   

  

Att ha en språkstörning innebär enkelt beskrivet att man har nedsatta funktioner gällande att ta 

emot, förstå och uttrycka talat språk (Sjöberg, 2009). Man kan dela in de språkliga områden 

som påverkas i fyra kategorier; fonologi, grammatik, semantik och pragmatik och dessa fyra 

kategorier kan påverka både expressiv och impressiv språkbearbetning (Carlberg Eriksson, 

2009; Miniscalco, 2009). Att detta ger konsekvenser för skolgången säger ju sig självt, men 

trots detta har jag svårt att finna forskning som behandlar just språkstörning och skolgång i 

kombination. Då jag själv varit verksam som lärare i många år vet jag att det blir allt vanligare 

att stöta på elever som har diagnosen språkstörning, men trots detta är det inte förrän det 

senaste året som fortbildning i ämnet blivit mer lättillgänglig för personalen på skolorna. Jag 

är därför intresserad av att fördjupa förståelsen av hur skolpersonal förhåller sig till och 

arbetar med elever med språkstörning, och hur de ser på språkstörningens konsekvenser. Jag 

är även nyfiken på vilket stöd personalen på skolorna får, samt om de efterfrågar ytterligare 

hjälp och stöd gällande språkstörning. 

2. Bakgrund  
I detta avsnitt redogör jag för den teoretiska utgångspunkt som studien utgår ifrån samt 

redovisar en forskningsöversikt i ämnet språkstörning. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

2.1.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Genom tiderna har man sett på barns behov av särskilt stöd på många olika sätt, men nu är 

forskningen överens om två grundläggande synsätt inom specialpedagogiken. Dessa synsätt 

benämns med en mängd olika namn, men innehållet är i stort sett detsamma. Man talar ofta 
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om ett kategoriskt synsätt där eleven själv blir bärare av sin problematik och ett relationellt 

synsätt där fokus ligger på miljön och sociala faktorer i förhållande till eleven. Clark, Dyson 

och Millward (1998) skriver om olika perspektiv på specialpedagogik och beskriver ett av 

dem som att man ser de särskilda behoven som något som kommer från eleverna själva. Det 

är en del av deras karaktärsdrag. I kontrast till detta synsätt ställer de ett annat perspektiv, i 

vilket man menar att särskilda behov är en produkt av sociala processer. De uppstår i vissa 

sociala sammanhang och om dessa sammanhang skulle förändras kan detta minska behovet av 

särskilt stöd. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver även de dessa två 

perspektiv och menar att det kategoriska perspektivet reducerar svårigheter till något som 

beror på individens karaktärsdrag och att diagnoser och sådant som anses avvika från vad som 

är ”normalt” är det som avgör vad som är en svårighet eller ej. Svårigheterna kan exempelvis 

komma av låg begåvning eller vara beroende av individens hemförhållande. Elever som anses 

avvika från det ”normala” får ofta stöd i form av exkluderande specialundervisning. I det 

kategoriska perspektivet pratar man ofta om elever med svårigheter. I motsats till detta står 

det relationella perspektivet, där man talar om elever i svårigheter och menar att det handlar 

om samspelet mellan eleven och pedagogiken.  
 

Clark et al. (1998) menar att det relationella perspektivet fokuserar mycket på rättvisa och 

inkludering. Författarna är dock kritiska till att lägga fokus enbart på den sociala kontexten 

och menar att det finns vissa begränsningar med detta synsätt. De menar att om man ser 

särskilda behov som något som skapas av den sociala kontexten så kan själva 

specialpedagogiken ses som en del i denna sociala process och alltså medverka till att skapa 

de särskilda behoven. Författarna föreslår ett alternativt perspektiv som utgår från att man 

måste förstå värdet av rättvisa och inkludering i ett sammanhang där barns olikheter såväl 

som kursplaner, undervisningsmetoder och skolstruktur ingår. Först då kan man förstå dessa 

värden rätt. Det som är rättvist för en person är alltså kanske inte rättvist för en annan 

beroende på personens individuella förutsättningar samt den kontext i vilken personerna 

befinner sig. På ett liknande sätt beskriver Ahlberg (2007) de olika perspektiven som 

individinriktat perspektiv och deltagarperspektiv, och hon menar att det inte är möjligt att dela 

in specialpedagogiken i endast dessa två perspektiv. Ahlberg förespråkar utvecklandet av fler 

perspektiv och lyfter fram ett perspektiv som hon kallar för det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet. Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet fokuserar 

på sambanden mellan skolan som institution, dess undervisning och elevens förutsättningar att 
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lära. Man fokuserar alltså inte kunskapsbildning och meningsskapande till antingen individ 

eller praktik, utan lägger istället fokus på individen och de sociala sammanhang i vilka hon 

ingår. Ahlberg menar att man på så sätt kan rikta sitt forskarfokus både mot skolans struktur 

och villkor, undervisningens utformning och mot elevernas upplevelser av denna.  
 

Nilholm (2005) beskriver de två grundläggande perspektiven som ”ett traditionellt, 

individualistiskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi och […] ett alternativt 

perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för skolproblem” (s.124). Han 

beskriver målet med det traditionella perspektivet som att hitta rätt undervisningsmetoder för 

diagnosticerade grupper och att dessa metoder ofta grundar sig på en expertkunskap om det 

som gör gruppen avvikande. Nilholm (2006) menar att det traditionella perspektivet ofta 

karaktäriseras av exkluderande specialpedagogiska insatser. Det relationella perspektivet 

menar författaren lyfter bort problemet från individen och istället fokuserar på sociala 

faktorer. Det är dessa sociala faktorer som skapar behovet av specialpedagogiska insatser hos 

individen. Dessa faktorer kan exempelvis vara olika diskurser eller sociala orättvisor. Nilholm 

(2005; 2006) lägger även till ett tredje perspektiv som han kallar för dilemmaperspektivet, 

vilket, enkelt beskrivet, innebär att det i skolvärlden lätt kan uppstå en mängd olika dilemman 

då alla elever ska få samma sak samtidigt som man ska ta hänsyn till alla elevers olikheter. 

Nilholm menar att ett sådant dilemma kan handla om kategorisering kontra individualitet. 

Han menar att vi riskerar att stigmatisera barn om vi delar in dem i olika grupper, men om vi 

inte identifierar grupper av barn så riskerar vi att försumma barn som behöver särskilt stöd. 

Frågan är alltså om vi ska se varje barn som en individ och skapa individuella lösningar för 

dem i praktiken, eller om vi ska gruppera barn med liknande behov och ge dem stöd som 

möter deras behov som grupp. Ett annat dilemma är om elever i behov av särskilt stöd ska 

kompenseras, och alltså göra något annat än övriga gruppen, eller om de ska delta i den 

ordinarie undervisningen. Fischbein (2009) har undersökt barns upplevelse av 

specialpedagogiska insatser och lyfter det dilemma som uppstår hos barnen kring att antingen 

stanna kvar i ordinarie gruppen utan individuellt stöd eller att gå ifrån den ordinarie gruppen 

till ett mindre sammanhang och där få individuellt stöd. Hon menar att det även blir ett socialt 

dilemma då barnen kommer ifrån sina kompisar i den ordinarie gruppen och placeras i den 

mindre gruppen tillsammans med personer som de ofta inte känner någon samhörighet med. 

Nilholm (2006) menar att det perspektiv som vi intar i denna fråga påverkar hur vi ser på just 

specialpedagogik och specialpedagogiska insatser. 
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2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Språkstörning – definition av språkstörning 
Enligt klassifikationssystemet ICD-10 definieras språkstörning som : 
 

Disorders in which normal patterns of language acquisition are disturbed from the early stages of 
development. The conditions are not directly attributable to neurological or speech mechanism 
abnormalities, sensory impairments, mental retardation, or environmental factors. Specific 
developmental disorders of speech and language are often followed by associated problems, 
such as difficulties in reading and spelling, abnormalities in interpersonal relationships, and 
emotional and behavioural disorders. (hämtad 2015-11-24 från 
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F80) 

 
Att ett barn har språkstörning innebär att barnets språk inte utvecklas på ett sätt som 

motsvarar barnets kronologiska ålder och att det inte finns någon annan bakomliggande 

problematik som förklarar detta (Holmström, 2015; Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Språkstörningen påverkar olika språkliga domäner; den fonologiska, den grammatiska, den 

semantiska och den pragmatiska. Om man har svårigheter med ordmobilisering kan detta 

orsaka problem i skolan då det blir svårt att följa och delta i samtal (Holmström, 2015). Barn 

med språkstörning har inte utvecklat sin förmåga att uttrycka och förstå språk på samma nivå 

som jämnåriga. I skolåldern kan detta visa sig genom begränsningar i sociala sammanhang 

samt förmågan att förstå instruktioner eftersom skolan och social interaktion till största delen 

är språkbaserade aktiviteter (Horowitz, 2005).  

  

I Sverige har regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska definiera grav 

språkstörning, och bedöma storleken på gruppen gravt språkstörda. Detta uppdrag är en 

utökning av uppdraget ”Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” 

(U 2013:02), vilket ursprungligen endast riktades mot elever med grav språkstörning som är i 

behov av teckenspråk. I och med utökningen omfattar uppdraget nu även elever med grav 

språkstörning utan behov av teckenspråk. Detta arbete beräknades vara färdigt i april 2016, 

men då det har utökats ytterligare har utredningstiden förlängts till den 30 juni 2016.  

2.2.2 Språkstörningens konsekvenser  
Enligt internationella undersökningar är det mellan 5-8% av barnen i förskoleålder som har 

någon typ av språkstörning (Leonard, 2014; Nettelbladt & Salameh, 2007; Prelock, Hutchins 

& Glascoe, 2008). Forskningen visar också att språkstörningen inte är statisk, den kan 

förändras över tid och den varierar mellan olika individer. Den kan även variera hos en och 

samma person beroende av situation och kontext (Aarne, 2015; Holmström, 2015; Nettelbladt 

& Salameh, 2007).  
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Språkstörningen påverkar olika språkliga domäner; den fonologiska, den grammatiska, den 

semantiska och den pragmatiska. I den fonologiska domänen finns läran om alla språkljud 

samt prosodin (satsmelodin), i den grammatiska domänen finns språkets form med alla 

böjningsändelser och grammatiska småord, samt regler för hur man sätter ihop ord till 

korrekta satser, i den semantiska domänen finner man ords betydelse och det språkliga 

innehållet, och den pragmatiska domänen slutligen, behandlar kommunikationsförmågan – 

hur man använder sitt språk i sociala sammanhang (Carlberg Eriksson, 2009; Kalnak, 2014; 

Miniscalco, 2009; Nettelbladt, & Salameh, 2007). Beroende på hur många domäner som 

påverkas av språkstörningen delar man in språkstörning i olika grader. Lätt språkstörning 

påverkar enbart den fonologiska domänen, måttlig språkstörning påverkar både den 

fonologiska och den grammatiska domänen och grav språkstörning samt mycket grav 

språkstörning påverkar alla fyra domäner (Carlberg Eriksson, 2009; Nettelbladt & Salameh, 

2007). Då de fyra olika domänerna kan påverkas både impressivt och expressivt innebär det 

att det finns totalt åtta olika bitar som kan påverkas av språkstörningen. Dessa bitar kan vara 

olika starka och svaga hos olika personer och en språkstörning kan därför se ut på många 

olika sätt (Bishop, 1994; Nettelbladt & Salameh, 2007). Vissa personer med språkstörning 

kan ha stora svårigheter med språkproduktionen, andra kan ha svårt med grammatiska 

konstruktioner men ha bra förståelse, och vissa pratar utan problem men blir mycket fåordiga 

då de ska svara på frågor (Bishop, 1994). Enkelt beskrivet kan man säga att en elev med 

språkstörning har svårigheter med sin expressiva språkproduktion och/eller sin impressiva 

språkförståelse. Den tydligaste indikationen på en språkstörning, även för en person som inte 

är särskilt insatt i ämnet, är språkproduktionen eller talet eftersom ett annorlunda tal märks 

direkt. Det är svårare att upptäcka problem med förståelsen då dessa brister lätt kan döljas 

bakom ett bra talspråk (Carlberg Eriksson, 2009). 

 

 SPRÅKPRODUKTION SPRÅKFÖRSTÅELSE 
FONOLOGI uttalsproblem skilja mellan olika språkljud 

 
GRAMMATIK grammatiska förenklingar + 

utelämnanden 
avkoda komplexa meningar 

SEMANTIK ordmobiliseringsproblem koppla ord till rätt betydelse 
 

PRAGMATIK svårt att delta i samtal svårt att förstå 
kommunikativa intentioner 

(Min egen sammanfattning av hur forskningen visar att språkstörning kan påverka olika språkliga domäner) 
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Eftersom en språkstörning påverkar så många språkliga domäner innebär detta att barn med 

språkstörning stöter på en hel del svårigheter i skolans värld. Många barn med språkstörning 

har svårigheter med meningsförståelse. De tar längre tid på sig att processa meningar som de 

hör sägas (Montgomery, 2004). Då en stor del av skoldagen består av muntlig information 

som eleven ska förstå och processa, kan detta bli mycket svårt för en elev med språkstörning. 

Segnestam (2009) menar att ”språket som tankeverktyg har den största betydelse för 

utvecklingen av kunskap och lärande i skolan” (s. 109), detta är något som är viktigt att tänka 

på när det gäller arbetet med barn med språkstörning. Det är därför viktigt att det i skolorna 

finns god kompetens kring språkstörning, samt att eleverna får tid och möjlighet att arbeta 

utifrån sina egna förutsättningar. Kalnak (2014) menar att språkstörning ofta associeras med 

dåliga skolresultat och även med ökad risk för psykisk sjukdom. Sjöberg (2009) menar att 

barn med språkstörning behöver mer tid i skolan. De behöver extra tid för att lära sig, för att 

göra sina uppgifter, för att förbereda sig och för att repetera och sammanfatta. Vidare skriver 

hon att många barn med språkstörning har det besvärligt med matematiken. Detta kan 

härledas till olika aspekter av språkstörningen. Dels kan det vara den nedsatta läsförståelsen 

som gör att lästalen blir svåra att förstå, dels kan det handla om begränsningar i arbetsminnet. 

Det kan också handla om svårigheter med ordningsföljden, vilket resulterar i att man kan 

kasta om siffror.  

 

Bruce (2014) menar att barn som har haft sen eller långsam språkutveckling inte alltid förstår 

det de läser även om de knäckt läskoden och har ett fungerande vardagsspråk. Barnen har 

fortfarande kvar dolda problem, som till största delen handlar om att uppfatta och förstå 

språket. Tyvärr missar skolan ofta att sätta in åtgärder för barnet, eftersom svårigheterna inte 

är tydliga, och träning i exempelvis läsförståelse sätts inte in. I lågstadiet kan dessa barn klara 

sig hjälpligt genom att lyssna på de andra i klassen och se hur de andra gör, men när de 

kommer upp några årskurser brukar deras svårigheter bli tydligare, de visar ofta pragmatiska 

svårigheter och har exempelvis svårt att knyta an till vad andra säger, hålla sig till ämnet och 

att inte avbryta när andra pratar.  

 

Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase och Kaplan (1998) konstaterar i sin 

forskningsbakgrund att språksvårigheter i förskoleåldern är tydliga förelöpare till 

språksvårigheter och akademiska svårigheter som kan vara ända upp i vuxen ålder. De 
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hänvisar bland annat till studier av Rutter, Mawhood, and Howlin och Aram, Ekelman, and 

Nation. Stothard et al. (1998) har bedömt språk, literaritet och psykosocial status hos 71 st 15-

åringar som diagnostiserades med språkstörning vid fyra års ålder, för att bland annat ta reda 

på om dessa språksvårigheter kan växa bort utan att lämna spår som orsakar svårigheter även i 

vuxen ålder. Alla 71 barn testades igen vid fem och ett halvt års ålder, och 30 av dem 

bedömdes då ha blivit av med sin språkstörning. I sitt resultat av bedömningen vid 15 års 

ålder konstaterar författarna att de barn som bedömdes ha blivit av med språkstörningen vid 

fem och ett halvt års ålder lyckades lika bra som kontrollgruppen med normal 

språkutveckling, medan den grupp som hade fortsatta språksvårigheter vid fem och ett halvt 

års ålder fick signifikant lägre resultat än kontrollgruppen på alla test som mätte talad 

språkförmåga. De fick även lägre resultat än den grupp som bedömdes ha blivit av med sin 

språkstörning 

  

Prelock et al. (2008) säger att språksvårigheter ofta finns kvar i skolåldern och att de visar sig 

i svårigheter att följa instruktioner, svårigheter i att förstå både talat och skrivet språk, 

svårigheter i att producera berättelser samt att använda sitt språk på ett korrekt sätt i sociala 

sammanhang. Vidare menar de att konsekvenserna av obehandlade språksvårigheter är stora 

och att de kan leda till beteendeproblem, mentala hälsobesvär, lässvårigheter, akademiska 

misslyckanden och skolavhopp.  

  

En följd av språkstörning kan vara att personen med språkstörning misslyckas i interaktionen 

med andra människor och följaktligen undviker framtida interaktion så gott det går. Det blir 

en ond spiral där social interaktion inte tränas och därför inte heller utvecklas på ett önskvärt 

sätt. Många personer med språkstörning beskrivs som att de undviker sociala sammanhang 

med jämnåriga och att de föredrar kontakt med vuxna (Aarne, 2015; Horowitz, 2005).  

Jerome, Fujiki, Brinton och James (2002) har studerat självkänslan hos barn med 

språkstörning och jämfört denna med självkänslan hos barn utan språkstörning. I 

undersökningsgruppen med yngre barn kunde de inte se några skillnader mellan de två 

grupperna, men i undersökningsgruppen med äldre barn kunde de konstatera att de största 

skillnaderna i självkänsla gällde skolresultat, följt av social acceptans och socialt beteende. 

Författarna menar att barn med språkstörning ofta upplever svårigheter, både i skolan och i 

sociala sammanhang, och att detta lätt kan leda till minskad självkänsla. Vidare menar de att 

detta inte är lika tydligt hos yngre barn då de yngre barnen inte jämför sin egen sociala 
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kompetens med andras för att utvärdera sina egna kompetenser på samma sätt som äldre barn 

gör. Författarna menar att en god självkänsla är viktig för att barn ska förstå sitt egenvärde 

och att det hjälper dem att anpassa sig till omvärldens olika krav. Eftersom nästan allt arbete i 

skolan vilar på språklig kompetens stöter barn med språkstörning på stora problem där. Trots 

hårt arbete lyckas de inte lika bra som sina kamrater och lärare rapporterar ofta att elever med 

språkstörning upplevs ha svårigheter med att fokusera på skolarbetet. Dessa barn behöver 

uppmuntran för att orka kämpa i svåra situationer och en god självkänsla skulle kunna vara 

till stor hjälp för dem i detta arbete.  

 

2.2.3 Språkstörning i skolan 
Patchell och Hand (1993) menar att det är på tiden att lärare börjar se på språk på ett liknande 

sätt som logopeder gör, det vill säga att de bör se även på det talade språket och dess olika 

situationer, och inte bara tänka på språk i ett skolperspektiv, som läsning, skrivning, litteratur 

och debatter. De menar att språket i ett skolperspektiv bygger på en utveckling av det talade 

språket. När eleverna blir äldre och avancerar inom skolsystemet blir materialet svårare och 

svårare och slutligen blir det mer komplext än talspråket och det är oftast då som elever med 

språksvårigheter upptäcks. De menar även att mycket inom skolan är talat språk. Lärare pratar 

igenom nytt material, ger muntliga instruktioner, ställer frågor, ger muntlig feedback med 

mera. Om en elev då har svårigheter med talat språk kommer denna elev att misslyckas i 

denna miljö. De menar att lärarna måste förändra sin undervisning så att även elever med 

språkstörning får chansen att lyckas.  

 

Enligt Carlberg Eriksson (2009) finns det många olika aspekter att ta hänsyn till då man möter 

en elev med språkstörning.  Man måste vara medveten om att områden som auditiv 

perception, arbetsminne för språkligt material, bearbetningstid, uppmärksamhet och 

koncentration, motorik och koordination, planering och tidsuppfattning också kan påverkas av 

språkstörningen. Men det finns ingen allmän lösning som passar alla eftersom varje elev med 

språkstörning är unik, och har svårigheter inom olika områden. Alltså kräver varje elev med 

språkstörning en individuell plan för anpassningar och åtgärder i skolan.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (fortsättningsvis kallad SPSM) har nyligen gett ut ett 

material som heter ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola” i vilket de ger exempel på 

hur man som lärare kan anpassa i skolan för att bäst hjälpa elever med språkstörning. De 



	   	  	  
	   	   	  	  
	  

12	  
	  

åtgärder och anpassningar som nämns är bland annat att skapa sammanhang och förståelse, 

anpassa aktiviteter och uppgifter, använda olika metoder och material, ta hänsyn till barnets 

förmåga att lyssna, och att ge mer tid (Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 2015). Att 

skapa sammanhang och förståelse handlar om att bygga ny kunskap på den kunskap som 

eleven redan har genom att koppla nya kunskaper till gamla, knyta an till vardagliga ord och 

uttryck samt gå igenom viktiga ord och begrepp för att se vilka eleven redan kan och vilka 

som är nya. Exempel på hur man kan anpassa aktiviteter och uppgifter är bland annat att göra 

dem mer konkreta och dela upp dem steg för steg, eller att visualisera instruktioner med hjälp 

av ett schema, samt att förklara eller rita ord som kan vara svåra för eleven. Olika metoder 

och material kan handla om att dramatisera i undervisningen, att använda bildstöd eller filmer 

för att förtydliga och fördjupa och att använda konkret material. Man kan även leka och spela 

spel kring undervisningen och försöka ge eleven möjlighet att använda alla sinnen vid 

inlärning. Genom att använda ett enklare språk, med kortare meningar och långsammare 

taltempo, samt använda ett tydligt kroppsspråk och förstärka det som sägs med bilder tar man 

hänsyn till barnets förmåga att lyssna och ökar möjligheten för eleven att ta in det som sägs. 

Att ge mer tid handlar exempelvis om att ge eleven tillräckligt med betänketid för att kunna 

formulera sina svar vid muntlig aktivitet. 

 

Conti-Ramsden, Durkin, Simkin och Knox (2009) har gjort en undersökning i England kring 

hur elever med språkstörning lyckas i skolan. De har jämfört resultaten hos 120 elever med 

språkstörning och 121 elever med normal språkutveckling som gick sitt sista obligatoriska år 

på gymnasiet. Av de undersökta eleverna med språkstörning var det 44 % som nådde minst ett 

förväntat betyg i slutet av skolåret. I gruppen elever med normal språkutveckling var det 88 % 

som nådde samma resultat. Författarna hänvisar till tidigare forskning då resultaten för elever 

med språkstörning var sämre, och menar att detta är en positiv utveckling. 

  

Mroz (2006) har gjort en undersökning bland lärare i ”The foundation Stage”, vilka 

undervisar barn i åldrarna 2-5 år, i England för att ta reda på vad de har för kunskaper om 

språkstörning. I sin undersökning konstaterar hon att ungefär en fjärdedel av lärarna uppgav 

att de under sin utbildning till lärare inte lärt sig något om språkförsening eller språkstörning. 

52 % av lärarna uppgav att de efter avslutad lärarutbildning deltagit i kurser om barns 

språkutveckling, och 24 % hade deltagit i kurser om språkstörning. 76 % av lärarna uppgav 

att de önskade mer utbildning i hur man identifierar ett barn med språkstörning.   
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Sadler (2005) har samlat information från 89 engelska lärare som undervisar barn i åldern 4-6 

år, där något eller några barn i klassen har en språkstörning. Hon konstaterar att trots att 

ungefär 70 % av lärarna hade undervisat i mer än fem år så hade de liten eller ingen erfarenhet 

av att arbeta med barn med språkstörning. Ca 90 % av lärarna hade inget minne av att de fått 

utbildning kring språkstörning i sin lärarutbildning. Av de nio lärare som hade fått utbildning 

kring språkstörning var det bara fem som tyckte att utbildningen hade varit tillräcklig för att 

möta deras behov, men ingen tyckte att utbildningen hade varit bra. Många av lärarna hade 

ökat sin kunskap om språkstörning genom att läsa böcker i ämnet och 20 % av lärarna hade 

deltagit i olika kurser. Det framkom även att samarbetet mellan logopeder och tidigare 

förskolor lämnade en del att önska. Trots att barnen fått en språkstörningsdiagnos redan i 

förskolan var det bara lite mer än hälften av lärarna som fick information om detta när 

eleverna kom till skolan.  

3. Problemformulering 	   
Miniscalco (2009) menar att de allra flesta barn utvecklar sitt talade språk relativt fort. 

Perioden mellan noll och fyra år brukar vara den mest intensiva perioden under denna 

utveckling. Det finns en mängd viktiga förutsättningar för att barnet ska utveckla ett 

välfungerande språk. Anknytningen till föräldrarna är viktig, samt att barnet exponeras för 

språk redan vid en tidig ålder. Barnen själva måste också ha en vilja till att kommunicera och 

samspela med sin omgivning. Men även om alla dessa förutsättningar uppfylls så utvecklar 

inte alla barn sitt tal på samma sätt och det är därför svårt att sätta några gränser för när olika 

färdigheter bör vara utvecklade. För vissa förskolebarn tar det längre tid att nå de olika 

milstolparna och de utvecklar sitt språk i en långsammare takt än sina kamrater. Dessa barn 

brukar vanligtvis identifieras i samband med fyraårskontrollen på BVC och det är dessa barn 

som senare kan komma att få diagnosen språkstörning (Miniscalco, 2009). 	   

  

Barn med språkstörning har funnits länge och det har förekommit en mängd olika namn och 

definitioner på denna funktionsnedsättning. För snart 200 år sedan, redan 1822 skrev Gall 

följande:  
There are children . . . who do not speak to the same degree as other children although they 
understand well. . . . In these cases the trouble lies not in the vocal organs . . . and still less in the 
apathetic state of the subject. Such children, on the contrary, show great physical vivacity. They 
not only skip about but pass from one idea to another with great rapidity. If one holds them and 
pronounces a word in their ear, they repeat it distinctly. (citerat i Leonard, Laurence B.. 
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Language, Speech, and Communication : Children with Specific Language Impairment (2nd 
Edition). Cambridge, MA, USA: A Bradford Book, 2014. ProQuest ebrary. s. 7. Hämtad 2015-
11-19.) 

 

I Sverige var Alfhild Tamm en av de första att intressera sig för talrubbningar. Hon var en av 

Sveriges första psykiatrer och hon tjänstgjorde bland annat vid Stockholms hospital. Där blev 

hon ofta rådfrågad om talrubbningar, som inte alltid hörde samman med neurologiska eller 

psykiatriska sjukdomar, och detta gjorde att hon började intressera sig för detta fenomen. Hon 

konstaterade bland annat att barn med en grav talrubbning kunde komma att hämmas i sin 

mentala utveckling samt diskuterade dyslexins samband med språkstörning i förskoleåldern. 

Många av hennes åsikter inom området talrubbningar är aktuella än idag och hon har bidragit 

till att införa ett vetenskapligt synsätt på talrubbningar hos barn i Sverige (Nettelbladt & 

Samuelsson, 1998).   

  

Jag ser fler och fler barn som kommer till skolan med diagnosen språkstörning. Dessa barn 

har många olika behov beroende på vilka svårigheter språkstörningen ger dem. I LGR11, 

läroplanen för grundskolan, står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” 

(Skolverket, 2011). Vidare står det i skollagen (SFS 2010:800) att det är lärarnas uppdrag att 

främja alla elevers lärande. Det är en utmaning för pedagogerna inom skolan att möta alla 

olika barn på rätt sätt, så att skolgången blir bra för dem. Den 1 januari 2015 trädde en ny 

diskrimineringslag i kraft som även omfattar bristande tillgänglighet. Det innebär att en 

person med en funktionsnedsättning missgynnas om en verksamhet inte vidtar sådana 

åtgärder för tillgänglighet att personen kan komma i en jämförbar situation med personer utan 

denna funktionsnedsättning (SFS 2008:567). Denna lag understryker ännu mer vikten av att 

anpassa undervisningen utifrån enskilda elevers individuella behov. Det är viktigt att skolans 

verksamhet genomsyras av en samsyn på elever och deras svårigheter och att denna samsyn 

grundas på en god kunskap om funktionshinder, såsom språkstörning och de olika sätt den 

kan yttra sig på. Vilket specialpedagogiskt perspektiv personalen på skolorna intar i frågan 

om barn i behov av särskilt stöd påverkar deras berättelser om och deras arbete med dessa 

barn. Jag är därför intresserad av att se hur skolpersonal tänker kring just språkstörning. Hur 

resonerar lärare, specialpedagoger och rektorer om språkstörning och dess konsekvenser? 

Vilken hjälp får de i sådana frågor och har de behov av ytterligare stöd och hjälp? Genom att 
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intervjua tre olika proffessionsgrupper inom skolan vill jag även undersöka om det finns en 

samsyn inom skolorna kring arbetet med elever med språkstörning samt vilka 

utvecklingsbehov som finns. 

3.1 Syfte 
Mitt syfte med studien är att fördjupa förståelsen av hur skolpersonal förhåller sig till och 

arbetar med elever med språkstörning samt hur man ser på språkstörningens konsekvenser. 

3.2 Frågeställningar 
• Vilka perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser uttrycks i 

skolpersonalens beskrivningar? 

• Hur beskriver personal på några grundskolor sitt arbete med elever med 

språkstörning?  

• Vilket stöd får skolpersonalen i sitt arbete med elever med språkstörning? 

4. Metod 

4.1 Metodval                         

Jag har inspirerats av fenomenologi då man inom den fenomenologiska traditionen försöker 

beskriva innebörden av flera människors upplevelse av ett visst fenomen – i detta fall har jag 

försökt jag beskriva innebörden av skolpersonalens perspektiv på språkstörningen och dess 

konsekvenser. För att försöka fånga skolpersonalens upplevelser av språkstörning och dess 

konsekvenser har jag valt att använda mig av en kvalitativ ansats. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun kan vara ett sätt att försöka förstå något 

utifrån en annan synvinkel samt att skapa mening ur informanternas erfarenheter. Intervjuerna 

var semistrukturerade utifrån vissa tidigare fastställda teman. Utifrån informanternas svar har 

det funnits möjlighet att följa upp med eventuella följdfrågor och förtydliganden. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades för att slutligen analyseras med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) analysschema, genom att söka efter gemensamma teman i respondenternas 

berättelser. 

4.2 Datainsamlingsmetod  

En kvalitativ intervju kan till formen likna ett samtal, intervjuaren ställer frågor och 

respondenten svarar.  Kvale och Brinkmann (2014) menar att en forskningsintervju är ”ett 

professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den 
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intervjuade” (s. 18). Det som kan skilja en forskningsintervju från ett vanligt samtal är att det 

finns ett särskilt syfte med intervjun, vilket även gör att samtalet är mer strukturerat. Vidare 

påpekar Kvale och Brinkmann att en forskningsintervju inte är ett samtal mellan likställda 

parter då det är intervjuaren som är den som leder själva samtalet och kontrollerar situationen. 

I min studie inspireras intervjuerna av det som Kvale och Brinkmann kallar för en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju; den liknar ett vanligt vardagssamtal men har ett specifikt 

syfte och utförs utifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa teman.  

4.3 Urval 
Jag har gjort ett strategiskt urval då jag har sökt skolpersonal som har elever med 

språkstörning på sin skola. I mitt sökande efter informanter utgick jag från personliga 

kontakter med rektorer och specialpedagoger, som jag visste hade elever med språkstörning 

på sina skolor, och bad dem ställa upp på intervjuer samt vidareförmedla min förfrågan till 

annan personal på skolan. Jag har intervjuat tio personer på fem olika skolor i en mellanstor 

svensk stad. I studien finns respondenter från två f-5-skolor, en f-6-skola samt två 6-9-skolor. 

De yrkeskategorier som finns representerade är två rektorer, tre specialpedagoger, två 

klasslärare, två ämneslärare inom praktisk/estetiska ämnen samt en ämneslärare inom 

teoretiska ämnen. Jag valde att intervjua rektorer för att försöka fånga deras perspektiv på 

språkstörning och dess konsekvenser, samt ta del av deras beskrivningar av hur de arbetar 

med elever med språkstörning eftersom det ytterst är rektorernas ansvar att tillgodose varje 

elevs individuella behov. Jag var också intresserad av att höra specialpedagogernas berättelser 

då det oftast är de som handleder pedagogerna i frågor kring elever i behov av särskilt stöd, 

samt att de ofta själva är med och stöttar dessa elever. Lärarnas berättelser var intressanta och 

viktiga då det ju är de som träffar eleverna i det dagliga arbetet ute i verksamheten. Jag tyckte 

det var intressant att intervjua olika yrkeskategorier i solan för att se om deras pespektiv på 

språkstörning och hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa elever, samt deras beskrivningar av 

vilket stöd de har at tillgå, på något vis skilde sig då deras uppdrag i skolan är olika utifrån 

vilken yrkeskategori de tillhör. Då denna studie inte är särskilt omfattande är jag medveten 

om att det inte går att generalisera utifrån resultaten, men jag hoppas att de ska kunna ge en 

fingervisning om hur arbetet kring elever med språkstörning kan se ut på våra skolor, samt 

vad skolpersonalen upplever att de behöver för att utveckla detta arbete.   
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4.4 Procedur                             
Jag började med att via e-post skicka ut ett missivbrev till några specialpedagoger och 

rektorer som jag visste hade elever med språkstörning på sina skolor. I det medföljande mejlet 

bad jag dem att vidareförmedla detta till annan personal på deras enhet som skulle kunna 

tänkas vara lämpliga deltagare i min studie.   

  

Utifrån dessa e-postkontakter bokade jag in tider för personliga intervjuer. I den mån det var 

möjligt ville jag genomföra intervjuerna på den plats informanterna valde då jag tänkte att det 

var viktigt att de kände sig bekväma vid intervjutillfället, och alla informanter valde att jag 

skulle komma till deras arbetsplatser.      

 

Jag genomförde tio semistrukturerade intervjuer som delvis byggde på en intervjuguide. 

Utifrån informanternas svar hade jag möjlighet att ställa olika förtydligande följdfrågor och 

följa olika spår i deras berättelser. Då respondenterna var mycket kunniga i ämnet behövdes 

inte så många förtydligande följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. Jag 

spelade in intervjuerna med två olika ljudupptagare för att minimera risken för tekniska 

problem. Efter intervjuerna genomförts transkriberade jag dem innan de slutligen 

analyserades.                        

4.5 Analys 
De transkriberade intervjuerna har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Författarna menar att all form av kvalitativ innehållsanalys alltid någon form 

av tolkningar. Forskaren tolkar det som framkommer i intervjuerna. Innehållsanalysen innebär 

kortfattat att man lyfter ut olika meningsbärande enheter och plockar in dem i analysschemat. 

Dessa enheter kortas sedan ned och tolkas. På detta sätt får man fram teman och underteman 

som kan sammanfogas i mer övergripande temarubriker. Vid analysen utgick jag från studiens 

syfte och frågeställningar. 

4.6 Etiska överväganden 
Under arbetet har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna utifrån 

Vetenskapsrådets CODEX – god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna har 

informerats om att allt deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sin 

medverkan. Alla namn och platser har avidentifierats vid transkriberingen av intervjuerna. 
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Ett missivbrev skickades ut till alla respondenter. I missivbrevet fanns en kort presentation av 

mig själv, vilken utbildning jag går, syftet med studien och namn och kontaktuppgifter till 

min handledare. Vidare innehöll missivbrevet information om hur intervjuerna skulle gå till, 

att de skulle spelas in och transkriberas samt att de vid transkriberingen skulle komma att 

avidentifieras. Missivbrevet innehöll även information om vad ett deltagande innebar och att 

de deltagande när som helst kunde välja att avsluta sin medverkan. 

Alla informanter uppmanades att läsa igenom missivbrevet innan vi träffades. Vid själva 

intervjun informerades de även muntligt om studiens syfte och vad ett deltagande i studien 

innebar. 

De inspelade intervjuerna och transkriberingarna av desamma har hanterats på ett sådant sätt 

att ingen utomstående har kunnat ta del av dem. Alla intervjuer har avidentifierats på ett 

sådant sätt att inga namn på personer eller platser förekommer.  

Materialet från intervjuerna kommer endast att användas vid denna studie. 

4.7 Reflexivitet 

Jag är medveten om komplexiteten i kvalitativ forskning, då min egen förförståelse och 

uppfattning kring ämnet kan påverka analysen av materialet. Larsson (2005) menar att man 

enligt fenomenologisk tradition ska bortse från alla förutfattade meningar man har om det 

fenomen man önskar beskriva. Forskaren ska alltså försöka vara så förutsättningslös som 

möjligt vid själva analysen och med hjälp av de data som insamlats försöka beskriva det 

undersökta fenomenet. Jag finner en svårighet i detta, då en viktig del av studien är just själva 

forskningsbakgrunden. Detta innebär att jag läst en hel del litteratur och forskning i ämnet 

innan jag genomförde analysen och det finns en viss risk att denna kunskap kan ha färgat av 

sig på mitt resultat.  

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validering är något som pågår konstant under hela 

forskningsprocessen. Det handlar bland annat om att ifrågasätta ifall studien undersöker det 

den avser att undersöka. Jag anser att studiens validitet stärks av det faktum att urvalet utgår 

från personal på skolor som har elever med språkstörning och därmed är insatta i det ämne 

som studien ämnar undersöka. Genom att använda mig av en intervjuguide där 



	   	  	  
	   	   	  	  
	  

19	  
	  

frågeställningarna var vägledande ringade jag in studiens syfte och fokuserade intervjuerna 

kring detta. Då jag inte var ute efter att få ett entydigt svar utan snarare av att fånga 

skolpersonalens perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser, samt ta del av deras 

beskrivningar av hur de arbetar med elever med språkstörning anser jag att en kvalitativ 

metod var passande för studien.  

Kvale och Brinkmann (2014) listar sju validitetsfrågor under en intervjuundersökning. Dessa 

är 1) tematisering, 2) planering, 3) intervju, 4) utskrift, 5) analys, 6) validering och 7) 

rapportering (s. 298). Jag anser att jag beskrivit alla dessa steg tydligt, så att man kan följa hur 

arbetet växt fram, vilket jag menar ytterligare stärker validiteten. Jag har även stärkt mina 

kunskaper kring studiens ämne genom ett omfattande arbete kring litteratur och forskning, 

vilket jag anser stärker validiteten ytterligare. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet och 

innehåll. Det handlar om ifall resultatet kan reproduceras av andra forskare vid andra 

tillfällen. Det kan även handla om ifall respondenterna förändrar sina svar under intervjun, 

eller om de skulle svara på samma sätt om någon annan utförde intervjun. Författarna menar 

även att intervjutekniken spelar en avgörande roll för reliabiliteten, då tillexempel ledande 

frågor kan påverka hur respondenterna svarar. Samtidigt menar författarna att det inte behöver 

vara fel att använda ledande frågor i den kvalitativa forskningsintervjun utan att det ibland 

kan vara ett bra taktiskt drag för att öka intervjuernas reliabilitet. Intervjusituationerna i denna 

studie var avslappnade och hade formen av ett samtal. I vissa fall ställde jag följdfrågor, och 

det är möjligt att vissa av dem var lite ledande. Jag kan därför inte utesluta att jag kan ha 

påverkat respondenterna i deras berättelser.  

 

Reliabiliteten påverkas också av själva transkriberingen (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

studien spelades alla intervjuer in och ljudet blev i allmänhet bra så det var lätt att uppfatta 

vad respondenterna sa vid transkriberingen. Det var jag själv som transkriberade intervjuerna, 

och detta gjordes ganska nära inpå själva intervjun, så att samtalet fanns ganska färskt i mitt 

minne. Vid vissa tillfällen kan något enstaka ord ha varit svårt att uppfatta på grund av 

störande bakgrundsljud, men jag har ändå lyckats förstå innebörden av det respondenten sa 

utifrån sammanhanget, så detta bör inte ha påverkat reliabiliteten negativt.  
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Då min studie är så pass liten är jag medveten om att det inte går att dra några generella 

slutsatser utifrån den. Detta har inte heller varit mitt syfte, men jag hoppas att min studie ska 

kunna ska bidra till en större kännedom hur personal på skolorna tänker kring språkstörning 

och på vilket sätt språkstörningen tar sig uttryck i skolan, vilket stöd skolpersonalen får kring 

denna funktionsnedsättning samt vilket behov av fortsatt stöd som finns. Genom detta hoppas 

jag kunna bidra till medvetenhet kring hur man kan arbeta vidare med detta så att kunskapen 

om språkstörning blir större och personalen känner att de får det stöd de behöver. 

5. Resultat  
Mitt syfte med studien var att att fördjupa förståelsen av hur skolpersonal förhåller sig till och 

arbetar med elever med språkstörning samt hur man ser på språkstörningens konsekvenser. 

I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna utifrån rubriker som utgår från studiens 

frågeställningar;  

• Vilka perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser uttrycks i 

skolpersonalens beskrivningar? 

• Hur beskriver personal på några grundskolor sitt arbete med elever med 

språkstörning?  

• Vilket stöd får skolpersonalen i sitt arbete med elever med språkstörning? 

Som nämnts i urvalsproceduren så har jag intervjuat tio personer, ur tre olika yrkeskategorier, 

på fem olika skolor. Intervjuerna har numrerats nr. 1-10 och inga citat kan knytas till någon 

namngiven person. Vid citat anges inte heller vilken profession respondenten bakom citatet 

har. Eftersom fördelningen av deltagare inom de olika yrkeskategorierna var ojämn anser jag 

att det kan äventyra konfidentialitetskravet om jag vid citaten anger vilken profession som 

står bakom detta. Jag är medvieten om att vissa respondenter representeras med fler citat än 

de andra, men i beskrivningen av resultaten är alla respondenter inkluderade.  

5.1 Vilka perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser uttrycks i 
personalens beskrivningar? 
Efter att ha sammanställt skolpersonalens berättelser om sina erfarenheter av elever med 

språkstörning och beskrivningar av hur språkstörning kan yttra sig finner jag fyra teman. De 

sätt som skolpersonalen uttrycker att språkstörning kan visa sig på kategoriserar jag under 

dessa teman, vilka är fonetik, grammatik, semantik och pragmatik, och det är under dessa 

teman resultaten redovisas. Inom dessa teman framkom också exempel på såväl impressiv 
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som expressiv problematik, vilket framgår i resultatdelen, där jag skrivit fram vilken typ av 

problematik som skolpersonalen berättade om. Några kategorier går ihop och överlappar 

varandra, exempelvis semantik och grammatik, eller semantik och pragmatik, men det blir 

tydligt att de svårigheter skolpersonalen beskriver överensstämmer med den problematik som 

beskrivs i litteratur om språkstörning.  

 

Respondenterna ger exempel på att fonetiska svårigheter kan höra ihop med språkstörning. 

Några ger exempel på expressiv fonetisk problematik, alltså problem med uttalet, bland annat 

på grund av munmotoriska problem och berättar att det ibland kan vara svårt både för de 

vuxna och för klasskamraterna att höra och förstå när en del elever med språkstörning pratar. 

De berättar bland annat att de ofta får fråga om i och med att det är svårt att uppfatta elevens 

tal och att det ibland kan kännas som att de frågar om för mycket, och att de ibland får hjälpa 

till genom att spegla svaret så att övriga klasskamrater förstår.  

 

Det kan ju vara så att man har väldigt svårt att uttala, då tror jag det heter 
expressivt va, men det behöver jag ju inte använda till nån som inte vet, men i 
alla fall det här med uttalet (nr. 10). 

 

Skolpersonalen i intervjuerna ger även exempel på fonetiska svårigheter när det gäller 

koppling mellan fonem och grafem och menar att det visar sig som bland annat svårigheter 

med avkodning, alltså en impressiv problematik. Detta leder till svårigheter vid läsning och 

minskad läsförståelse då elevens fokus ofta hamnar på att avkoda och få ihop bokstäverna till 

ord, och detta kräver så pass mycket ansträngning att själva förståelsen går förlorad. Många 

av de intervjuade berättar just om svårigheter med läsning och läsförståelse och beskriver att 

detta ställer till svårigheter för eleverna i klassrummet.  

 
Men, men, ordmobilisering, fonem, jamen svårt med ljud, svårt med avkodning, 
eh… jamen svårt att komma ihåg vad man läser, ordförståelse. Ja, det är nog 
där jag skulle landa (nr. 4). 
 

När det gäller grammatiska svårigheter uttrycks exempel på både expressiva och impressiva 

svårigheter. De impressiva svårigheter som beskrivs handlar bland annat om svårigheter att ta 

till sig text på grund av att meningarna blir för grammatiskt komplexa.  
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De expressiva svårigheterna beskrivs som svårigheter i att få ihop kompletta meningar, att 

eleven ibland tappar ord, både i tal och skrift. Den röda tråden finns inte riktigt med när 

eleven uttrycker sig och det kan lätt upplevas som lite rörigt.  

 
Det kan vara svårt ibland att höra vad dom säger men också svårt ibland att 
förstå för att jamen ingen röd tråd, hoppar litegrann (nr. 7). 
  

De semantiska svårigheterna beskrivs som både impressiva och expressiva svårigheter av 

respondenterna och det verkar vara den del som man mest lägger märke till när det gäller 

elever med språkstörning. Skolpersonalen beskriver hur eleverna har svårt att hänga med i det 

som sägs om de inte ges tillräckligt med tid för att bearbeta informationen i sitt huvud.  

Svårigheter med ordmobilisering framkommer tydligt i respondenternas berättelser. Ibland 

blir det felkopplingar, vilket kan leda till missförstånd så eleven antingen säger något som kan 

verka väldigt konstigt eller missförstår det den hör och uppfattar något helt annat. 

 
Jag tror jag skulle säga att man har svårt att förstå ord, och att hitta ord… i 
huvet. Att man tar in, man hör orden, men att det kopplar inte riktigt till att man 
kan svara tillbaks, eller återberätta. Jag skulle också vilja säga att man har 
svårt att kategorisera ord. Att en soffa förstår man inte alltid är en möbel (nr. 
5). 

De pragmatiska svårigheterna beskrivs som svårigheter att hänga med i sociala sammanhang. 

Man förstår inte riktigt det här med turtagning i samtal och hänger inte heller riktigt med när 

det byts fokus i lekar på tillexempel raster.  

 
[…] det måste ju vara svårt i dom sociala kontakterna, tänker jag, om man har 
svårt att hänga med när folk pratar, när det går för fort (nr. 10). 
 
[…] dom förstår inte heller att ge och ta, det här, när ska jag vara tyst och 
invänta ett svar. Dom kan inte den här kommunikativa delen. Dom kan inte läsa 
av det riktigt bra heller (nr. 9). 
 

Respondenterna berättar att rasterna ofta är svåra för eleverna då det lätt blir missförstånd, 

vilka i sin tur ibland leder till konflikter. Många av de intervjuade beskriver att eleverna 

behöver mycket stöttning av vuxna på rasterna på grund av dessa svårigheter. De uttrycker 

även att de ibland upplever att eleverna med språkstörning drar sig undan i sociala 

sammanhang. 
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Men på raster och så så upplever jag att dom är lite själva, det har ju också två, 
eller ja det är flera, framförallt killar då som hamnar i konflikt med andra 
elever för att dom missförstår saker som sägs och saker som görs eller att dom 
andra eleverna inte har lika stor förståelse för att det tar längre tid för dom att 
yppa någonting under klass… (nr. 1). 

 

5.2 Hur beskriver personalen sitt arbete med elever med språkstörning? 
Alla respondenter beskriver att de medvetet arbetar med både träning och kompensatoriskt 

stöd för elever med språkstörning. I de lägre åldrarna är det mer fokus på träning och 

utvecklande av strategier och verktyg än i de högre åldrarna där arbetet är mer fokuserat på att 

kompensera, men inslag av både träning och kompensation finns i alla åldrar. De åtgärder 

som beskrivs i arbetet med elever med språkstörning har delats in i fyra olika kategorier; 

bildstöd, digitala hjälpmedel, individuellt stöd och alternativa redovisningssätt. 

 

Samtliga intervjuade uppger att de använder sig av någon form av bildstöd i sitt arbete med 

elever med språkstörning. I samtalen framkommer flera olika sätt och metoder för att använda 

bildstöd. Det kan vara allt från att tillverka eget textmaterial med stöttande bilder till att ha 

bilder på tavlan eller att göra ett arbetsschema med bilder så att eleven lättare kan följa 

arbetsgången. Det är tydligt att personalen är väl medveten om att just bildstöd kan underlätta 

för elever med språkstörning och de berättar att de blivit mycket bättre på att använda bilder i 

undervisningen sedan de börjat undervisa dessa elever. De berättar även att bildstödet 

kommer många andra elever till gagn och att det därför har en positiv effekt för 

undervisningen av hela klassen. Bland annat berättar skolpersonalen att en bild inte alltid bara 

tydliggör ett ords innebörd, som en förstärkare till orden, utan att de även kan vara en typ av 

minnesstöd då de blir som ”krokar” som eleven hänger upp informationen på. När de ser 

bilden förknippar de den med den information som gavs vid tillfället och kan på så sätt lättare 

plocka fram den igen.  

 

Jag har den (boken) som utgångspunkt och så brukar jag göra egna 
bildpresentationer med boken som grund i det jag lägger in, med att koppla in 
text och bild, för ser man bara bilden då ko… just det, där pratade hen om mat 
och miljö för det var en isbjörn… tillexempel (nr. 3). 

 

Bilder kan även användas vid ordinlärning, eller för att lära sig namnen på sina nya 

klasskamrater, i form av ett memory med namn/ord på ena lappen och foto/bild på den andra. 
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I intervjuerna beskrivs även hur bilder kan vara ett stöd för eleven genom att man gör ett 

bildschema över dagen, eller ett arbetsschema med bilder som stöd så att eleven vet vad som 

gäller just den lektionen.  

 
Jag använder ju mycket mera bilder idag än vad jag kanske gjorde innan jag 
hade träffat på barn med språkstörning. Då var det ju mera ord, men bilder är 
ju också så att det hjälper ju alla barn, det är ju inte bara att det hjälper dom, 
men för dom kanske det är nödvändigt för att klara en uppgift (nr. 7). 
 

Respondenterna nämner digitala hjälpmedel som ett viktigt verktyg i sitt arbete med elever 

med språkstörning. De belyser vikten av att få tillgång till att lyssna på text, att ges möjlighet 

att skriva på dator eller iPad för att kunna använda sig av exempelvis rättstavningsprogram. 

De pekar även på möjligheten att avlasta arbetsminnet genom att spela in istället för att 

anteckna. I de högre årskurserna har alla elever varsin elevdator och skolpersonalen beskriver 

att de arbetar mycket digitalt på lektionerna. Eleverna med språkstörning får hjälpprogram 

installerade på datorn utifrån deras individuella behov.  

 

[…] sen är det ju att det finns möjlighet att lyssna på sitt material om man nu 
ska läsa någonting. Så att det finns möjlighet att både lyssna och läsa både i 
pappersform och på dator, vilket man kan känna sig… lättast för det finns ju så 
mycket hjälpmedel på datorn med läslinjaler och sånt också (nr. 1). 

 

I de lägre årskurserna har eleverna inga ”egna” datorer eller iPads utan man delar på dem i 

klassen, men skolpersonalen beskriver hur de försöker knyta samma dator eller iPad till 

eleverna med språkstörning så att de alltid har tillgång till de program eller appar som är till 

stöd för deras specifika svårigheter. 

 
[…] dom hade varsin lärplatta med, var man fick lära sig att göra egna 
tankekartor, poplets och sånt (nr. 6). 
 

I intervjuerna uttrycks många olika exempel på hur eleverna får individuellt stöd. Bland annat 

framkommer det att elever med språkstörning ibland får gå iväg till specialpedagogen eller 

logopeden för att färdighetsträna. Det kan tillexempel handla om träning av munmotorik, 

uttalsträning eller lästräning. Det är främst skolpersonal i de lägre åldrarna som berättar om 

färdighetsträning och de beskriver det som en insats som genomförs regelbundet under några 

veckors tid. Insatserna utgår från elevens individuella behov och ibland sker de i samarbete 

med logoped eller talpedagog.  
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Vi hade delat upp då i små grupper, och så hade vi speglar, och så tittade vi då 
hur ljud… bokstavsljuden såg ut. Och dom tyckte det var jätteroligt. Vi lekte så 
dom blev fantastiskt duktiga (nr 2).  
 

Skolpersonalen beskriver även hur eleven kan få extra stöd och hjälp av pedagogen i 

klassrummet i form av repetition, alltså att läraren går fram till eleven och repeterar 

instruktionerna individuellt eller att pedagogen leder eleven vidare i sin uppgift, genom 

exempelvis följdfrågor för att få eleven att komma vidare. Respondenterna berättar även att 

det ofta finns en extra resurs med i klassrummet, det kan vara specialpedagogen, en assistent 

eller en annan lärare. Ibland kan den extra personen välja att ta med sig några elever med 

liknande problematik för att arbeta i ett mindre sammanhang. På så sätt får eleverna möjlighet 

till arbete med förförståelse, repetition och individuella instruktioner. Det blir väldigt 

individanpassat på detta sätt och eleverna får bättre förutsättningar för inlärning.   

 
Men där hade vi organiserat så att det var, dom hade, dom var också en liten 
grupp och hade tillgång till en extra personal, ganska stor… näst intill hela 
skoldagen. Och sen så integrerades dom och sen så gick dom undan och satt i 
grupprummet och jobbade litegranna där. Och där, var med på genomgångar 
och sen fick höra genomgången en gång till, fick prata orden fick prata 
begreppen, fick rita på tavlor, titta på padda och… (nr. 7). 

 
I intervjuerna uttrycker skolpersonalen att de upplever det blir mer inkluderande för eleverna 

att få stöd i liten grupp, då de långsiktigt får till sig mer kunskap vilket gör att de kan vara mer 

delaktiga i framtida diskussioner i ämnet. En respondent berättar att eleverna ofta kommer 

tillbaka till klassrummet efter arbete i mindre grupp och verkar nöjda och glada för att de har 

fått hjälp att ta till sig kunskap på ett sätt som passar dem.  

 

[…]nu är det inte så ofta på mina lektioner som språkcoachen är med, det är 
ungefär en av tre lektioner. Men att hen kan ta dom, då blir det ett helt annat… 
Dom kommer tillbaka och skiner som små solar för dom har förstått och dom 
kan och dom har gjort det här, och resten av klassen har också fått sitt, så att 
det blir mera en harmoni. När det är hela klassen tillsammans då blir det… dom 
ligger lite för olika då, i nivå, och då blir det väldigt mycket springande för mig 
(nr. 1). 
 

Skolpersonalen berättar att eleverna erbjuds olika alternativ för att redovisa sina kunskaper. 

Dessa alternativ kan se ut på många olika sätt. I intervjuerna uttrycks att skolpersonalen 
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brukar ge eleverna möjligheten att redovisa sin kunskap muntligt, ofta enskilt med pedagogen 

eller i ett mindre sammanhang. Då finns det möjlighet för pedagogen att ställa följdfrågor och 

fördjupande frågor så att eleven fortsätter att berätta tills den har redovisat all sin kunskap.  

 

Dom vågar nog inte ta ut svängarna så mycket men dom vill ju gärna göra det 
på något muntligt sätt. För dom har lättare att uttrycka sig så. Och det ger ju… 
det ger ju dom… alltså då hamnar dom ju på en stark… alltså dom är mycket 
starkare muntligt. Rent generellt dom eleverna som vi har, för att… då får dom 
en direkt återkoppling. När dom skriver så skriver dom för blinda ögon ända 
tills dom har gett ifrån sig pappret (nr. 1). 
 

Det framkommer även att eleverna kan få redovisa med hjälp av bilder, i form av Powerpoint-

presentationer eller tankekartor. Ibland finns även möjligheten att redovisa med hjälp av sång, 

dans eller teater. Dessa olika redovisningssätt är inte något skolorna enbart erbjuder eleverna 

med språkstörning, utan alla i gruppen har möjlighet att välja den redovisningsmetod som de 

själva känner sig mest bekväma med.   

5.3 Vilket stöd får skolorna i sitt arbete med elever med språkstörning? 
Vid analysen av intervjuerna utkristalliserade sig två olika kategorier kring vilket stöd 

skolpersonalen får i sitt arbete med elever med språkstörning. Dessa kategorier benämner jag 

föreläsning och samarbete med olika yrkeskategorier. Eftersom föreläsningen var något som 

var obligatoriskt att ta del av medan stödet under rubriken samarbete med olika 

yrkeskategorier var något som man själv sökt eller bett om kände jag att jag ville dela upp 

dem i två olika kategorier, även om föreläsningen också, på sätt och vis, var ett samarbete 

med olika yrkeskategorier.  

 

Det visade sig att den aktuella kommunen hade anordnat en föreläsningsserie om 

språkstörning för all skolpersonal. Rektorer, elevhälsopersonal och resurspersoner hade fått 

ett riktat föreläsningstillfälle och pedagogisk personal hade fått två tillfällen. Det första 

tillfället var det tillfälle som samtliga tagit del av och det var en slags grundutbildning i 

språkstörning, där en logoped informerade om på vilket sätt en språkstörning kan yttra sig och 

vad detta kan få för konsekvenser för eleven. Vid det andra tillfället, som riktade sig till 

pedagogisk personal, gav en pedagog med stor vana av att arbeta med elever med 

språkstörning praktiska tips kring hur man kan arbeta i klassrummet för att hjälpa och stötta 

dessa elever. Några av de intervjuade personerna menar att redan kände till de som sades på 

föreläsningen, men säger att det ändå var bra att repetera och bli lite påmind, men de flesta 
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beskriver att de tyckte att föreläsningen varit bra och att de fått större kännedom kring 

språkstörning.  

 

Men jag känner ändå att jag har ganska bra på fötterna kring språkstörning just 
i och med att jag har varit på dom här föreläsningarna som har erbjudits kring 
språkstörning (nr. 6). 
 

I intervjuerna framkommer flera olika typer av stöd som skolpersonalen fått av olika 

yrkeskategorier. Bland annat berättar de att de fått stöd via SPSM. Dels har respondenterna på 

eget initiativ och utifrån en vilja att lära sig mera om språkstörning tagit del av information 

kring språkstörning som finns att finna på SPSM:s hemsida och i olika foldrar, men man har 

även fått stöd genom att SPSM kommit ut skolorna. Då har SPSM kommit ut till skolan för att 

observera arbetet och utifrån detta återkoppla till pedagogerna och handleda kring hur man 

ytterligare kan stötta eleverna med språkstörning.  

 

R: Vi hade dom (SPSM) här med en elev… det var ju för att hen hade 
språkstörning, men det är ju några år sen då gick hen kanske i trean eller fyran. 
I: Mm. Kommer du ihåg vad dom gjorde då? 
R: Observerade. Och så hade dom möte med oss efteråt och konstaterade att vi 
gjorde det så fantastiskt bra så vi kunde inte göra på nåt annat sätt (nr. 10). 

 

Skolpersonalen berättar även att de kan vända sig till specialpedagogen på skolan eller i 

områdesteamet för att få stöd och hjälp i arbetet med elever med språkstörning. De kan då få 

råd kring hur lektioner eller uppgifter kan anpassas eller hjälp med att installera digitala 

hjälpmedel. Specialpedagogen kan även testa eleven för att kunna kartlägga starka och svaga 

sidor hos eleven så att anpassningarna och åtgärderna utformas utifrån elevens specifika 

behov. Respondenterna beskriver också hur specialpedagogen kan stötta vid skrivande och 

uppföljningar av åtgärdsprogram.  

 

Det förekommer även samarbete med logopeder och talpedagoger, dels kring stöttande 

åtgärder och färdighetsträning, men även i samtal med föräldrar kan dessa personer vara 

behjälpliga. Detta beskriver skolpersonalen som mycket positivt då logopeden/talpedagogen 

är lite mer av en ”expert” i ämnet än vad skolpersonalen är. De beskriver att det är skönt för 

dem att ha någon med mer kunskap om ämnet med i samtalet då vårdnadshavare ofta kan ha 

frågor och funderingar som är svåra för skolpersonalen att besvara.  
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Jag har faktiskt också, kommunen har ett resursteam i stadshuset som hjälper 
till med logoped och lite annan personal som kommer ut och kan titta lite på 
dom här barnen och se hur… ja, ge tips och råd till oss. Undervisande och då 
även till föräldrar (nr. 5).  
 

5.4 Vilket ytterligare stödbehov upplever personalen att de har? 
På frågan om de upplevde att det fanns utterligare stödbehov i arbetet med elever med 

språkstörning svarade många till en början att de inte behövde något mer, men efter en stunds 

funderande och vidare samtal konstaterade de att det faktiskt finns ytterligare stödbehov på 

skolorna. Önskemålen varierar och i analysen av intervjuerna kategoriseras dessa in under 

fyra olika rubriker; klassrummet, föreläsning, verktyg och samarbete med olika 

yrkeskategorier. 

 

Dels uttrycker skolpersonalen i intervjuerna önskemål om någon typ av handledning, med 

handfasta råd på hur man kan arbeta i klassrummet och ute på skolorna för att på bästa sätt 

stötta elever med språkstörning. En av respondenterna föreslår att man skulle kunna anordna 

någon typ av work-shop, tillsammans med andra skolor, för att möjliggöra diskussioner och 

erfarenhetsutbyten mellan pedagogerna. En viktig del i detta förslag är att man ska få sitta och 

diskutera fall med personal från andra skolor, som alltså inte känner eleven sedan tidigare. På 

detta sätt anser respondenten att samtalen kan få bättre kvalitet och att man undviker att 

hamna i diskussioner som hamnar på individnivå snarare än på organisationsnivå. 	  

	  
Fast jag skulle känna att det skulle vara mer givande för mig att få det i ett 
mindre sammanhang där jag kan ta upp konkreta exempel, där jag kan en elev 
som jag har och vilka svårigheter den har och få tips och råd på hur jag jobbar 
med den eleven. […] Ja… alltså det är ju bra om man kan koppla det till där 
man är och vad man gör men samtidigt så finns det ju risk för att… om man är 
en grupp med ele… eller med pedagoger som jobbar med samma elev, visst det 
kan ju vara utvecklande för att man kan få höra dom andras åsikter men det kan 
också bli dom hära att man fastnar i det här spåret att man inte vågar tänka lite 
utanför boxen, som man kanske kan göra med en människa som inte känner till 
klass, elev och så vidare (nr. 1). 
	  

Möjligheten att arbeta med kompetens kring språkstörning på konferenser och studiedagar, 

exempelvis genom att någon person med god erfarenhet av att arbeta med elever med 

språkstörning skulle komma till skolan för samtal med pedagogerna är också något som lyfts. 
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R: Det skulle vara nån form av handledning till pedagogerna. 
I: Mm. 
R: Som möter dom här eleverna dagligen. 
I: Mm.  
R: Så att det blir en, en inkludering, alltså att man jobbar inkluderat med det 
här i klassrummet.  
I: Att man får lite mer hands-on? 
R: Ja, men mer hands-on… (nr. 4). 
 

Respondenterna menar att den föreläsningsserie de tagit del av gett gott stöd och god kunskap 

kring hur man kan arbeta med elever med språkstörning. Men några av dem anser att 

föreläsningsserien borde fortsätta eller följas upp på något sätt för att ge ytterligare stöd. De 

uttrycker att det känns bra just nu, eftersom det inte gått så lång tid sedan föreläsningen ägde 

rum, men att de vill göra något mer av den så att det inte faller i glömska. Bland annat 

funderas det kring möjligheten att arbeta vidare med det under konferenser och studiedagar i 

någon form av kollegialt lärande, kanske läsa en bok tillsammans och diskutera. De menar 

också att det skulle behövas någon form av uppföljning så att eventuell ny personal får ta del 

av samma information samt för att diskutera hur man kan arbeta vidare på skolorna.  

 

Dom här riktade kompetensutvecklingarna som kommer uppifrån kommunen, är 
nödvändiga.  Men, sen tycker jag att man skulle göra en… kanske en fullföljning 
då, vad, hur ska vi… hur ska vi kunna fortsätta jobba med dom här bitarna?(nr. 
4).  

 

I intervjuerna framkommer även att det finns stödbehov kring olika verktyg som kan hjälpa 

eleverna. Dels önskar man sig tid och möjlighet att tillverka eget bildstöd men även mer 

handfasta tips på var man kan hitta färdigt material. Skolpersonalen berättar att bildstöd är bra 

att använda i undervisningen, men att de inte alltid gör det fullt ut eftersom det är så pass 

tidskrävande att tillverka det.  

 

Alltså, om man tänker… det som har varit svårt att hitta, det är bilder tycker 
jag, det har vart svårt och sen också just sådär att man vet att man inte får ta 
alla bilder och använda sig utav. För på nåt vis så sprids dom ju vidare om man 
lägger ut och man skick… mailar hem liksom sådär att… så det är väl kanske 
bilder som har varit krångligast, tänker jag mig liksom i mitt praktiska arbete 
(nr. 7). 
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Det finns också ett behov av att lära sig mer kring olika digitala verktyg som kan hjälpa elever 

med språkstörning och det framkommer även ett förslag på utbildning i exempelvis AKK 

(alternativ och kompletterande kommunikation) för att ytterligare kunna stötta eleverna. Ett 

annat önskemål som uttrycks är att det ska arbetas fram någon typ av screeningmaterial att 

använda sig av, liknande screeningmaterial som används vid misstanke om läs- och 

skrivsvårigheter. Om skolan misstänker att en elev har språkstörning skulle de då kunna 

använda sig av detta material i väntan på logopedutredning då det ofta är långa väntetider där.   

 

Även om det redan finns samarbete med olika yrkeskategorier uttrycker skolpersonalen 

ytterligare behov av det. Man nämner bland annat att man behöver mer stöd av 

specialpedagog eller speciallärare, som kan komma in i klassen och hjälpa eleverna med 

språkstörning, för att på så sätt avlasta pedagogen, samt säkerställa att eleverna med 

språkstörning får det stöd de behöver. Samarbete med logoped/talpedagog kring stöttande 

åtgärder lyfts också samt samarbete med samma yrken i möten med föräldrar då det ibland 

kan kännas lite lättare i sådana möten om man har en ”expert” med.  

 

 Nej, men jag tänker ett nära samarbete med logoped kan vara viktigt ibland. 
Också…också f… att pedagogerna förflyttar sin förståelse. Hur komplext det är, 
det är också… för när man gör det i samtal med föräldrar och d… det är ju dom 
som bjuder in. För man kan ju möta föräldrar som att … som också ibland kan 
vara frustrerade för dom tycker att mitt barn maskar, det skärper inte till sig, 
hen kan om hen vill, alltså frustrerade föräldrar (nr. 8). 
 

Lättare tillgänglighet till tolkar som kan vara behjälpliga vid testning av elever med annat 

modersmål lyfts också av en respondent. Dessa skulle då inte bokas på vanlig väg utan vara 

tillgängliga via någon typ av resursteam så att det går snabbare för skolorna att få en tid med 

dem.    

Kanske inte mer utbildning men, utan mer hjälp ifrån som tillexempel en tolk, 
om jag vill göra en kartläggning att det, tänk om det fanns kompetens på nära 
håll, nån i områdesteamet tillexempel. Att vi har, jag har ett ITPA här som jag 
skulle vilja att du sitter med mig när jag gör här. Nu, alltså nu ska man gå in på 
vanlig tolkförmedling och beställa och så boka en tid om nån vecka eller två, 
ungefär så. Att det var lättare och tillgå nån som kunde vara med…(nr. 6). 
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5.5 Resultatsammanfattning 
Att språkstörning är en komplex och föränderlig diagnos framkommer i studien genom 

skolpersonalens beskrivningar. De beskriver att de elever som de träffar alla är olika trots att 

de har samma diagnos.  

 

Oj, ja… då kom vi ju till det där med vad det är. Det är ju svårt att förklara, för 
att dom eleverna som jag har som har språkstörning, är ju olika (nr. 1). 
 

Dom är ju så olika… Dom är ju såhär [visar med händerna] olika (nr. 10).  

 

Respondenterna konstaterar att språkstörningen påverkar vissa språkliga domäner och 

förmågor och att det skiljer mellan eleverna hur dessa domäner påverkas. Tydligast 

framkommer bilden av hur ordmobiliseringsförmågan påverkas och att eleverna kan ha svårt 

med förståelse av både talat och skrivet språk, något som givetvis påverkar skolsituationen 

och inlärningen. Men det är inte bara på lektionerna som språkstörningen ger konsekvenser. 

Skolpersonalen har också uppmärksammat att språkstörningen kan ställa till det för barnen i 

sociala sammanhang och de försöker arbeta för att stötta dem i sådana situationer. Svårigheter 

med ordmobilisering och pragmatik kan bidra till missförstånd och konflikter på exempelvis 

raster, och ju mindre barnen är desto tydligare stöttning behöver de i dessa sammanhang.  

 

Studien visar tydligt att det förekommer ett aktivt och medvetet arbete ute på skolorna för att 

anpassa i skolan så att barn med språkstörning får bättre förutsättningar. Det finns en stor 

medvetenhet kring hur språkstörningen begränsar för eleverna och att alternativa 

redovisningsmetoder, anpassat material och individuellt stöd är ett måste för att dessa elever 

ska kunna komma till sin rätt. Det handlar bland annat om bildstöd, att anpassa språket, att 

jobba med förförståelse samt att ge eleverna mer tid. I intervjuerna framkommer många 

beskrivningar av hur skolorna arbetar på just detta sätt. Respondenterna nämner samtal och 

muntliga aktiviteter som det vanligaste sättet för elever med språkstörning att vilja redovisa 

sin kunskap på, men det nämns även andra exempel som teater, Powerpoints eller redovisning 

med mycket bilder och lite text. Man arbetar med tydlighet på lektionerna och använder 

mycket bildstöd och det finns många individuella insatser för eleverna. Ibland sker dessa 

insatser i klassrummet och ibland i ett mindre sammanhang någon annanstans.  
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Skolpersonalen i den här studien anser sig ha fått gott stöd i sitt arbete, då kommunen 

anordnat en föreläsningsserie om språkstörning för all skolpersonal. Genom 

föreläsningsserien har skolpersonalen fått en slags grundutbildning i språkstörning, och den 

pedagogiska personalen har även fått tips på hur man kan arbeta i klassrummet för att 

underlätta för elever med språkstörning. Detta resultat står i kontrast till tidigare forskning, 

som visade att skolpersonalen behövde mer utbildning i ämnet. Men även om respondenterna 

tyckte att föreläsningsserien var bra framkom det även att man ibland behövde annat stöd. 

Bland annat berättar respondenterna att de kan vända sig till SPSM för att få stöd. Dels för att 

utöka sin kunskap kring språkstörning genom att läsa om det i material som SPSM står 

bakom, men även för att få besök av SPSM i klassrummet, för observation och efterföljande 

handledning. Andra yrkesgrupper som respondenterna berättar att de vänder sig till vid behov 

är specialpedagog och logoped/talpedagog. Särskilt samarbetet med logoped/talpedagog lyfts 

som viktigt då de ibland kan vara med i möten med föräldrar och bidra med sin 

expertkunskap. Trots det stöd som skolpersonalen redan tagit del av menar de att det finns ett 

visst behov av ytterligare stöd. Bland annat efterfrågas någon form av fortsättning eller 

uppföljning av föreläsningsserien. Detta för att försäkra sig om att skolorna kommer vidare i 

sitt arbete, och även för att det kan komma ny personal till skolorna som också behöver få 

information om språkstörning. Mer samarbete med logoped/talpedagog, specialpedagog och 

tolk lyfts också som ett behov på skolorna. Möjligheten att samarbeta med andra skolor i en 

sorts erfarenhetsutbyte nämns som ett sätt att komma vidare i sitt arbete med eleverna med 

språkstörning. Vinsten med att samarbeta med personal från andra skolor skulle då vara att 

diskussionerna fokuserar mindre på individen, då inte alla deltagare känner till eleven i fråga, 

så att det kan bli mer fokus på åtgärder på organisationsnivå, exempelvis 

undervisningsstrategier och liknande.  

5.6 Fördjupad analys 
I intervjuerna framkommer exempel på flera av de specialpedagogiska perspektiven. 

Beroende på hur man tolkar berättelserna träder olika perspektiv fram. I den fördjupade 

analysen redogör jag för olika specialpedagogiska perspektiv i respondenternas berättelser.  

 

Det kategoriska perspektivet, vilket enligt Emanuelsson et al. (2001) ser på svårigheter som 

en del av elevernas karaktärsdag och som ser på dessa elever som barn med svårigheter, är 

särskilt framträdande i respondenternas berättelser. Det tydligaste exemplet är då 

skolpersonalen berättar om hur elever med språkstörning ibland lämnar den ordinarie gruppen 
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för att få jobba i mindre grupp. Elever grupperas utifrån sina diagnoser och går ifrån den 

ordinarie gruppen för att få särskilda insatser. Denna typ av specialundervisning kan utifrån 

ett kategoriskt perspektiv ses som en typ av exkludering, där det är elevernas diagnoser som 

bestämmer att de har avvikande förmågor jämfört med övriga klassen. Samtidigt kan det vara 

svårt att undvika det kategoriska perspektivet när man talar om elever med språkstörning 

eftersom det bland annat innebär att man genom exempelvis diagnosticering förklarar elevers 

avvikelser. Eleverna som skolpersonalen i intervjuerna talar om har bevisligen fått en diagnos 

ställd av logoped, och utifrån detta kan deras svårigheter förklaras, alltså blir perspektivet 

kategoriskt. Men det som skiljer den individuella undervisningen som nämns i intervjuerna 

från den mer traditionella specialundervisning, som tillhör det kategoriska perspektivet, är det 

faktum att i intervjuerna så utgår den från eleverna själva. Man anpassar undervisningen till 

eleven. Skulle man tala om eleverna ur ett strikt kategoriskt synsätt så skulle det vara eleverna 

som behövde anpassa sig till undervisningen. 

 

Det relationella perspektivet, vilket Emanuelsson et al. (2001) menar handlar om elever i 

svårigheter och där den samspelet mellan elev och pedagogik fokuseras, framträder mycket 

tydligare. När respondenterna berättar om hur de arbetar med elever med språkstörning 

uttrycker de en stor medvetenhet kring behovet av att anpassa runt dem. De beskriver hur de 

arbetar med olika anpassningar i klassrummet, när eleverna är med i den ordinarie gruppen, 

genom att exempelvis arbeta med bildstöd eller genom individuellt stöd i form av extra 

tydliga instruktioner och mycket återkoppling. Alltså visar intervjupersonerna också på ett 

relationellt synsätt, där den sociala kontexten blir viktig. Ytterligare ett exempel på hur 

skolpersonalen fokuserar på den sociala kontexten är deras beskrivningar av hur de ibland får 

stötta eleverna på rasterna och i andra sociala sammanhang.  

 

Det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, som Alhlberg (2007) lyfter fram, 

fokuserar på både individ och sociala sammanhang. Det kan handla om hur eleven upplever 

undervisningen. De sammantagna beskrivningarna från skolpersonalen i intervjuerna visar på 

att respondenterna fokuserar både på eleverna och den sociala kontexten. De agerar utifrån 

vilket sätt att lära som passar bäst för de olika eleverna. Genom att exempelvis konstatera att 

vissa elever behöver redovisa muntligt och vissa med bilder, och att ge dessa elever möjlighet 

att välja det sätt som passar dem bäst anser jag att skolpersonalen visar på ett kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv.  
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Nilholm (2005) menar med dilemmaperspektivet att specialpedagogiken inte bara kan ha ett 

kategoriskt perspektiv eller ett relationellt perspektiv, eftersom det ofta uppstår olika 

dilemman. Ett exempel på ett sådant dilemma utifrån studien är frågan om inkludering. 

Nilholm menar att det inte alltid är möjligt att ge eleverna samma sak på samma sätt i ett 

inkluderat sammanhang. Samtidigt riskerar man att stigmatisera barn, genom att de känner sig 

exkluderade, om de kategoriseras utifrån exempelvis en diagnos och plockas ut från den 

ordinarie gruppen för att få särskilt stöd. Fischbein (2009) menar att sådana tillfällen kan 

skapa ett dilemma hos barnen som då måste välja mellan särskilt stöd i liten grupp eller 

tillhörighet i stora gruppen utan särskilt stöd. I intervjuerna berättar respondenterna hur elever 

med samma typ av svårigheter i vissa fall får individuellt stöd i liten grupp, skilda från övriga 

klassen. I intervjuerna beskrivs alltså hur man ser på barnen ur ett kategoriskt perspektiv, och 

barn med liknande svårigheter grupperas och exkluderas från den stora gruppen. Men stödet 

som ges är utformat utifrån elevens individuella behov, vilka ibland kan vara svåra att 

tillgodose i den stora gruppen, och utgår alltså från ett relationellt perspektiv. Skolpersonalen 

beskriver också att eleverna verkar nöjda med undervisningen i mindre grupp och att de ofta 

är glada när de återkommer till stora gruppen ifrån sådana stunder eftersom även de har fått 

möjlighet att förstå undervisningen då. En förklaring till att dessa elever inte verkar fara illa 

av det dilemma som både Nilholm (2005) och Fischbein (2009) diskuterar skulle kunna vara 

att eleverna inte är exkluderade från den stora gruppen hela tiden, utan att det bara är vid vissa 

tillfällen som de får gå ifrån. Det är möjligt att detta gör att eleverna fortfarande känner 

tillhörighet i den stora gruppen och även förstår vinsten med att gå ifrån.  

6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuterar jag metod gällande datainsamling och analys och i 

resultatdiskussionen diskuterar jag studiens resultat i relation till tidigare forskning och 

teoretisk utgångspunkt.  

6.1 Metoddiskussion 
Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag ville att fördjupa förståelsen 

av hur skolpersonal förhåller sig till och arbetar med elever med språkstörning samt hur man 

ser på språkstörningens konsekvenser. Jag ville fånga skolpersonalens tankar och åsikter i 

deras berättelser om sina erfarenheter av att arbeta med elever med språkstörning. Till min 

hjälp hade jag en intervjuguide som utgick från mina frågeställningar. Frågorna hade mycket 
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låg grad av strukturering och intervjun hade karaktären av ett ömsesidigt samtal där 

respondenterna fick stort svarsutrymme.  

 

Jag är medveten om att det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som en asymmetrisk 

maktrelation kan ha förekommit under intervjuerna. Detta innebär att den person som 

intervjuar får en sorts maktposition i och med att det är den personen som bestämmer både 

ämne och frågor. I ett försök att göra respondenternas situation så bekväm som möjligt lät jag 

dem avgöra var de ville att intervjun skulle äga rum så att de kunde välja en plats där de 

kände sig bekväma och avslappnade.  

 

Jag tryggade även respondenterna genom att garantera dem konfidentialitet genom att 

avidentifiera både dem och de geografiska platser som nämndes i intervjuerna. Detta i led 

med de etiska aspekter som man måste ta hänsyn till i intervjusammanhang. Förhoppningsvis 

har detta bidragit till att respondenterna har kunnat vara avslappnade och uppriktiga i 

intervjuerna.  Respondenterna fick även både muntlig och skriftlig information om att deras 

medverkande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

 

I mitt urval har jag varit strategisk och riktat mig till skolpersonal med erfarenhet av elever 

med språkstörning. Många av de pedagoger som ville vara med i studien drevs även av ett 

eget intresse och en nyfikenhet, vilket gjorde att de hade fördjupat sig lite extra i ämnet. 

Anledningen till att jag valde att intervjua personer med erfarenhet av elever med 

språkstörning var att jag var rädd att personer utan erfarenhet skulle vara mer ovilliga att 

delta. Det är ju inte så bekvämt att bli intervjuad kring ett ämne som man inte har erfarenhet 

av. Men förmodligen skulle resultatet ha blivit annorlunda om urvalet varit skolpersonal utan 

erfarenhet av elever med språkstörning.  

 

I analysarbetet var det ibland svårt att kategorisera de meningsbärande enheterna eftersom de 

detaljerade svar respondenterna gav ibland medförde att det blev många små kategorier. Jag 

har då valt att leta gemensamma drag i svaren för att kunna kategorisera in dem i större 

övergripande teman, som exempelvis digitala hjälpmedel eller olika yrkeskategorier, och 

sedan redogöra för de enskilda svaren under respektive tema i resultatdelen. Jag är medveten 

om att det är jag som tolkar respondenternas svar och att denna tolkning givetvis färgas av 
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min kunskap och förförståelse, men jag har försökt att läsa intervjuerna så förutsättningslöst 

som möjligt för att försöka minska min egen påverkan.  

 

Jag är medveten om att studien enbart bygger på tio intervjuer och att resultatet därför inte är 

generaliserbart.   

 

6.2 Resultatdiskussion  
I studien intervjuades rektorer, specialpedagoger, klasslärare och ämneslärare inom både 

praktisk/estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Jag ansåg det vara av intresse att se om dessa 

yrkesgruppers perspektiv på språkstörning, samt berättelser om hur man kan stötta dessa 

elever, på något sätt skildes åt. I analysen framträder inga direkta skillnader mellan de olika 

yrkesgruppernas beskrivningar. Alla yrkesgrupper besitter goda baskunskaper kring vad en 

språkstörning innebär, även om det är specialpedagogerna som anses, av rektorer och 

pedagoger, att vara lite mer specialiserade. Den pedagogiska personalen visade även de på 

god kunskap genom sina erfarenheter att arbeta med dessa elever i klassrummet. När det 

gäller behovet av stöd i framtiden finns det en klar samsyn även om pedagogerna i större grad 

efterfrågar mer konkret stöd än vad rektorer och specialpedagoger gör.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att skolpersonalen i studien har god kännedom kring 

språkstörning, hur den yttrar sig och vilka konsekvenser detta kan innebära för eleverna i 

skolan. Respondenterna ger exempel på problem inom alla fyra språkliga domäner; fonetik, 

grammatik, semantik och pragmatik, och man är även väl medveten om att dessa områden kan 

påverkas både impressivt och expressivt. Alla intervjuade personer nämner svårigheter med 

ordmobilisering och menar bland annat att det ibland kan vara svårt för eleverna att uttrycka 

sig både muntligt och skriftligt, eller att förstå de instruktioner som ges. Dessa exempel stöttas 

av Prelock et al. (2008) som menar att språkstörningens följder kan bli just svårigheter i att 

följa instruktioner, svårigheter i att förstå både talat och skrivet språk samt svårigheter i att 

använda sitt språk på ett korrekt sätt i sociala sammanhang. Sådana svårigheter kan i längden 

leda till en känsla av utanförskap och att man inte passar in, och precis som både Aarne 

(2015) och Horowitz (2005) konstaterar i sin forskning kan en konsekvens av detta bli att man 

drar sig undan jämnåriga i sociala sammanhang. Jag får även exempel på detta i intervjuerna.  

En risk med att undvika att vara med jämnåriga i sociala sammanhang är att man då inte får 

träna de sociala färdigheter som man behöver utveckla för att passa in i dessa sammanhang. 
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Känner man att man inte passar in så undviker man sådana sammanhang i framtiden också. 

För mig blir detta en sorts Matteuseffekt1och i det är därför viktigt att vara medveten om 

dessa svårigheter och vilka effekter de kan få för att sätta in stöttning redan tidigt så att 

Matteuseffekten kan undvikas. Skolpersonalen i de lägre åldrarna berättar att de försöker 

arbeta stöttande under rastverksamhet för att bidra till en god gemenskap och färre 

missförstånd, då dessa missförstånd lätt leder till konflikter. En pedagog i de högre 

årskurserna beskriver hur hen upplever att elever med språkstörning verkar känna att de är fel 

i sammanhanget, att de inte passar in. Med tanke på hur tydligt forskningen visar att barn med 

språkstörning ofta växer upp med sämre självkänsla (Jerome et al., 2002) anser jag att det är 

positivt att respondenterna jag träffat verkar vara så pass medvetna om detta och att de 

försöker arbeta för att motverka att språkstörningen ska få begränsa barnets känsla av 

delaktighet i gruppen. Förhoppningsvis kan ett medvetet stöttande arbete kring dessa elever 

leda till en ökad känsla av delaktighet för dessa elever, vilket i sin tur kan bidra till en bättre 

självkänsla.  

 

Analysen av intervjuerna ger en tydlig bild av att språkstörning är komplext och föränderligt, 

precis som forskning av bland annat Nettelbladt och Salameh (2007), Prelock et al (2008) och 

Leonard (2014) visar. Skolpersonalen beskriver att eleverna med språkstörning alla är olika, 

och även om de har samma typ av problematik så yttrar den sig olika hos olika personer och i 

olika sammanhang. De beskriver sina elever som olika individer som har olika styrkor och 

svagheter och de ger olika exempel på hur de anpassar och stöttar i klassrummet. Det är 

tydligt att de anpassningar och åtgärder som de diskuterar går i linje med det som SPSM 

rekommenderar i sin skrift ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola” (Eriksson et al., 

2015). Där kan man läsa att det är viktigt att skapa sammanhang och förståelse, bland annat 

genom att bygga på elevens tidigare erfarenheter eller genom att arbeta med ordlistor. I 

intervjuerna får jag flera berättelser om hur eleverna med språkstörning får sitta och prata 

extra kring arbetsuppgifter och nya arbetsområden, något som jag anser är ett tydligt exempel 

på hur skolorna jobbar med just att skapa sammanhang och förståelse. Skolorna berättar också 

om hur de använder sig av olika metoder och material i undervisningen. Förutom arbete med 

bildstöd nämns exempel på konkretiserade instruktioner i form av arbetsschema, möjlighet att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Matteuseffekten	  är	  ett	  begrepp	  som	  ofta	  används	  inom	  ämnet	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  för	  
att	  beskriva	  de	  negativa	  konsekvenser	  som	  kommer	  av	  att	  barn	  som	  misslyckas	  med	  
läsningen	  ofta	  undviker	  att	  läsa,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  läsutvecklingen	  går	  långsammare	  
och	  det	  tar	  längre	  tid	  att	  få	  ett	  läsflyt	  (Kamhi	  &	  Catts,	  2005;	  Taube,	  2009).	  
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redovisa sina kunskaper genom exempelvis teater och dans, samt tid att formulera sig i samtal 

och diskussioner.  

 

Patchell och Hand (1993) menar att lärare måste förändra sin undervisning för att ge elever 

med språkstörning samma förutsättningar som övriga elever och detta visar skolpersonalen i 

studien goda bevis på då de beskriver hur de anpassar undervisningssätt, material och 

redovisningsmetoder så att de ska passa elevens individuella behov.  Flera av respondenterna 

berättar att de blivit mer medvetna om sig själva och sitt språk. De arbetar medvetet med att 

inte prata för fort, att inte prata för mycket, att korta ned meningar och förenkla språket och 

de förstärker med kroppsspråk eller genom att rita bilder på tavlan under genomgången. Det 

är tydliga exempel på hur skolpersonalen tar hänsyn till elevernas förmåga att lyssna och ta in 

information den vägen. Jag får även berättat för mig hur man leder eleverna med 

språkstörning vidare i diskussioner eller muntliga redovisningar, och hur viktigt det är att 

dessa elever får extra tid för att kunna processa information och hämta fram sin kunskap. 

Detta är ett tydligt exempel på att skolpersonalen inte lägger problemen på eleven utan istället 

lägger fokus på miljö och undervisningssätt och alltså intar ett relationellt perspektiv i sitt 

dagliga arbete. 

 

 Jag kan konstatera att det finns en stor medvetenhet ute på skolorna kring hur man kan 

anpassa för elever med språkstörning, och det är glädjande att se att det redan görs väldigt 

mycket. Det känns väldigt positivt och hoppfullt att så mycket stöd och anpassningar sätts in 

för dessa elever. Förhoppningsvis leder detta till att de känner att de får lyckas i skolan, och 

deras självkänsla kanske kan stärkas. I ett längre perspektiv kan det även leda till att de får 

bättre resultat i skolan och att det resultat som Conti-Ramsden at al. (2009) konstaterade, att 

barn med språkstörning får sämre skolresultat än barn utan språkstörning, kanske kan komma 

att se annorlunda ut i liknande forskning framöver.  

 

Internationell forskning visar på att personal inom skolan upplever att de fått lite eller ingen 

utbildning inom ämnet språkstörning under sin utbildningstid, och att många verksamma 

lärare önskar mer utbildning i ämnet (Mroz, 2006; Sadler, 2005). Resultatet i denna studie är 

något annorlunda då alla respondenter uttrycker att de har god kunskap om språkstörning. Det 

framkommer att denna kunskap kommer från en föreläsningsserie som kommunen nyligen 

har riktat till all skolpersonal i den aktuella kommunen. Givetvis påverkas resultatet positivt 
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av det faktum att man nyligen gjort en satsning kring just språkstörning då alla respondenter 

har dessa föreläsningar färskt i minnet, men kanske kan detta ses som en tydlig indikation på 

att vi i Sverige är medvetna om den brist på utbildning inom ämnet språkstörning som erbjuds 

i den grundläggande lärarutbildningen och som ett steg i rätt riktning när det gäller att erbjuda 

skolpersonal kompletterande kompetens i ämnet. Denna studie visar ju bara på resultat från en 

kommun i Sverige, och det är inte säkert att resterande kommuner arbetar på samma sätt. 

Möjligen skulle resultatet sett annorlunda ut om studien genomförts i en annan kommun. Men 

jag anser ändå att resultatet som framkommit i denna studie är intressant då det påvisar vikten 

av att tillhandahålla utbildning till skolpersonal och även den positiva effekten av att detta 

verkligen görs. Detta är ett gott exempel på en satsning som har fungerat och som flera 

kommuner i Sverige borde lära sig av och ta efter.  

 

Med grund i Nilholms (2005) dilemmaperspektiv ställer även jag mig frågan om man enbart 

kan se på specialpedagogik som kategoriskt eller relationellt. Det uppstår dilemman hur man 

än gör. Skolans uppdrag är att anpassa undervisningen så att den passar olika elevers 

individuella förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Det är lärarnas uppdrag att främja 

alla elevers lärande (SFS 2010:800). Det spelar ingen roll om en elev har en diagnos eller inte, 

skolan är skyldig att anpassa utifrån elevens behov och alla elever ska ha samma möjligheter. 

Men det kommer elever med språkstörning till skolan med en diagnos, och utifrån denna 

diagnos vet skolan att de behöver anpassa undervisningen för dessa elever. Genom att plocka 

ut elever med språkstörning och ge dem undervisning i mindre grupp så exkluderas eleverna 

från den ordinarie gruppen. Visst finns risken att de känner sig utanför och mindre delaktiga. 

Men jag undrar ändå hur pass delaktiga de skulle känna sig om de var kvar i gruppen, utan 

adekvat hjälp. Hur delaktiga skulle de känna sig om de inte lyckades hänga med i 

undervisningen? I mina ögon är det en bra anpassning att låta dessa elever gå undan och 

arbeta i ett mindre sammanhang. Forskningen visar att de gynnas av att få mer tid, att få 

arbeta utifrån sin förförståelse, att de behöver diskutera och repetera (Eriksson et al., 2015). 

Detta görs lättare i ett mindre sammanhang än i stora gruppen. I studien berättar 

skolpersonalen att de upplever att eleverna är glada när de kommer tillbaka efter undervisning 

i mindre grupp, och det anser jag är ett tecken på att skolan har lyckats. Att alternera mellan 

stora och lilla gruppen tycker jag verkar vara en bra kompromiss. På så sätt får eleverna 

undervisningen anpassad utifrån sina behov samtidigt som de får vara delaktiga i den stora 

gruppen. För när blir egentligen inkludering exkludering? Om man hela tiden strävar efter att 
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alla elever ska vara samlade på samma plats och där få ta in samma kunskapsstoff kan det 

ibland bli lite av en omöjlighet att anpassa efter elevernas individuella behov. Någon behöver 

lära sig genom att läsa en text och skriva minnesanteckningar, en annan behöver samtala, 

repetera flera gånger och nöta in ord och begrepp muntligt och en tredje behöver visuellt stöd 

i form av bilder och film. Det är inte alltid så lätt att tillgodose alla dessa behov i ett och 

samma klassrum med hjälp av en lärare. Att då låta några gå iväg för att få möjlighet att lära 

sig på sitt sätt anser jag är mer inkluderande än att låta dem sitta i ett klassrum där 

undervisningen inte ger dem rätt förutsättningar. Jag förstår Nilholms (2005) 

dilemmaperspektiv då detta är mycket krångligt, men det gläder mig att höra skolpersonalen i 

studien berätta om allt de gör för att elever med språkstörning ska få bästa möjliga 

förutsättningar utifrån sina egna, individuella behov.    

6.3 Slutsats 
Språkstörning är en funktionsnedsättning som påverkar både språkproduktion och 

språkförståelse. Det är en komplex och föränderlig diagnos som ser olika ut hos olika 

personer. Den kan också ges olika uttryck beroende på kontext. Skolpersonalen som deltagit i 

studien har god kännedom om vad det innebär att ha en språkstörning och hur elevens skoldag 

kan påverkas av denna funktionsnedsättning, både på lektioner och raster. Den kommun som 

studien genomfördes i har satsat på utbildning i språkstörning för all personal i skolorna, 

något som har gett ett gott resultat. Skolpersonalen känner att de har fått en grund att stå på 

när det gäller arbetet med språkstörning och att detta hjälper dem i deras dagliga arbete. De 

efterfrågar dock en fortsättning på utbildningen och menar också att de behöver stöd från 

olika yrkesgrupper såsom specialpedagog, logoped/talpedagog och tolk.  

 

Kunskapen kring hur man kan anpassa undervisning och redovisningssituationer för elever 

med språkstörning är god och det verkar som om skolorna har god kompetens i detta. Dock 

menar många av de tillfrågade att det kan vara svårt att arbeta med bildstöd eftersom det dels 

är svårt att veta var man ska hitta bilder som är tillåtna att använda och dels eftersom det är 

tidskrävande att tillverka sådant material.  Utöver bildstöd upplever många av respondenterna 

att det gynnar eleven att få tillgång till digitala verktyg såsom möjlighet att lyssna på text, 

göra presentationer på dator/iPad samt ha möjlighet att spela in det som sägs på en lektion.  

 

De yrkesgrupper som deltagit i studion är rektorer, specialpedagoger klasslärare och 

ämneslärare i både praktisk/estetiska ämnen och teoretiska ämnen. Trots att de intervjuade 
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personerna har olika funktioner ute på skolorna har de god samsyn kring arbetet med elever 

med språkstörning samt hur behovet av ytterligare stöd i detta arbete ser ut.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 
	  
	  
	  
Hej! 
Jag heter Jill Sundstedt och jag studerar på speciallärarprogrammet vid Mälardalens 
Högskola. Just nu håller jag på att skriva min avslutande uppsats. Mitt syfte med studien är att 
fördjupa förståelsen av hur några skolor i Sverige förhåller sig till och arbetar med elever med 
språkstörning. Jag vill även ta reda på vilken typ av stöd skolorna får i arbetet med dessa 
elever, samt om skolorna anser sig ha behov av ytterligare stöd eller utbildning.  
 
Vilka deltar? 
Till min studie önskar jag få information från: 

•  rektor,  
•  specialpedagog  
•  någon pedagog som har erfarenhet av att undervisa elever med språkstörning  

Jag skulle därför vara tacksam om du vill delta i min studie, och även vidarebefordra detta 
brev till personal på din skola som skulle kunna delta i en intervju i ämnet.  

Vad innebär ett deltagande? 
Intervjun tar 45-60 minuter och kommer alltså̊ att beröra arbetet med elever med 
språkstörning. Områden som kommer att behandlas är:   

• Erfarenhet av att arbeta med elever med språkstörning 
• Vilket stöd som erbjuds i arbetet med elever med språkstörning 
• Eventuellt behov av ytterligare stöd i arbetet med elever med språkstörning 

Intervjuerna sker på den plats ni själva väljer. Intervjuerna kommer att ske under vecka 10-12. 

Full konfidentialitet 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Utifrån transkriberingen kommer jag att 
göra en tematisk redovisning där utvalda delar och citat från intervjun redovisas. Alla 
intervjuer kommer att avidentifieras och namn på̊ personer och skolor röjs aldrig. Deltagandet 
i studien är frivilligt och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan. Alla namn på̊ 
personer och platser kommer att avidentifieras och personuppgifterna kommer endast finnas 
tillgängliga för intervjuarna. Resultatet av studien kommer att publiceras i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DiVA); http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5545 

Med förhoppningar om ditt deltagande,  

vänligen Jill Sundstedt  

Kontakta mig gärna om du har några frågor:                                                   
Jill Sundstedt, tel xxxx-xxxxxx, E-mail: jst11003@student.mdh.se                
Gunilla Sandberg, fil dr i didaktik samt universitetslektor i specialpedagogik, Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation, Mälardalens högskola, tel 021-107343, E-mail: gunilla.sandberg@mdh.se  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
	  
 
Bakgrundsinformation 

• ålder 
• utbildning 
• arbetslivserfarenhet 

 
Vilka perspektiv på språkstörning och dess konsekvenser uttrycks i skolpersonalens 
beskrivningar? 
 

• Kan du berätta för mig om de elever med språkstörning som du har mött? 
• Hur skulle du beskriva språkstörning och dess konsekvenser för någon som inte vet vad 

det innebär? 
• Hur kan språkstörningen yttra sig i skolsituationen? 
 

Hur beskriver personal på några grundskolor sitt arbete med elever med språkstörning?  
 
• Hur har du gjort för att stödja? 
• Vilken beredskap har ni på skolan? Finns det en plan för hur men möter elever med 

språkstörning.? 
 
Vilket stöd får skolorna i arbetet med elever med språkstörning? 
 

• Får skolan något stöd i arbetet med elever med språkstörning? 
• Hur ser detta stöd ut? 

 
Får skolorna stöd från andra instanser och finns det behov av mer stöd i arbetet med elever 
med språkstörning? 
 

• Får du stöd från andra (yttre) instanser? 
• Vilket ytterligare stöd skulle du behöva? 

 
 


