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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturöversikt av forskningsbaserade texter om den neuropsykiatriska 

diagnosen språkstörning utifrån ett genusperspektiv har varit att synliggöra skillnader men 

också gemensamma mönster hos pojkar och flickor. Då andra diagnoser är mer beforskade 

kring genus har jag använt dessa som utgångspunkt. Jag har utgått från en humanistisk 

människosyn, vilken förespråkar alla människors lika värde och rätt till likvärdigt bemötande 

och deltagande. I denna forskningsöversikt omfattas skolans praktik. Jag utgår från ett 

tvärvetenskapligt samt specialpedagogiskt perspektiv. 

 

Genus och kön utgör en sorteringsgrund inom exempelvis biologiska, sociala, politiska och 

kulturella sammanhang och utifrån olika kontexter har vi olika förväntningar på dess olika 

roller. Att identifiera sig med ett kön eller genus innebär också förväntningar man har på sig 

själv och individer tenderar att anpassa sig mer eller mindre till vedertagna system och 

maktordningar.   

 

Utifrån mina frågeställningar har jag fått en överblick utifrån min utvalda forskningslitteratur, 

vilken jag har valt att sammanställa och redovisa utifrån teman. Mina utvalda teman är genus, 

diagnostisering, komorbiditet, pragmatik och sårbarhet.   

 

Resultat visar att språkstörning är 2-3 gånger vanligare hos pojken och den typiske pojken 

med språkstörning är tydligt beskriven. Den typiska flickan är dock inte med. Detta gäller 

generellt vad gäller hela sammanställningen; pojkar har större utrymme i skolans praktik och 

genom att de tar mer plats genom att synas och höras får de också flest åtgärder och utreds 

oftare. Det har visat sig att flickor med språkstörning kan dölja sig bakom blyghet och där 

ligger en del av orsaken till flickors missade diagnoser. Det visar sig också att flickor 

överkompenserar mer i skolans praktik och visar mer av sina svårigheter i hemmet.  

 

Sårbarheten för fickor och pojkar med språkstörning ser olika ut. Flickor riskerar sexuella 

övergrepp, ätstörningar och social isolering medan pojkar inte finns med som variabel vad 

gäller sexuella övergrepp. Olikheter kring flickor och pojkar kan bero på sociala och 

kulturella normer men också att man i samhället har olika förväntningar på vad det innebär att 

vara pojke respektive flicka. 

 

Denna litteraturstudie har gett mig fördjupade kunskaper som kommer att påverka mitt 

förhållningssätt till genusfrågan i skolan och vara mer observant och sträva mot att finna 

verktyg som kan skapa likvärdigt deltagande i skolans kontext. 

 

Nyckelord:  Språkstörning, genus, komorbiditet, sårbarhet, normer. 
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1. Inledning 

A child with specific language impairment (SLI) does not acquire normal language ability at 

the appropriate age despite having adequate hearing and nonverbal intelligence, and no 

neurological or sensorimotor handicap. (Asikainen, 2005.s.11)   

 

Språkstörning hos små barn har varit föremål för forskning de senaste 200 åren men byten av 

terminologi har överskuggat tydligheten kring de historiska sambanden vad gäller  

språkstörning och de bredare studierna kring hur barn tillägnar sig språk (Leonard, 2014). 

Denna forskningsöversikt handlar om den neuropsykiatriska diagnosen språkstörning. I 

tidigare utbildningsrelaterad forskningsuppgift har jag valt att närmare undersöka artiklar 

kring språkstörning, vilket väckte mitt intresse att fördjupa mig mer i denna komplexa 

diagnos. Språkstörning har som diagnos både med språkets struktur, kommunikation och 

samspel att göra (Carlberg-Eriksson, 2016). I ett kommunikativt samspel förutsätts förmåga 

att själv göra sig förstådd, samt att förstå andra, det vill säga, pragmatiska färdigheter. Elever 

med språkstörning har ofta svårt med just detta, vilket riskerar att påverka umgänge med 

jämnåriga och kontakt med vuxna. Elever med språkstörning förväntas trots sina svårigheter 

fungera i skolans och samhällets helhet. Förväntningarna innebär bland annat att man snabbt 

ska hitta ord och uttryck, tala så andra hör och förstår, behärska grammatiken i det man 

uttrycker samt få allt detta att vara smidigt och löpande enligt situation och mottagare. Detta 

är viktiga förmågor på vilka det råder stora förväntningar i vårt kommunikationssamhälle 

(Nettelblad & Salameh, 2007). Enligt socialkonstruktivismen handlar svårigheter om hur vi 

konstruerar olika kontexter, såsom skolans praktik och min tanke är att resultat av min 

litteraturöversikt kan synliggöra hur vi i skolans praktik kan undanröja hinder för dessa 

elever. I skolans praktik innebär språkstörning en komplex svårighet att möta och brottas med 

och konsekvenserna vid missade diagnoser kan bli livspåverkande och livslånga. Därför vill 

jag närmare studera forskning kring språkstörning. Min upplevelse är att det råder många 

oklarheter i skolans praktik kring själva ordet, vilket kan bero på en mycket förändrad 

teminologi under de 200 år som forskning bedrivits kring språkstörning (se bilaga 1). Ibland 

förväxlas språkstörning med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller sen språkutveckling. Detta 

kan innebära en risk att språkstörning inte tas på samma allvar som exempelvis ADHD eller 

dyslexi för att man inte vet vad den står för. Att skapa likvärdiga lärsituationer och 

förutsättningar för elever med språkstörning som till elever med typisk språkutveckling kräver 

kunskap, tid och flexibilitet. Med ett humanistiskt synsätt där alla elever har rätt till likvärdigt 

bemötande och deltagande och enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) hoppas jag på att genom 
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denna studie kunna identifiera utvecklande arbetssätt. I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

står att undervisningen aldrig kan vara lika för alla, alla elever har rätt att få utvecklas och 

göra framsteg utifrån sina förutsättningar och behov. Alltså måste undervisning och miljö 

anpassas till elever med språkstörning utifrån deras situation, svårigheter och styrkor. 

 

De som har svårigheter att behärska språket riskerar att ställas utanför gemenskap vilket 

riskerar att påverka självbilden för hela livet (Nettelblad & Salameh, 2007). Jag har enligt 

mina frågeställningar valt att närmare studera genusaspekten vad gäller språkstörning och 

relatera det till den forskning som finns kring autism och ADHD. Jag är intresserad av 

eventuella genusspecifika likheter och skillnader vad gäller pojkar och flickor, barn och 

ungdomar med språkstörning och är särskilt av den pragmatiska aspekten då min egen 

yrkeserfarenhet har visat att den ligger bakom konflikter och stor del av dålig självkänsla, då 

interaktion med andra spelar stor roll för den egna självbilden. Med pragmatik menar jag 

funktionell språkförmåga, det vill säga att kunna anpassa kommunikation till olika situationer, 

vilket tenderar att bli ett mått på social kompetens. Pragmatiska svårigheter riskerar att orsaka 

ständiga konflikter eller missförstånd, där knytnävarna används som kommunikationshjälp 

istället för ord. Ett annat riskscenario kan vara det motsatta. Ett barn undviker att interagera 

med andra och drar sig inom sig självt. Kanske blir barnet självdestruktivt. Även här riskerar 

sociala svårigheter eller depression att övervägas som förklaring till problemen, och en 

språkutredning kan missas. Angående denna sårbarhet vill jag ta reda på om dessa ser olika ut 

för pojkar och flickor. Jag tänker att det kan vara lätt att missa en språkstörningsdiagnos trots 

skolans och familjens vilja att hjälpa barnet. Flickor tenderar att uppvisa andra symptom än 

pojkar vad gäller ADHD och autism (Kopp, 2004). Flickor uppvisar också enligt Kopp (2004) 

andra mönster vad gäller självdestruktivt beteende än pojkar, vilket indikerar att det kan råda 

skillnader och olikheter mellan hur pojkar och flickor uttrycker sina svårigheter även vad 

gäller diagnosen språkstörning. Hur forskning kring språkstörning ser ut hoppas jag kunna ta 

del av genom mina frågeställningar kring genusperspektivet på diagnosen. 

Sammanfattningsvis: Språkstörning är ett komplext fenomen som kräver ett komplext 

förhållningssätt. Elever med språkstörning innebär en svårbehandlad grupp i skolans praktik 

där det gemensamma förhållningssättet och samverkan behöver utvecklas (Jakobsson & 

Lundgren, 2013).  
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Forskning kring det, som med nyare terminologi kallas språkstörning, påbörjades redan för 

cirka 200 år sedan, men konsensus kring riktlinjer diskuteras fortfarande Ebbels (2016). Syftet 

med diskussion kring konsensus är att skapa en tydligare bild kring vad språkstörning 

egentligen är, var gräns går vid diagnostisering samt utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv 

diskutera riktlinjer (Ebbels, 2016).  

 

I första delen av min vetenskapliga bakgrund kommer jag att förklara vad en språkstörning 

innebär och dess komplexitet. I andra delen kommer jag att koppla till komorbiditet och 

genusperspektiv.  

 

Humanistisk människosyn  

Att alla elever i skolan får likvärdiga bemötanden och likvärdigt deltagande är grunden i 

specialpedagogiken (Carlberg, Eriksson, 2016). Skollagen utgår från FN:s barnkonvention om 

alla barns lika värde (UNESCO, 1995). Denna förespråkar en humanistisk människosyn vad 

gäller bemötande och delaktighet. Synen på individen handlar om att människor ska bemötas 

likvärdigt oavsett funktionshinder. I uppdraget som specialpedagog ingår att skapa 

organisationsmässiga rutiner och förhållningssätt som inkluderar en likvärdighet och 

deltagande för samtliga elever vilket  förespråkar en humanistisk människosyn. Genom 

skolans likavärdesplan (Skolverket, 2011) och FN’s Barnkonvention (1989) kan vi grunda 

vårt arbete på hållfasta teorier och dokument som är tydliga och lätta att förstå.  

 

1.1 Syfte  

Mitt syfte är att genomföra en litteraturanalys av forskningsbaserade texter om diagnosen 

språkstörning. Min huvudsakliga ambition att genom studien kunna identifiera goda verktyg 

för att möta barn med språkstörning i skolmiljön. I detta syfte kommer jag fokusera på att 

lyfta fram genusperspektivet vad gäller diagnosen språkstörning, identifiera skillnader mellan 

pojkar och flickor, men också vilka mönster som är gemensamma.  

 

I mitt arbete som specialpedagog har jag ofta diskuterat med mina kollegor om hur stor risken 

är att vi missar att upptäcka, utreda och potentiellt diagnostisera flickor med språkstörning. En 

möjlighet vi pratar om är att flickor riskerar att försvinna ur radarn, detta då pojkar, som 

generellt är mer utåtagerande, drar åt sig mer fokus och tysta flickor med svårigheter riskerar 
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att inte upptäckas. En annan möjlighet kan vara att vi misstolkar pojkar och enbart konstaterar 

ADHD eller liknande och därmed missar språkutredning vid diagnostisering. Då resurser i 

skolorna är knappa är det viktigt att ta reda på så många fakta som möjligt för att undvika att 

elever med språkstörning inte får erforderlig hjälp under sin skolgång, vilket kan påverka hela 

deras framtid socialt och akademiskt (Beitchman & Brownlie, 2014) Min huvudsakliga 

ambition att ta fram bättre verktyg för att undanröja hinder för dessa elever  i skolans praktik 

och här blir genusperspektivet till hjälp i arbetet med att identifiera potentiellt 

svåridentifierade orsaker till de svårigheter som finns. Språkstörning är en komplex diagnos 

och jag är särskilt intresserad av den pragmatiska aspekten av språkstörning då min erfarenhet 

som lärare i mer än 20 år tyder på att det är svårigheter med samspel och social interaktion 

som oftast riskerar att påverka barn och ungdomars självkänsla och orsaka känslor av 

utanförskap. Med pragmatisk aspekt menar jag den sociala språkfunktionen, det vill säga 

kompetensen att anpassa uttryck efter situation. Vad gäller konsekvenser av språkstörning 

kanske flickor och pojkar kompenserar för dessa svårigheter på olika sätt. I min 

bakgrundsforskning kommer jag först gå igenom den generellt hållna forskningen kring 

språkstörning, för att sedan fokusera den forskning som beskriver genusspecifika likheter och 

skillnader i genusperspektivet vid autism och ADHD. Då det finns betydligt mer forskning 

kring genus vad gäller autism och ADHD väljer jag att ha det som en utgångspunkt att 

jämföra språkstörning med. 

 

1.2 Frågeställningar 

● Framkommer skillnader mellan pojkar och flickor i forskningslitteraturen om 

språkstörning? 

● Är det, enligt den forskningslitteratur som fokuseras i uppsatsen, lättare att missa 

diagnostisering av antingen flickor eller pojkar? Varför? 

● Vilka mönster är gemensamma för pojkar och flickor med språkstörning, enligt den 

valda forskningslitteraturen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Utifrån mitt syfte inriktar jag mig på forskningsrapporter där det finns någon form av 

koppling till genusspecifika kriterier eller tankar kring dessa. Jag använder mig av både 
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svenska och internationell forskningslitteratur. Jag skiljer mellan min vetenskapliga bakgrund 

och min litteraturöversikt genom att den senare är kopplad till genusforskning i samband med 

diagnosen språkstörning, vilket mina tre forskningsfrågor handlar om. Jag har sökt min 

forskningslitteratur utifrån kopplingar mellan språkstörning och genus, vilka har varit relativt 

svåra att hitta då forskning kring genus befinner sig i sin linda vad gäller språkstörning.  

 

2. Vetenskaplig bakgrund inledning 

Specific language impairment might be the most prevalent disorder that the person 

on the street has never heard of (Leonard, 2014).  

 

Min vetenskapliga bakgrund är indelad i två delar för att göra den överskådlig. I del 1, kapitel 

3, kommer jag att redogöra för vad språkstörning innebär och presentera en vetenskaplig 

bakgrund till diagnosen språkstörning samt förklara vad den kan innebära. Därigenom skapas 

en utgångspunkt inför resten av studien. Då det även är viktigt att få en bild av var 

språkstörning befinner sig i det psykologiska forskningslandskapet behöver jag ta in andra 

diagnoser i både bakgrundsforskning och diskussion. Diagnoserna överlappar varandra, men 

det finns också särskiljande element som är viktiga att belysa för att få tillgång till en bred och 

nyanserad bakgrund, där överlappningar och skillnader tydliggörs. Utifrån forskning om 

ADHD och autism är det viktigt att vara medveten om att flickor exempelvis riskerar att 

överkompensera för att undvika att deras svårigheter upptäcks (Kopp, 2014). I del 2, kapitel 4, 

kommer jag att skriva om tidigare forskning kring andra, liknande diagnoser där 

genusperspektivet beskrivs. Min intention är egentligen inte att skriva kring andra diagnoser, 

men då genusperspektivet är mer utforskat vad gäller exempelvis autismspektrum, ADHD och 

dyslexi vill jag ta stöd i detta. Viktigt är också att ta i beaktande förekomsten av komorbiditet, 

det vill säga samvarians av funktionsnedsättningar, såsom språkstörning och ADHD, 

språkstörning och autism eller språkstörning och dyslexi. Jag strävar även efter att göra tydlig 

skillnad mellan vad som är tidigare forskning och de resultat som jag redovisar i min 

litteraturgenomgång. 

 

 

 



11 
 

 

2.1 Definition av centrala begrepp 

Språkstörning/ språkförsening och skillnader mellan de två 

Begreppet språkstörning används för att beteckna ett fenomen som är starkare än 

språkförsening, vilken i flertalet fall kan inhämtas lite senare. Diagnosen språkstörning 

indikerar att det innebär elevens största funktionshinder (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Diagnosen ger även vid handen att den språkliga utvecklingsnivån inte överensstämmer med 

kronologisk ålder och är beständig över tid, även om uttrycken kan förändras med åldern 

(Nettelblad & Salameh, 2007).  

 

Genus och kön 

…gender and science are co-constituted; the point is not woman in/and science, or gender 

in/and science, but gender-and-science-in-the-making. 

(Karen Barad 2007. s. 418)  

 

Genus och kön är begrepp vars innebörd diskuteras kontinuerligt av forskare inom flera 

domäner och förståelsen hänger samman med de sammanhang begreppen sätts i. Genus och 

kön utgör en sorteringsgrund inom bland annat biologiska, sociala, politiska och kulturella 

sammanhang, samt används som analytiska begrepp för att kunna överblicka mönster (Dahl, 

2016). Förenklat står man och kvinna som ett motsatspar. Vissa saker tolkas som kulturellt 

eller socialt kvinnliga, andra anses manliga, och dessa medför olika förväntningar på 

individen (Dahl, 2016). Begreppen handlar även om relationer mellan dessa två kategorier. Vi 

är inte bara just människor, utan det kön eller genus vi har tilldelats, eller identifierar oss med, 

påverkar oss hela livet, positivt och negativt inom flertalet kontexter och hör tätt samman med 

kulturella och sociala maktstrukturer (Dahl, 2016). Ett exempel på en sådan maktordning 

tydliggörs i begreppet patriarkat, det vill säga ett sammanhang där män har mer makt än 

kvinnor och där manligt kodade företeelser värderas högre och därmed har företräde i 

tolkning av vad som är rätt, sant och viktigt. Naturligtvis finns även skillnader inom varje 

kön, vilket denna undersökning inte ämnar fördjupa sig i. I denna studie har jag valt att 

använda ordet genus som enligt Dahl (2016) innebär mer fokus på social konstruktion, vilken 

betonar att det ligger en föränderlighet i maskulinitet och femininitet medan ordet kön mer 
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kan tolkas som ett biologiskt öde. Att tala i termer av genus innebär inte att biologiska 

aspekter förbises. Snarare innebär ett genusperspektiv att biologiska, kulturella och sociala 

företeelser förstås tillsammans, det vill säga att de samverkar och färgar varandra (Lindblad, 

2016). 

Komorbiditet 

Komorbiditet handlar om att flera funktionshinder kan förekomma tillsammans, exempelvis 

med språkstörning, och begreppet används i diskussioner kring samförekomst (Nettelblad & 

Salameh, 2007). Komorbiditet innebär att en elev har flera diagnoser som överlappar 

varandra. För att diagnostiseras med språkstörning måste dock detta vara det primära 

funktionshindret. Ibland ses språkstörning med pragmatiska svårigheter som ett medicinskt 

fenomen.  

 

Typisk språkutveckling 

Språkutveckling enligt det normala mönstret. 

Atypisk språkutveckling 

Språkutveckling som inte följer det normala mönstret. 

Pragmatisk språkstörning 

Termen pragma kommer ursprungligen från grekiskan och betyder verksamhet eller handling. 

(Nettelbladt & Salameh, 2015). I detta fall själva talhandlingen. Pragmatisk språkstörning 

innebär att ha svårigheter med det sociala språket och att inte kunna använda språket på 

lämpligt sätt i en viss kontext. Detta är en konsekvens av svårigheter att förstå och uttrycka 

sig (Bishop 2000). En pragmatisk språkstörning innebär att detta är barnets huvudsakliga och 

centrala svårigheter och inte en följd av andra svårigheter såsom dyslexi eller ADHD.  

3. Vetenskaplig bakgrund del 1. 

Vad är språkstörning? 

Språkstörning utgör ingen enhetlig diagnos. I dagens samhälle förväntar vi oss att barn ska 

lära sig språket som verktyg för att inhämta och förmedla kunskap. De ska lära sig ords 

betydelse, böja ord, kombinera ord, behärska ljud, artikulera, betona och lära satsmelodi. De 

förväntas själva producera språk och förstå andra, hantera sociala relationer språkligt och 
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dessutom bygga självförtroende i detta, så att de vågar uttrycka sig. Alla lär sig inte detta, till 

viss del eller till stor del. Om dessa svårigheter är så stora att de påverkar vardagen (Louise 

Bjar mfl., 2010). samt är det primära funktionshindret kan diagnosen bli språkstörning. 

 

Carlberg-Eriksson (2017:19) avgränsar begreppet språkstörning enligt följande riktlinjer: 

● Typisk utveckling på icke-språkliga områden (enligt psykologtester) 

● Språkstörningen ska vara den primära funktionsnedsättningen. 

3.1. Förekomst 

Språkstörning är lika vanligt som dyslexi och ADHD och betydligt vanligare än autism 

(Leonard, 2014). Enligt Nettelbladt & Salameh (2007) visar både svenska och internationella 

undersökningar att 1-2 % av barn i förskoleåldern har grav- eller mycket grav språkstörning. 

Kartläggning av förekomsten hos barn i skolålder är sparsam och svårfunnen. Det är mer 

komplext att upptäcka och diagnostisera äldre skolbarn än yngre (Carlgren-Eriksson, 2017). 

3.2 Klassifikationssystem 

DSM V will more accurately recognize individuals who have significant problems using 

verbal and nonverbal communication for social purposes, leading to impairments in their 

ability to effectively communicate, participate socially, maintain social relationships, or 

otherwise perform academically or occupationally (Cecilia Nakeva von Mentzer, 2013). 

 

I Sverige ansvarar Socialstyrelsen för terminologi kring funktionsnedsättningar och följer upp 

FN’s standardregler. Världshälsoorganisationen WHO har ett klassifikationssystem ICD 

(International Classification of Diseases) och dess svenska version utkom 1997. 2007 

kompletterades det att gälla barn och ungdomar. Språkstörning definieras som en 

funktionsnedsättning vilket karaktäriseras av nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Carlberg Eriksson, 2016). I Världshälsoorganisationens, (WHO) 

klassifikationssystem för sjukdomar ges språkstörning hos barn explicita kriterier vad gäller 

definition. Det nu aktuella klassifikationssystemet ICD-10 (International Classification of 

Disease) relaterar till statistisk norm där standardiserade och normerade test ger underlag för 

bedömning. Språkstörning definieras enligt -2- standardavvikelser (SD) under medelvärde för 

barnets ålder. Man anger ett diskrepanskriterium, det vill säga skillnad, mellan ett barns 
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verbala och icke-verbala begåvning (Nettelbladt & Salameh, 2007). Man beaktar också hur 

mycket denna funktionsnedsättning hindrar utförandet av dagliga aktiviteter. 

Definition av språkstörning i ICD-koderna (Carlberg-Eriksson, 2017, s. 19): 

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 

utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 

talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. 

Internationellt används termen Specific Language impairment (SLI) (Bishop,1997). I den nya 

versionen av DSM-V (American Psychological Association), som kom ut 2013 i USA innebär 

det skillnader vad gäller barn med språkstörning med kommunikationssvårigheter. Social 

(Pragmatic) Communication Disorder (SCD) blev tillagd som egen klinisk diagnos. Pragmatic 

language impairment brukar beskrivas som sociala/pragmatiska svårigheter, dock utan 

samtliga kriterier kännetecknande autismspektrumstörning (Bishop och Norbury, 2002). 

Pragmatisk språkförsening/ språkstörning diagnosklassificeras i Sverige av logopeder såsom 

ICD-10CE, en underkatergori till impressiv språkstörning F80.2C. Impressiv står för språkets 

in-kanal och expressiv står för utkanalen (Nettelbladt & Salameh, 2013). Förslag finns på att 

pragmatisk språkstörning borde få en egen kategori i nästa version av ICD-11. När man talar 

om denna kategori internationellt går den under namnet Developmental language disorder 

with impairment of mainly pragmatic language. 

3.3 Hur yttrar sig en språkstörning? 

Hur en språkstörning yttrar sig är mycket individuellt, den kan även vara olika grav till sin 

karaktär. Ibland kan en språkstörning vara avgränsad, men den kan även vara en del av en mer 

sammansatt problematik (Kadesjö, 2011). Sen språkutveckling kan bero på flera faktorer och 

det är viktigt att analysera huruvida den även beror på en bristande kommunikativ förmåga, 

vilket i sådana fall kan karaktärisera en språkstörning. En ren språkförsening kommer eleven 

oftast ikapp senare (Nettelblad & Salameh, 2007) men inte en språkstörning. Man kan säga att 

elever med språkstörning har svårigheter med språkproduktion (expressivt) eller 

språkförståelse (impressivt) (Carlberg Eriksson, 2016). Tre delar ingår i att vara språkligt 

medveten (Sahlström, 2015): 

● Form: Innebär att förstå språkets ljudsystem och grammatik. Här ingår fonologi, 

morfologi samt syntax. 
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● Innehåll: Innebär att behärska ordförståelse och ordproduktion. Benämns i termer av 

semantik. 

● Användning: Innebär att kunna göra sig förstådd och att förstå andra. Att kunna 

anpassa språket till situation. Här handlar det om pragmatik dvs. själva förståelsen av 

hur språket används i olika situationer, såsom samtal, sociala regler och signaler.   

Dessa delar kan variera individuellt i sin sammansättning eller innebära enskilda svårigheter. 

Av dessa punkter blir det tydligt hur mycket svårigheter och konsekvenser som kan komma 

av denna funktionsnedsättning, vilket tydliggör behov av tidig diagnostisering för att urskilja 

individuella behov samt tidiga insatser och åtgärder i form av stöd i skolsituationen.  

Elever med måttlig, grav eller mycket grav språkstörning behöver ofta stöd inom både 

fonologi, grammatik, semantik samt pragmatik (Carlberg-Eriksson, 2016). 

Språkstörning graderas enligt följande (Nettelbladt & Salameh, 2007): 

● Lätt språkstörning handlar om uttalsproblem. 

● Måttlig språkstörning handlar om problem med fonologi och grammatik. 

● Grav språkstörning handlar om stora problem med fonologi, grammatik, ordförråd och 

språkförståelse. Här brukar även samspelet med andra att påverkas. 

● Mycket grav språkstörning innebär mycket begränsat tal och svårigheter att förstå 

språk. 

 

Pragmatiska svårigheter noterar vi i grav- samt mycket grav språkstörning och här finns 

risken att både självkänsla och livet i övrigt påverkas, då det kan bli missförstånd i 

kommunikation med kamrater och i samspelet med vuxna. Hur kompenserar elever för dessa 

svårigheter? Här tänker jag att det finns risk att missa grunden till svårigheterna och bara se 

symptomen såsom utåtagerande, självdestruktivt eller annat och missa att det ligger en 

språkstörning i grunden som behöver utredas samt kanske ett stukat självförtroende efter 

många misslyckanden som yttrar sig på olika sätt. Pragmatiska svårigheter innebär att eleven 

har problem att använda språket rätt i en viss situation (Carlberg Eriksson 2016). För att 

förtydliga helheten vill jag nämna några pragmatiska kategorier: 

● Turtagning i samtal 

● Relevans. Irrelevanta svar ges (goddag yxskaft) 

● Tolkning av  

● Sammanhängande tal och berättelser. Svårt att förstå och återge. 

● Anpassning till mottagare och samtalspartner.  

● Anpassning till kontext. 
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● Hålla sig till ämnet. Svårt hålla den röda tråden. 

● Semantik. Innebär ordmobiliseringsproblem samt att använda ord rätt. 

 

Ofta finns även bristande korttids-/arbetsminne vid pragmatiska svårigheter, där vi ibland kan 

märka att elever pratar rakt ut, då de annars glömmer det de vill säga. Svårigheter finns ofta 

vad gäller tidsuppfattning vilket innebär upplevelse av tid, orientering till tid samt 

tidsplanering (Alderman och Janeslätt, 2004). Många funktioner i vardagen handlar om 

relationen till tidsuppfattning. Janeslätt (2004) tar upp olika påståenden kring tid i sin 

forskning gällande barn med funktionsnedsättning och tidsuppfattning. Detta hör tätt samman 

med vardagsfungerande. Min egen erfarenhet från många års arbete inom skola visar att 

bristande tidsuppfattning skapar mycket stora svårigheter i förhållande till både kamrater och 

vuxna. Det påverkar självständigheten i vardagsrutiner att tex. inte kunna överblicka när 

aktiviteter äger rum, att ha svårigheter att tolka klockan samt att därigenom inte kunna planera 

och strukturera sin tid utan hjälp. Detta tillsammans med svårigheter med korttidsminne, 

långtidsminne samt/eller arbetsminne orsakar riktigt stora funktionsnedsättningar i vardagen 

vid språkstörning. 

 

ASHA (American Speech-Language-Hearing Association har sammanställt speciella 

kännetecken, som enligt dem karaktäriserar språkstörning hos en tonåring även om de är klara 

med att de skiljer sig mycket åt från person till person (Carlgren-Eriksson, 2016): 

 

Karaktäristika hos tonåringar med språkstörning  

● Klarar inte att förstå eller uppmärksamma samtalsregler, till exempel turtagning, hur 

man introducerar nya ämnen samt hålla sig till ämnet. 

● Svårigheter att använda olika typer av språk anpassat till olika behov hos lyssnaren 

eller i situationen. 

● Felaktig grammatik. 

● Dåligt eller bristande ordförråd. 

● Svårt att begära ytterligare information för att underlätta förståelsen. 

● Tendens att ställa alltför generella frågor. 

● Tendens att hålla med snarare än att opponera sig. 

● Indirekta frågor och tveksamma påståenden. 

● Är klassens clown. 

● Glömmer mycket. 
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● Drar sig undan eller utesluts från gruppaktiviteter. 

● Svårigheter att: förstå icke-verbala signaler såsom kroppsspråk, hitta rätt ord, vitsar, 

idiom, gåtor, skämt, sarkasmer, slang, långa instruktioner, ord med flera betydelser, 

sekvenser, uttrycka tankar, att organisera information. 

Av ovanstående sammanställning kan man dra slutsatsen att elever med språkstörningar ställs 

inför enormt stora svårigheter när de ska både umgås med kamrater och samspela enligt 

förväntade mönster samt svårigheter att nå kunskapsmålen utan stora anpassningar. 

3.4 Hur upptäcks språkstörning? 

Barnavårdscentralen, BVC, uppmärksammar redan vid 18 månaders ålder hur tal- och 

språkutveckling ser ut. Den vanligaste vägen när barnen är små är via remiss från BVC till 

logoped som sen utreder, bedömer och behandlar barnen. Barn i riskzon, i allt yngre åldrar, 

kan idag identifieras. Det är oftast allvarliga språkstörningar som upptäcks tidigt då detta 

innebär språkförståelseproblem. Tidig screening kan förebygga problem senare. Först kollas 

om problemen enbart är fonologiska eller artikulatoriska, de kan vara mer expressiva dvs. har 

med produktion av språk att göra eller det impressiva, vilket har med förståelsen att göra 

(Bjar, 2010).   

Språkliga nivåer delas in i: 

● Fonologi (uttal) 

● Lexikon (ordförråd) 

● Grammatik 

● Semantik (begrepp), språkförståelse 

● Pragmatik (det verbala samspelet, språkanvändning)  

Det förekommer att barn missas vad gäller tidig upptäckt och att skolan istället upptäcker och 

utreder. Barnen kan då upptäckas på grund av sociala konflikter eller annan social 

problematik som kan bli konsekvens av problem med att ta in och ge ut språk. Flera 

yrkesgrupper möter barn med språkstörning och det är mycket sannolikt att pedagoger inom 

förskola, skola, fritids eller skolsköterska är de första som uppmärksammar barn med 

pragmatiska problem (Nettelbladt & Salameh, 2015). Det tydligaste sättet att upptäcka 

språkstörning i vardagen är genom observation av språkproduktion. Vissa språkljud eller 

kombinationer av ljud kan upplevas extra svåra samt att prosodin, språkets melodiska 

egenskaper och rytm, kan upplevas påverkad. Detta kan innebära att satsmelodin är entonig 

(Bruce, 1998). Ofta behandlas barn med strukturproblem såsom grammatik och fonologi av 
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logopeder. Inom språkstruktur finns en större andel referensramar och normer för utveckling. 

Pragmatiken är mer flytande, obestämd och beroende av kontext. Inom pragmatiken finns inte 

samma normsystem men i ett utvecklingsperspektiv finns möjligheter att identifiera, tolka och 

bedöma pragmatiska svårigheter hos barn med språkstörning. Utvecklingsperspektivet gäller 

även att kunna urskilja hur svårigheterna kan skilja sig åt mellan språkstörning och barn med 

andra funktionsnedsättningar såsom autism där det inte alltid är vattentäta skott vad gäller 

språket (Nettelbladt & Salameh, 2015). 

3.5 Pragmatik 

Trots vetenskapliga studier om språkstörning har inte den pragmatiska aspekten 

uppmärksammats förrän i början av 1980-talet ( Nettelbladt & Salameh, 2013). Rapin och 

Allen (1987 i Nettelbladt & Salameh, 2015) presenterade ett av de tidigaste arbeten, där 

semantisk-pragmatisk störning introducerades som skild från grammatiska och fonologiska 

störningar. Nettelbladt & Salameh (2015) redogör för Linells (2009) två perspektiv på 

pragmatik och språkanvändning. De flesta tidigare böcker om språkstörning är skrivna enligt 

perspektiv 1 (Nettelbladt & Salameh, 2015). 

1. Språkvetenskapen delar ofta in språkanvändning i tre olika delar: struktur, (fonologi 

och grammatik), språkligt innehåll (semantik och lexikon) samt språklig användning 

sk. pragmatik Inom detta synsätt anses pragmatiken vara sekundär i förhållande till 

systemet (Nettelbladt & Salameh (2015). Detta sätt att se på språkstörning har haft 

stort inflytande inom logopedin.  

2. Språkanvändning anses vara primär och dess verksamhet är central. Verksamhet 

innebär situationer där språkanvändning utövas. Kontexten blir därför mycket viktig 

för analys. Här ses pragmatik som något som genomsyrar samtliga språkliga områden 

och inte bara något som läggs till de övriga domänerna (enligt perspektiv ett). Detta 

synsätt återfinns hos forskare inom sociologi, socialpsykologi, antropologi och 

etnografi. En allt större andel språkvetare väljer att använda detta synsätt.  

3.6 Konsekvenser i vardagen 

Svårigheter med språkbehandlingsförmåga, behov av visuellt stöd och förenklat språk gör att 

det blir svårt att använda vanliga strategier för läsförståelse då dessa förutsätter förståelse för 

hur det skriftliga språket är uppbyggt, då det skiljer sig från talspråket. Svårigheter att planera 

och strukturera skapar problem att mentalt processa relevant information. Det är också lätt att 
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tappa tråden då minnet sviker. Problem att utveckla en metakognition kring läsning vilket 

skapar problem att medvetet närma sig texter i skolan. Ett begränsat ordförråd skapar problem 

i samtliga ämnen både vad gäller att ge och ta emot information. Svårigheter med 

tidsöverblick samt att passa tider påverkar vardagen både i skolan och på fritiden. Påbörja och 

avsluta arbeten samt lämna in kan bli en process svår att överblicka och påverka betyg 

negativt så arbeten inte lämnas in. Självständigheten påverkas och en konsekvens till detta 

kan bli stress och oro. Eleven kan låtsas förstå saker. Det tar mycket ork att processa 

information vilket skapar trötthet i vardagen. Missförstånd kan vara vanliga, speciellt vid 

trötthet. (Carlberg-Eriksson, 2016). Elever med språkstörning kan även ha svårigheter att 

mentalisera vilket innebär att kunna leva sig in i andra människors perspektiv (Hallin, AE, 

2017). 

 

3.7 Forskning om språkstörning 

Jag tänker här redogöra för några tongivande forskare och deras perspektiv. Inhelder, (1963 i 

Leonard, 2014) var en av Piagets främsta samarbetspartners. Han hjälpte Piaget att ta fram 

samband mellan språk och andra symboliska förmågor som noterades på 1960- och 1970-

talen. En av de första studierna som använde Chomskys transformational grammar, det vill 

säga den generativa grammatiken som syftar till att både förklara och beskriva språkets 

syntaktiska form. var en studie av grammatiska svårigheter hos barn med språkstörning, 

genomförd av Menyuk,1964 (Leonard, 2014).   var en amerikansk lingvistiker vars 

syntaktiska teorier inom språket slog igenom på 1950-talet. Blooms ((1967) första rapport var 

kritisk till att undersöka grammatiska problem hos barn med språkstörning. Hans mycket 

publicerade instruktionella undersökning handlade om akustisikt tillrättalagt tal, något som 

media kallade glasögon för öronen (Leonard, 2014). Uppskattad förekomst av språkstörning 

idag varierar mellan 3-7% (Kalnak, 2014), beroende på vilka kriterier man använder för att 

diagnostisera. I en systematisk undersökning av förekomst hos barn upp till år 16 

rapporterades ungefär 6% (Kalnak, 2014). Förekomst av grav språkstörning rapporterades 

vara 1-2% (Kalnak, 2014). Gravhetsgrad av språkstörning baseras ofta på barnets prestationer 

vid språkmätningar och inte på dess inverkan på social interaktion och uppnåendemål i skolan 

men psykosociala aspekter borde också inkluderas i definitionen av gravhet (Kalnak, 2014). 

Elever som behöver särskilt stöd i sin skolgång på grund av beständiga och genomgripande 

språkproblem anses ofta ha mer grava språkproblem än de som klarar sig utan (Kalnak, 2014).  
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Min egen reflektion är att mycket lite finns skrivet kring genus och språkstörning i tidigare 

forskning. 

 

4. Vetenskaplig bakgrund del 2 

Komorbiditet  

Jag vill börja med att uppmärksamma ett citat från Svenny Kopp (2010, s.66): 

 

Sammantaget tyder resultaten från mina studier på att flickor med autism och ADHD ofta 

antingen helt missas eller feldiagnosticeras inom barnsjukvården (inklusive inom barn- och 

ungdomspsykiatrin). Resultaten antyder också att det finns risk för att deras betydande 

“samsjuklighet” bagatelliseras. 

 

4.1 Symptom på autism/ ADHD 

I Kopps (2010) studie framkommer att flickor och pojkar följer olika mönster och att flickor 

riskerar att missas utredningsmässigt och därmed inte få stödinsatser. I Kopps och Gillbergs 

studie från 1992 kan man läsa att autismgenen kanske inte uttrycks på samma sätt hos pojkar 

och flickor. 

 

Kopp (2010) menar att kriterier och riktlinjer kring neuropsykiatriska svårigheter är uppsatta 

för pojkar, inte flickor, vilket innebär ett stort problem. Hon menar att flickors symtom på 

autism och ADHD ser annorlunda ut än pojkars. Kriteriet att symtomen ska finnas i olika 

miljöer går inte alltid att applicera på flickor. De sköter sig generellt bättre i skolan och på 

BUP men kan ha det jobbigt hemma med utbrott på utbrott. Orken tar slut efter att ha försökt 

vara följsam hela dagen. Även hyperaktiviteten ser annorlunda ut, då flickors rörelser ofta är 

mindre, de tuggar tuggummi, hoppar med foten, pillar med håret, hyperpratar eller 

hyperskrattar. 

 

Det hade varit lättare om hon var utagerande och förstörde för andra 

 barn, men nu förstör hon bara för sig själv och ingen ser hennes behov.  

(www.specialnest.se/liv-hem/flickan-man-inte-ser)    

http://www.specialnest.se/liv-hem/flickan-man-inte-ser
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Kopp (2010) menar att hennes studier visar att flickor med ADHD eller autism ofta missas 

eller feldiagnostiseras inom barnsjukvård samt att deras “samsjuklighet” inte tas på allvar. Det 

finns en mycket stor övervikt vad gäller pojkar som söker hjälp inom barnpsykiatrin och en 

tänkbar förklaring är att flickors svårigheter är mindre störande, då de visar mindre 

aggressivitet i synnerhet fram till tonåren (Fernell i Beckman, 2007). Kopp (2010) menar 

vidare att flickor med ADHD reagerar med kraftiga känslouttryck, men deras oro kan också 

vändas inåt som ångest och depression. Kunskaperna om hur tillstånd utvecklas och förändras 

över tid vad gäller flickor respektive pojkar är idag otillräckliga (Beckman, 2007). I samband 

med ADHD utredningar noterar man språkförsening i hälften av fallen, men för att 

diagnostiseras med språkstörning ska detta vara det primära funktionshindret, vilket innebär 

att språkstörning är något av betydligt allvarligare karaktär än språkförsening (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). 

4.2 Diagnostisering 

Vad gäller komorbiditet med diagnos inom autismspektrum får fler pojkar än flickor diagnos, 

delvis på grund av att flickors problematik inte upptäcks lika ofta, vilket är illa då en diagnos 

är viktig för förståelse och adekvat hjälp (Kopp, 2004). Nina Västerbro (2004) skriver i 

Habilitering och Hälsa (2004) att det finns få studier som handlar om flickor. I 

undersökningar som görs deltar dessutom få flickor. Kopp (2004) skriver om huruvida antal 

diagnoser verkligen innebär att det är färre flickor med autismspektrum eller att det är svårare 

att se problemen hos flickor. Det gick åtta pojkar på en flicka vad gäller autismdiagnostisering 

enligt Kopp (2004), vilket innebär att skillnaden är mycket stor men man kan dock se tecken 

på utjämning skriver Västerbro (2004) utifrån Kopps (2004) forskning. Flickor får kanske 

traditionellt andra diagnoser än autism, Kopp (2004) menar att det skulle kunna röra sig om 

diagnoser kopplade till avvikande språklig och pragmatisk förmåga, selektiv mutism, ADHD, 

tvångssyndrom eller anorexia nervosa. Angående talstörning får fler flickor än pojkar diagnos 

störd språklig och pragmatisk förmåga. Detta uppges vara intressant (Kopp 2004) då fler 

pojkar än flickor annars är i majoritet vad gäller andra språkstörningar.  

4.3 En diagnos kan dölja en annan 

Vissa flickor med autism diagnostiseras med tex. selektiv mutism, vilket innebär att de inte 

pratar i vissa sociala kontexter tex. i skolan, men pratar annars. Då kan ibland själva 
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autismdiagnosen missas. Ett annat exempel kan vara tvångssyndrom som kan dölja en 

högfungerande autism. Anorexia nervosa är en form av tvångsliknande störning vad gäller 

ätande som också kan ha någon autismspektrumstörning i botten (Kopp, 2004). Det är inte 

vattentätt mellan diagnoser. Autism, ADHD, dyslexi och språkstörning är ofta tätt 

förknippade och det kan vara en utmaning är att ställa diagnos utan att eventuella andra 

diagnoser påverkar resultatet. Detta gynnas av samverkan vid diagnosställning exempelvis att 

ha en logoped i team som utreder uppmärkssamhetsstörningar (Richmond, 2016).  

4.4 Beteendemönster 

Flickor och pojkar har olika beteenden redan i leken, där pojkar oftast visar sig mer 

utåtagerande både fysiskt och verbalt. Flickor visar tidigare sociala förmågor vilket kan 

riskera fördröjning av diagnos. Senare verkar dock en utjämnande fas infinna sig och 

flickor/kvinnor riskerar att isolera sig i större utsträckning än pojkar. I en undersökning av 

barn med autism och /eller komorbiditet (Kopp, 2004) visade det sig att ingen av flickorna 

/kvinnorna haft kamratrelationer sedan de var 10 år. Dock hade 25% av pojkarna/männen haft 

det. Flickor i tidig ålder står ofta bredvid lekande kamrater medan pojkar oftare hamnar 

utanför pga. sina sociala svårigheter (Kopp, 2004). I den studien var det främst flickor med 

begåvningshandikapp och sen språkutveckling som diagnostiserades. Pojkar blir oftast 

remitterade till barnpsykiatrisk klinik mellan fem till tio år och flickor från elva års ålder. 

Pojkar remitteras tidigare då de är mer utåtagerande under skoltid (Kopp, 2004).  

 

4.5 Genus som kriterium 

Kopp (2010) skriver också att det är under de senaste 10 åren som det funnits intresse av att 

studera flickor med autism och ADHD, innan dess trodde man att samma diagnoskriterier och 

normer passade både pojkar och flickor. Jag kommer här att redogöra för tre teorier där 

potentiella genusskillnader beskrivs: 

 

4.5.1 Teorier om diagnos och skillnader vad gäller genus 

● Tröskelmodellen: 

Forskare har spekulerat kring olika teorier om varför fler pojkar än flickor har autism. 2004 

skrev Västerbro, utifrån Svenny Kopps (2004) forskning, om den polygenetiska 
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tröskelmodellen, som innebär att det krävs mer belastning för flickor, än vad det gör för 

pojkar för att drabbas av autism. Samma teori användes i relation till ADHD. Hon presenterar 

tre teorier som potentiellt skulle kunna förklara skillnader mellan pojkar och flickor.  

 

● Teori om sårbarhet: 

En teori handlar om att pojkar är mer sårbara, vilket skulle vara en biologisk skillnad mellan 

flickor och pojkar. Denna teori handlar om att pojkar utvecklas långsammare och att deras 

hjärnor specialiserar sig för vissa funktioner, vilket gör att andra områden har svårare att 

kompensera om skada inträffar (Kopp, 2004). 

 .  

● X- kromosom-hypotesen: 

X-kromosom-hypotesen förlitar sig på nya genstudier där man funnit att vissa gener på X-

kromosomen kan bidra till utveckling av autism. Då antar man att flickor, vilka har två x- 

kromosomer har större skydd mot autism än pojkar som bara har en.  

4.6 Genusperspektivet på förskolebarn med autism/ ADHD 

Vad gäller genusperspektivet skrev Gunilla Westman Andersson (2013) en avhandling om 

genusaspekten vid misstänkt autism och diagnostisering i förskolan. Resultatet visade att både 

flickor och pojkar under 4 år visade samma symtom vid observation och diagnostisering i 

förskolan. I samma avhandling undersökte Gunilla Westman Andersson huruvida det fanns 

könsskillnader gällande barnens kliniska profiler. 20 flickor jämfördes med 20 pojkar i 

matchande ålder och utvecklingsnivå. Jämförelsen genomfördes på gruppnivå gällande 

kommunikativ och social förmåga, motorik, beteende, problemlösningsförmåga, anpassning i 

vardagen och slutlig diagnos. Resultatet visade inga signifikanta skillnader, vilket skulle 

kunna tolkas som om det kan vara mindre skillnader mellan pojkar och flickor än vad man 

tidigare trott eller att flickor fortfarande inte identifieras i screeningar vid 4-års ålder då deras 

problem inte är specifikt för autism (Westman, Andersson (2013). Vad gäller frågan om hur 

föräldrar och förskolepersonal uppmärksammar och upplever utredningsprocessen av barn 

uttryckte både föräldrar och förskolepersonal oftast oro före barnets andra födelsedag. Vad 

gällde den frågan fanns ingen genusvariabel. Sammanfattningsvis i denna studie av små barn 

hittades inga skillnader mellan pojkar och flickor, men författaren är tydlig med att mer 

forskning kring genus behövs.  
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5. Metod 

5.1 Metodansats 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats i en beskrivande litteraturstudie, vilken inriktar sig 

på textanalys. Kvalitativ ansats innebär att tonvikt ligger mer på ord och tolkning än på 

kvantifiering av data (Bryman, 2011). Enligt denna kvalitativa ansats har jag gjort ett målstyrt 

urval av litteratur till min textanalys (Bryman, 2011). De viktigaste sökorden utifrån vilka mitt 

urval gjordes var genus och språkstörning. Mitt urval består av publicerade svenska och 

internationella forskningsartiklar, rapporter och doktorsavhandlingar vilka jag har läst, 

granskat och analyserat utifrån teman och frågeställningar. Jag läser dessa utifrån en 

humanistisk människosyn och en socialkonstruktivistisk och specialpedagogisk teoretisk 

utgångspunkt. En humanistisk människosyn innebär en tilltro till att alla människor kan leva 

ett liv med god livskvalitet utifrån att alla människor har ett lika värde (Björne, 2012). 

Socialkonstruktivism utgår från att sociala företeelser skapas kontinuerligt av sociala aktörer 

och i sociala samspel. Dessa är i ständig förändring (Bryman, 2011).  Jag valde den 

kvalitativa ansatsen då min förhoppning är att forskningsöversikten ska generera kunskap som 

kan stödja utvecklingen att förstå och nå så många elever som möjligt utifrån mönster och 

signaler om behov (Bryman, 2011). Jag hoppas också kunna bidra till att barn med 

språkstörning ska kunna utvecklas inom språkets olika domäner och kunna må bättre både 

socialt och akademiskt. Under inläsningen har jag fört anteckningar över iakttagelser och 

sorterat mitt material utifrån teman. Jag har sedan sorterat in vilka noteringar som passar till 

vilken frågeställning. Min litteraturstudie kan potentiellt innebära att olika syn på samma 

frågeställning kan komma att synliggöras (Backman, 2010). Jag gör en tematisk 

systematisering till varje slutsats i min resultatdel, utifrån vilken jag bygger min diskussion 

och analys. Jag tänker att den delen av min litteraturöversikt görs utifrån en kvantitativ metod. 

Att sträva efter att analysera och tolka kunskap som studien ger motiverar en kvalitativ 

forskningsansats (Bryman, 2011). Mina teman är genus, diagnostisering, komorbiditet, 

pragmatik samt sårbarhet. 
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5.2 Teoretiska utgångspunkter 

5.2.1 Socialkonstruktivistisk teori 

Då min studie handlar om forskning kring praktiknära arbete väljer jag att ha en 

socialkonstruktivistisk teoretiskt utgångspunkt, vilket betyder att sociala företeelser, det vill 

säga sociala konstruktioner skapas och förändras ständigt i olika kontexter. Kontext i min 

studie innebär en skolas praktik vad gäller organisationsmässiga åtgärder såsom arbete i 

helklass, liten resursgrupp, en till en undervisning, hur miljö och bemötande anpassas i olika 

situationer. Skolans praktik är en social konstruktion som man kan välja att anpassa eller inte.  

Forskare inom sociologi men även inom pedagogik och specialpedagogik har menat att 

funktionsnedsättning hos barn är en social konstruktion. Detta kan vi även se i det dialogiska 

samt i viss mån i det utvecklingsmässiga perspektivet (Nettelbladt & Salameh, 2013). 

Socialkonstruktivismen är en del av fenomenologin som skapades av sociologerna Peter 

Berger och Thomas Luckman (Nettelbladt & Salameh, 2013). Inom socialkonstruktivismen 

anses att samhälleliga värderingar finns konstruerade i samhälleliga sammanhang, exempelvis 

i massmedia och andra offentliga sammanhang. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

förstås också kön och genus som helt eller delvis socialt konstruerat. Kvinnlighet respektive 

manlighet uppfattas som sociala skapelser, kategorier. Därför sätts socialkonstruktivismen 

ofta i motsättning till ett biologiskt sätt att se (Nellelbladt & Salameh, 2013). Jag utgår i min 

studie från teoretiska angreppssätt, teman, vilka även  återkommer  i min redovisning utifrån 

varje frågeställning. Mina angreppssätt och teman är: genus, diagnostisering, komorbiditet, 

pragmatik och sårbarhet. 

 

5.2.2.Specialpedagogisk teori 

Alla individer är olika och har rätt till ett likvärdigt deltagande i skolans normala praktik och 

i bemötande. (Nilholm, 2005). 

Det går att prata om tre förhållningssätt inom specialpedagogiken, vilket påverkar hur man ser 

på eleven och miljön. Beroende på förhållningssätt kan olika vägar skapas för elever i behov 

av särskilt stöd samt också ge olika konsekvenser (Jakobsson & Nilsson, 2011). Det 

kategoriska (även kallat kompensatoriska) perspektivet definierar svårigheter på skolans 

villkor och metodiska lösningar riktas direkt till individen. Diagnoser är viktiga för att finna 

olika typer av förklaringar till svårigheterna. Detta perspektiv leder ofta till segregerande 
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åtgärder. Fokus ligger på det avvikande hos eleven och denne är problembärare (Nilholm, 

2005). Det relationella (även kallat kritiska) perspektivet handlar om att se till både individ 

och olika miljöer kring eleven, på gruppnivå, skolnivå och även samhällsnivå. Här tänker man 

på specialpedagogik som ett sätt att lösa långsiktigt. Fokus inom funktionsnedsättning och 

specialpedagogiken flyttas från själva eleven till miljön runtomkring. Till följd av detta talar 

man numera om en elev med språkstörning istället för, som tidigare, en språkstörd elev 

((Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2007). Utveckling sker i relationer och i möten 

exempelvis mellan lärare och elever (Jacobsson & Nilsson, 2015). Det kan vara miljön, 

förhållanden, normer, värderingar eller förväntningar som bidrar till svårigheterna (Carlberg-

Eriksson, 2016). Organisationens olika nivåer bär elevens problematik och det finns relationer 

mellan dessa delar. Att anpassa verkligheten så att elever med olika svårigheter får plats och 

kan delta, passar in i min valda socialkonstruktivistiska teori som strävar efter att undanröja 

hinder och skapa plats för likvärdighet i deltagande och bemötande. 

 

Utifrån dilemmaperspektivet finns dilemman som inte går att lösa men kräver att man tar ett 

ställningstagande. Komplexitet betonas och Nilholm (2007) menar att det finns en 

motsägelefullhet i utbildningssystemet vad gäller att alla individer ska uppnå samma mål i 

skolans praktik men ändå ska skolan anpassa utifrån behov och förutsättningar. I ett 

dilemmaperspektiv får man i skolverksamheten avväga vad som från fall till fall blir den bästa 

åtgärden utifrån kontext (Nilholm, 2007). I min diskussion förhåller jag mig främst till 

dilemmaperspektivet. 

5.3 Perspektiv 

5.3.1 Tvärvetenskapligt perspektiv 

Vygotsky menar att lärande inför ett självständigt liv sker via språket och tänkandet i 

kombination med bilder och social interaktion. Individen lär genom resonemang med 

omgivningen där hon/han förstår socialt samspel med andra människor. Lärande innebär en 

social process i ett socialt samspel med omgivningen (Vygotsky, 2010). Språket skapar 

möjligheter för individer att tolka och själva skapa kommunikation. Enligt Vygotsky (2010) 

handlar det om att kognition omfattar informationsbearbetning, förmåga att iaktta sig själv, 

reflektera kring sig själv och sitt lärande samt att tolka symboler. Allt detta handlar om och 

påverkar kommunikation. Min utgångspunkt är att den komplexa diagnosen språkstörning 
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sker i mötet mellan det fysiologiska, det kulturella, det sociala och det psykologiska vilket 

kräver ett tvärvetenskapligt perspektiv. 

Språkstörning handlar om flera områden, neurovetenskap, pedagogik, kultur, tradition samt 

sociologi för att nämna några. Detta innebär att forskare inom flera discipliner behöver 

samverka för att en helhetssyn ska bli överskådlig. Detta är inte alltid lätt då olika forskare 

kan ha olika världsbilder (Vetenskapsrådet, 2005) Då språkstörning handlar om ett 

gemensamt samhällsproblem, där man funderar kring barns svårigheter i skolsituationen, kan 

flera infallsvinklar leda till nya verktyg vilket blir “samhällsnyttigt” (Danemark 2001). 

Gibson et al. (1994) menar att tvärvetenskap ska beaktas såsom en del av kunskapsproduktion 

inom vårt samhälle inom viss ram och det sammanhang forskningen behandlar. 

Tvärvetenskap är föränderlig, kan upplösas och tas upp igen i fråga om andra saker. 

Vetenskapsrådet (2005) menar att tvärvetenskap ökar kunskapsvinster. 

  

5.4 Synsätt 

Min litteraturstudie genomsyras av ett humanistiskt sätt att se på människan, vilket utgår från 

att alla människor har rätt till likvärdiga bemötanden och likvärdigt deltagande (Carlberg, 

Eriksson, 2016). I min litteraturöversikt handlar det om i skolans praktik. 

5.5 Datainsamling och empiri 

Jag gjorde ett omfattande sökarbete främst med sökorden genus, flickor och pojkar, 

genusvariabel samt språkstörning. Detta ledde till utskrift av fler rapporter, artiklar och 

avhandlingar än vad jag senare efter genomläsning kunde använda mig av, då materialet inte 

omfattade de frågeställningar jag har. På så sätt valdes en hel del av mitt från början utvalda 

material bort och studiens forskningsöversikt kom att avgränsas till följande litteratur: 

 

● Nelli Kalnaks avhandling Family history, clinical marker and reading skills in 

children with specific language impairment (2014). Denna avhandling är gjord på 

Karolinska Institutet i Stockholm, där Kalnak har undersökt olika indikatorer vad 

gäller barn med språkstörning. Hon tar bland annat upp familjehistoria, genus, kliniska 

markörer och läsförmåga.  
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● Marja Asikainens (2005) avhandling Diagnosing Language Impairment i vilken hon 

redogör för olika perspektiv vad gäller symtom och diagnostisering av språkstörning. 

Marja Asikainen forskar vid Tammerfors University i Finland. 

 

 

● Joseph Beitchman och Elizabeth Brownlie är mycket erkända kanadensiska forskare 

som studerat barn och ungdomar med avvikande språkutveckling under lång tid. De 

har skrivit Language Development and its Impact on Children’ s Psychosocial and 

Emotional Development (2010), Language, learning and behaviour disorders. 

Developmental, biological and clinical perspectives (1996), Language Disorders in 

Children and Adolescents (2014)  

 

 

● Ulrika Nettelblad och Eva-Kristina Salameh forskar kring språkstörning ur olika 

aspekter vid Lunds Universitet och har skrivit: Språkutveckling och språkstörning hos 

barn del 1 (2013), Språkutveckling och Språkstörning hos barn del 2 (2014) 

 

● Barbro Bruce (2007). Språkutveckling på olika villkor (2014). Barbro Bruce är 

logoped och har lång erfarenhet av språk- och kommunikationssvårigheter. Hon 

arbetar nu som biträdande professor vid Högskolan i Kristianstad. 

  

● Ebbels och kollegor (2016). Effectiveness of 1:1 speech and language therapy for 

older children with (developmental) language disorder (2016). Susan Ebbels är en 

brittisk forskare kring språkstörning. 

 

 

5.6 Systematisering och analys 

Jag har först läst in mig på min bakgrundsforskning för att få en referens till min egen 

forskningsstudie. Fakta systematiseras vid min genomläsning av forskningslitteratur genom 

att jag markerar relevanta fakta i olika färger och utifrån dessa sammanställer och 

systematiserar jag under respektive tema och frågeställning. Vad gäller kartläggning av 

skillnader och likheter utifrån ett genusperspektiv kommer jag att utgå från både olikheter 

samt gemensamma mönster för både flickor och pojkar. Jag genomför en tematisk 

redovisning vad gäller varje frågeställning, vilket jag tycker är ett kvantitativt förhållningssätt 
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i en i övrigt kvalitativ studie. Sedan följer en analys och resultatdiskussion. Här följer en 

genomgång utifrån de teman jag valt att använda i min resultatdel: 

 

5.7 Teman 

5.7.1 Genus 

Jag undersöker hur eventuella likheter och skillnader vad gäller genus och språkstörning med 

stöd i jämförelser med genusforskning kring autism och ADHD. Genus utgör en 

sorteringsgrund och ett analyskriterium för att överblicka mönster som framkommer i min 

litteraturöversikt. Genus kan ses utifrån flera perspektiv exempelvis traditionellt, kulturellt, 

socialt, politiskt eller biologiskt, vilka ofta samverkar i skolans praktik. Beroende på 

perspektiv påverkas sätt att se på genus på olika sätt. Inom socialkonstruktivismen konstrueras 

verkligheten utifrån olika kontexter och beroende på perspektiv och synsätt på genus kan vi 

skapa eller inte skapa grunden för en humanistisk människosyn i skolans praktik där alla 

elever har rätt till likvärdigt deltagande och bemötande (Carlgren, Eriksson, 2016) 

5.7.2 Diagnostisering 

I min litteraturstudie fokuserar jag på hur diagnostisering ser ut och vilka symptom barnen 

visar från tidig ålder och vilka beteenden som visar på att det finns en risk för språkstörning. 

Jag är intresserad av vilka signaler barnen ger och om det är lättare att missa antingen pojkar 

eller flickor och vad man huvudsakligen ska vara observant på för att inte missa.  

5.7.3 Komorbiditet 

Innebär en samvarians av funktionshinder. Barns symptombilder är ofta komplexa. 

Komorbiditet innebär en samvarians av funktionshinder. Det är vanligt att barn med diagnoser 

har en samförekomst med olika diagnoser såsom exempelvis språkstörning och autism. Det 

innebär att det alltid finns en risk att missa något symptom på vägen. vilket kan leda till att 

helhetsbilden blir missvisande. För att få diagnosen språkstörning måste dessa symptom 

räknas som det primära funktionshindret. men det finns en risk man inte riktigt vet om 

utåtagerande barn i själva verket är underdiagnostiserade och att svårigheter orsakas av annan 

grunddiagnos. 
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5.7.4 Pragmatik 

Pragmatik handlar om att hur man använder språket i olika kontexter. Jag är intresserad av 

yttranden respektive mönster som skiljer sig åt eller är gemensamma för pojkar och flickor. 

5.7.5 Sårbarhet 

Utifrån skillnader och likheter i skolans praktik, mönster, symptom och konsekvenser kan 

olika sårbarheter skönjas. Här indikeras även risker som gör barn och ungdomar extra sårbara.  

  

5.8 Etiskt övervägande 

Jag beaktar i denna studie Vetenskapsrådets etiska forskningsregler (2010). Vad gäller denna 

forskningsöversikt omfattas mest konfidentialitetskravet vad gäller att elever och lärare ska 

anonymiseras i mina egna reflektioner och min egen empiri.  Denna litteraturstudie baseras på 

tidigare vetenskaplig litteratur och därmed krävs inga ytterligare forskningsetiska prövningar 

då konfidentialitet ej behöver beaktas på tidigare publicerat material. Den litteratur som min 

studie är baserad på har genomgått etisk prövning (Bryman, 2012). 

 

5.9 Generaliserbarhet 

Om empiriska och teoretiska resonemang är av god kvalitet skapar de en förståelse av 

beteenden i olika sociala kontexter (Bryman, 2011). Jag har försökt att så tydligt som möjligt 

beskriva min metod och mina resultat. Vid litteraturstudier finns risk för att man kan göra 

urval selektivt som stöd för sina egna åsikter och värderingar (Friberg, 2006). Jag har lagt 

mycket tid på att finna både svensk och internationell litteratur både till min bakgrund och till 

själva litteraturstudien då det varit svårt att finna genusperspektivet som en koppling till 

språkstörning. Detta innebär dock ingen garanti för att jag inte varit selektiv. Då jag lyfter 

perspektiv genom systematisk textanalys blir min studie kvantitativ men den leder till 

kvalitativ kunskap. 

 

6. Resultat av litteraturstudie enligt frågeställningar och teman 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet från min litteraturstudie. Jag utgår från 

mina frågeställningar och systematiserar svaren utifrån mina teman; genus, diagnostisering, 

komorbiditet, pragmatik och sårbarhet. Jag kommer att dra paralleller till tidigare forskning.  
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6.1 Framkommer skillnader mellan pojkar och flickor i min 

forskningslitteratur om språkstörning? 

6.1.1 Genus 

Leonard (1998) skriver att det är tvår till tre gånger vanligare att pojkar drabbas av 

språkstörning än flickor vad gäller utredd och diagnostiserad språkstörning. Pojkar upptäcks 

lättare i skolans praktik, då deras signaler uppfattas som tydligare, då de oftast hörs och syns 

mer än flickor. I tidig ålder yttrar sig svårigheterna mest i språkets struktur och form både hos 

flickor och pojkar. Asikainen (2005) menar att man kan se skillnad i yttringar mellan pojkar 

och flickor vid 5-6 år och att språkstörning då verkar vara mer frekvent förekommande hos 

pojkar. Asikainen (2005) beskriver att den typiske eleven med språkstörning är en pojke vars 

föräldrar har yrkesutbildning. Han har ett syskon och det finns en ärftlighet kring försenad 

språkutveckling av något slag, tal, språk och eller läs- och skrivproblematik vilket har visat 

sig i tidig förskoleålder. Beitchman & Brownlie (2014) menar att det förmodligen missas ett 

stort antal språkdiagnostiseringar vilket skapar en övervikt av pojkar med språkstörning. Detta 

antas snarare bero på missade flickor än en överdiagnostisering av pojkar på grund av att 

svårigheterna yttrar sig olika vad gäller pojkar och flickor. Flickor antas vara blygare (Bruce, 

2007). Enligt henne kan även föräldrar bortförklara yttranden kring språkavvikelser med 

blyghet hos främst flickor vid tidig misstanke om avvikelse i språkutvecklingen på 

Barnavårdscentralen. Dessa flickor går således inte vidare till undersökning, utredning och 

potentiell diagnos. Pojkar remitteras oftare till utredningar och åtgärder vilket förmodas bero 

på att de är mer utåtagerande och därmed utmärker sig mer skolans praktik, både akademiskt 

och socialt (Kalnak, 2014). Få studier har dock tagit upp genus som en variabel vad gäller 

både akademiska och psykosociala yttringar och konsekvenser av språkstörning (Kalnak, 

2014). 

6.1.2 Diagnostisering 

Svårigheter med språklig struktur kan identifieras tidigt under förskoleåldern, då traditionella 

språktest finns normerade (Leonard, 1998) för förskolan. Enligt Beitchman & Brownlie 

(2014) minskar könsskillnaderna med skolålder. Vad gäller den typiske pojken med 

språkstörning finns vissa generella diagnostiska indikationer (Asikainen, 2005). Han börjar 

använda hela meningar vid 3-4,5 års ålder. Hans allmänna motoriska utveckling är utan 

anmärkning, penngreppet är oftast bra men finmotoriska problem kan förekomma (tex. att gå 
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på tårna). Vid 5 eller 6 års ålder är dock både förmåga att uttrycka sig samt ta emot språk 

försenade. Han presterar åldersadekvat vad gäller icke verbala test men vad gäller verbala 

uppgifter är hans resultat märkbart lägre. Långa instruktioner är svåra för honom att förstå, så 

även begrepp. Enligt kliniska undersökningar visar den typiska pojken med språkstörning 

språklig osäkerhet och har ofta stor svårighet att förstå frågor och/eller instruktioner 

(Asikainen, 2005). Det är svårt för honom att finna ord och den aktiva vokabulären är liten. 

Han är oftare visuellt starkare än auditivt. Den typiska flickan med språkstörning beskrivs inte 

alls. Kalnak (2014) menar ratt flickor överkompensation i skolans praktik gör att deras 

svårigheter inte synliggörs lika tydligt som hos pojkar. Flickors yttringar vad gäller ADHD 

och autism visar sig oftare hemma vilket skapar svårigheter att upptäcka problemen i skolan. 

Den reflektion jag vill göra här är att samma mönster kan finnas vad gäller språkstörning. Det 

är även vanligare att pojkar både med ADHD, autism och med språkstörning får stödåtgärder i 

skolans praktik (Asikainen, 2005, Kalnak, 2014). Synligheten i klassrum innebär alltså en 

skillnad i yttranden mellan pojkar och flickor vilket ökar sannolikheten för att pojkar med 

språkstörning upptäcks oftare (Kalnak, 2014). Generellt syns, hörs och märks pojkar helt 

enkelt mer. I tidig skolålder tycks elever i gränslandet mellan språkförsening och 

språkstörning vara ikapp om språkutvecklingen var försenad (Bruce, 2007).  

6.1.3 Komorbiditet 

En studie av förskolebarn med språkstörning gjord av Stowe, Arnold & Ortiz (1999) i 

(Beitchman & Brownlie, 2014) visade starkare samband mellan språkstörning och 

uppmärksamhetsstörningar samt konflikter med kamrater hos pojkar än hos flickor. Att 

internalisera problemen är vanligare bland flickor och att externalisera problem är vanligare 

hos pojkar med språkstörning enligt Keenan & Shav, 1997 samt Zahn-Waxler (1993) i 

Beitchman & Brownlie (2014) vilket antyder att överlappning av diagnos språkstörning och 

ADHD tycks vara vanligare hos pojkar. Pojkars sammantagna situation uppvisar oftare 

yttringar i form av beteenderelaterade problem såsom uppmärksamhetsstörningar och 

koncentrationssvårigheter.  

Vi kan även notera överlappning av språkstörning med dyslexi och lässvårigheter på ungefär 

60% (Kalnak, 2014). Hon ger en förklaringsmodell enligt läsforskningen; genus utgör ingen 

skillnad vad gäller medelvärde för läsförmåga. Man ser däremot en större variation mellan 

pojkar än mellan flickor. Flickor samlas kring medelvärden medan pojkars värden sprids ut 

mer. För personer som möter barn med språkstörning är det viktigt att förstå hur språkstörning 

kan överlappa med likväl autismspektrumstörning, ADHD, lässvårigheter och dyslexi. Då det 
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har kunnat påvisas genusspecifika skillnader i yttranden och risker vad dessa 

funktionsnedsättningar är det viktigt att man tänker utifrån genusperspektivet vad gäller både 

ADHD, autism, dyslexi och språkstörning samt eventuell annan samvarians. Detta indikerar 

hur vikten av att tänka utifrån genusaspekt och komorbiditet, inte bara utifrån varje diagnos 

för sig (Nettelbladt & Salameh 2015).  

6.1.4 Pragmatik 

Pragmatik definieras av hur språk används i samspel med andra individer i olika situationer. 

Ett barns pragmatiska svårigheter visar sig tydligast under samtal. Dessa symtom kan ändra 

karaktär över tid och visar sig inte ofta vid traditionella testsituationer. Pragmatiska 

svårigheter kan se olika ut hos pojkar och flickor (Nettelbladt, Salameh 2014). Svårigheter 

med språkets struktur upptäcks ofta tidigare under förskoleåren än de pragmatiska 

svårigheterna som vanligtvis inte visar sig förrän i slutet av förskolan eller i tidig skolålder 

(Nettelbladt & Salameh, 2015). Orsaken till detta tros vara att dessa inte märks lika väl vid 

traditionella språktest och det finns heller inte normer vad gäller utveckling av pragmatiska 

färdigheter på samma sätt som vad gäller språkets struktur (Nettelbladt & Salameh 2015). 

Pragmatiska svårigheter innebär en stor problematik hos barn med flera neuropsykiatriska 

diagnoser, i synnerhet autismspektrumstörning men även Aspergers syndrom och ADHD. 

(Nettelbladt & Salameh, 2015). I DSM-V och i ICD-10 används termen kommunikativa 

problem vilket tydligt indikerar vad pragmatiken handlar om. Kalnak (2014) menar att 

observationer som gjorts av genusskillnader vad gäller pragmatiska färdigheter kan bero på 

sociala normer såsom de förväntningar vi har kring hur pojkar respektive flickor 

kommunicerar. En teori är att föräldrar pratar mer med döttrar, då de förväntar sig mer 

samtalskontakt med sina flickor än sina pojkar enligt Beitchman & Brownlie (2014). Detta 

skulle, enligt dem, kunna innebära att flickor på grund av samtal hemma med föräldrar 

utvecklar tidiga pragmatiska färdigheter, vilka är i linje med åldersadekvata sociala 

förväntningar. De språkstörningsrelaterade pragmatiska svårigheterna upptäcks därför senare 

hos flickor när den förväntade pragmatiska utvecklingen uteblir hos dem. Detta skulle även 

kunna vara en förklaring till att pojkar upptäcks tidigare (Beitchman & Brownlie, 2014).   

 

6.1.5 Sårbarhet 

Språkstörning hos flickor yttrar sig oftare genom att de drar sig undan rent socialt, trots detta 

genererar pojkar med språkstörning som drar sig undan mer oro i skolans praktik och dessa 
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får även i högre grad stödåtgärder i skolans praktik (Beitchman & Brownlie, 2014). 

Kombinationen av kommunikationssvårigheter och socialt undanglidande kan visa sig leda till 

mycket begränsat deltagande i klassrummet vilket skapar en stor sårbarhet. Tendensen hos 

flickor att överkompensera i skolan och släppa på kontrollen i hemmet gör dem extra sårbara 

för att inte upptäckas på samma sätt som pojkar gör och därmed få mindre uppmärksamhet 

och stöd. (Breitchman & Brownlie, 2014). Flickor med språkstörning blir ofta socialt 

undanglidande och därför mycket sårbara då risk finns att isoleras (Kalnak, 2014).  

 

6.1.6.Slutsats 

Enligt min forskningslitteratur yttrar sig språkstörning olika hos pojkar och flickor i synnerhet 

från förskoleåldern och uppåt. Svårigheter i språkets struktur kan urskiljas redan i tidig 

förskoleålder utifrån hur barnen uttrycker sig, dock tycks det som om både pojkar och flickor 

yttrar sig på liknande sätt i förskoleålder . Det är vanligt att flickor med språkstörning blir 

socialt undanglidande, vilket gör dem mer sårbara än pojkar då pojkars icke-deltagande i 

klassrummet och sociala undanglidande uppmärksammas mer i skolans praktik (Kalnak, 

2014). 

Den största risken är enligt de slutsatser jag drar att problematiken förblir ouppmärksammad 

och oupptäckt. 

. 

6.2  Är det, enligt min forskningslitteratur, lättare att missa 

diagnostisering av antingen flickor eller pojkar med språkstörning? 

Varför? 

6.2.1 Genus 

Enligt Kalnak (2014) har få statistiskt säkerställda genusspecifika skillnader noterats vid 

befolkningsbaserade undersökningar vad gäller proportionen av förekomst av språkstörning, 

däremot har man vid kliniska studier noterat högre förekomst hos pojkar (Bishop, 1997). 

Enligt Bruce (2007) kan föräldrar bortförklara eventuella språkavvikelser med blyghet hos 

främst flickor redan vid tidig misstanke på exempelvis BVC och således inte gå vidare till 

vidare undersökning. Detta skulle kunna leda till antagandet att flickor lättare missas då de 

anses vara blyga. Flickor och pojkar utmärker sig på olika sätt och flickors svårigheter antas 

oftare vara blyghet eller att de inte vill prata eller räcka upp handen och inger inte samma oro 
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(Beitchman &Brownlie 2014). Pojkar syns och hörs mer i skolans praktik vilket oftare leder 

till utredning och åtgärd ( Beitchman & Brownlie, 2014). Då flickor oftare förmår 

överkompensera för svårigheter i skolan och visar sin frustration hemma är även detta en 

indikator på att skolan lättare kan missa diagnostisering av flickor. 

6.2.2 Diagnostisering 

Det finns förmodligen ett stort antal språkdiagnostiseringar som missas, enligt Beitchman & 

Brownlie (2014) vilka menar att dessa förmodligen oftast är flickor. De menar att den ojämna 

fördelningen kan antas bero på själva missandet av diagnostisering av flickor, snarare än på en 

överdiagnostisering av pojkar. En orsak är att pojkar ofta märks mer i skolans praktik både 

akademiskt vid svårigheter samt psykosocialt. Skillnader i yttranden verkar spela stor roll vad 

gäller att missa diagnostisering av flickor (Beitchman & Brownlie, 2014). Konsensuskriterier, 

det vill säga diagnoskriterier och riktlinjer diskuteras fortfarande kring språkstörning (Ebbels, 

2016). Då det tvärvetenskapliga perspektivet genomsyrar forskning kring språkstörning 

diskuteras konsensus utifrån flera olika perspektiv. Det finns normer kring språkets 

strukturella utveckling från 18 månaders förskolebarn (Bruce, 2007) och sedan kan normer 

följas högre upp i ålder. Normering för den pragmatiska delen av språkstörning vilken ofta 

drabbar den psykosociala biten av elevernas liv finns inte på samma sätt och är svårare att 

utreda (Bruce, 2007). Få studier har genomförts med genus som variabel vad gäller de 

psykosociala symptomen av språkstörning (Beitchman & Brownlie (2014).  

6.2.3 Komorbiditet 

Vad gäller pojkar är sannolikheten större att beteendeproblem kommer i fokus och det finns 

en risk att både föräldrar och skola missar att den underliggande problematiken handlar om 

språket (Kalnak, 2014). Flickor tycks kompensera mer för sina svårigheter i skolan och visa 

symptomen hemma istället, vilket kräver att föräldrar signalerar svårigheterna. Även när detta 

förekommer riskerar språkstörningen att missas och andra diagnoser diskuteras såsom 

depression, selektiv mutism, anorexia nervosa. Detta kan innebära att själva den 

underliggande språkstörningen missas (Kalnak, 2014). Rekommendationer finns därför att 

man även vid diagnostisering av andra diagnoser, såsom exempelvis ADHD och autism alltid 

inkluderar en språkutredning (Kalnak, 2014).  
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6.2.4 Pragmatik 

En teori inom forskning är att föräldrar tenderar att prata mer med sina döttrar än med sina 

söner (Breitchman & Brownlie, 2014) vilket kan vara en anledning till att föräldrar skulle 

kunna upptäcka flickor med svag språkutveckling fortare än med sina pojkar. I dessa fall 

skulle det bero på vilka förväntningar föräldrar har på sina barn. Det skulle innebära en större 

skillnad vad gäller förväntningar kring samtal med döttrar än med söner. Konsekvensen av 

detta resonemang skulle kunna vara att söner med språkstörning upptäcks senare av föräldrar. 

En annan konsekvens kan vara att flickor tränar betydligt mer på språket och deras svårigheter 

märks därför senare när skillnaden mellan den typiska, normala, och den atypiska, som inte 

följer den normala språkutvecklingen och inte längre går att kompensera (Bruce, 2007). 

Flickor riskerar också att upplevas mer naturligt blyga och riskerar därmed att missas i skolan 

då det kan vara sannolikt att någon som inte pratar faktiskt inte vill prata. Dessa flickors 

tänkbara osynlighet i ett klassrum skulle kunna göra det potentiellt möjligt att glida igenom 

skolan utan upptäckt (Kalnak, 2014).       

6.2.5 Sårbarhet 

Undersökningar, baserade på rapporter från unga vuxna, angående sexuella övergrepp har 

visat att flickor med språkstörning utsätts tre gånger så ofta som flickor med typisk 

språkutveckling (Brownlie et al., 2007). Vad gäller sexuella övergrepp mot pojkar var inte 

språkstatus med som variabel. Jag förmodar att detta beror på skillnader i hur språkstörning 

yttrar sig hos pojkar och flickor samt att det både socialt och kulturellt finns en idé kring 

genus som innebär att det är flickor som oftast utsätts för sexuella övergrepp och inte pojkar. 

Trots att språkstörning är ett osynligt funktionshinder så syns den medföljande sårbarheten 

vilket kan locka till sig personer som är på jakt efter isolerade eller sårbara unga individer 

som utgör en lätt måltavla då risken är stor att de inte förstår kommunikation som ges eller tas 

emot på åldersadekvat sätt. Statistik visar att unga kvinnor med språkstörning blir 

[AL1]mammor tidigt (Brownlie, Bretchman, Graham, Schachter & Mirdha, 2012). Detta kan 

vara ett tecken på att skolan misslyckats och att flickor ser få möjligheter i arbetslivet utifrån 

sin negativa självbild. Totalt kan dock konsekvenser av flickors sårbara situation till följd av 

språkstörning bli mycket allvarliga  (Breitchman & Brownlie, 2014).  

6.2.6 Slutsats 

Utifrån den socialkonstruktivistiska teorin där icke-likvärdiga förutsättningar skapas eller inte 

skapas i en kontext uppdagas här en problematik enligt Lgr 11 samt Barnkonventionen (1989) 
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där alla ska bemötas utifrån sina individuella förutsättningar noterar jag att det finns ett stort 

utvecklingsområde för oss blivande specialpedagoger att sträva efter att skapa rutiner för 

observation, upptäckande och utredning vad gäller dessa elever som riskerar att dra sig undan 

och svårigheter riskerar att missförstås. 

6.3 Vilka mönster är gemensamma för pojkar och flickor med 

språkstörning enligt min forskningslitteratur? 

6.3.1 Genus 

Beitchman & Bromnlie (2014) menar att pojkar och flickor till stora delar är lika i sin 

språkutveckling men att pojkar utvecklas lite långsammare och har en högre benägenhet för 

språk- och talstörningar. Dessa verkar dock minska med ålder i skolan och komma ikapp i de 

flesta fall. Förskolebarn kan tidigt visa en obalans vad gäller oral finmotorik, vilket för de 

flesta barn rättar till sig, men inte för alla. Två andra faktorer som kan vara tidiga indikatorer 

på språkstörning kan vara att det är svårt att förstå uppmaningar såsom -Kan du ge mamma 

väskan? Samt svårigheter att förstå rollek tex. kafferep med dockan. Det handlar om att kunna 

föreställa sig saker, språkets representativitet. Att kunna föreställa sig kaffe fast det inte finns 

(Bruce, 2007). Enligt Ebbels (2016) studie om logopedbehandling med språkmål under en 

termin i en grupp med äldre skolbarn (9-17 år) i jämförelse med kontrollgrupp i samma åldrar 

var genus en jämförelsevariabel, där man inte såg några skillnader i resultat mellan pojkar och 

flickor. Ytterligare en studie, utförd av Kalnak med kollegor (2014) undersökte repetition av 

non-ord som en klinisk markör vad gäller svenskapråkiga barn ( 8- 12 år) med språkstörning i 

förhållande till föräldrarnas språkrelaterade problem. I denna undersökning visade resultat på 

non-ord test att det var okänsligt för genusvariabeln. Ebbels (2016 ) genomförde en studie 

med klinisk validitet, det vill säga hon mätte målen före och efter åtgärder, därmed kan man 

tydligare säkerställa studiens resultat. Resultat visade att denna studie innebar att äldre 

skolelever 9-17 år fick individuell logopedbehandling över en termin kring vissa mål och inte 

kring vissa och skillnad mättes sedan. Resultatet visade att samtliga språkmål förbättrades mer 

än kontrollmål, i snitt 30% i jämförelse med kontrollmål i snitt 8%. Skillnaden var dock 

mindre för de mål som handlade om det sociala språket, pragmatiken. resultatet visade ingen 

genusskillnad, ej heller åldersskillnad. De elever som hade en samvarians av diagnos inom 

exempelvis  autismspektrumstörning visade heller ingen skillnad vad gällde resultat. 
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6.3.2 Diagnostisering 

Enligt Kalnak (2014) har få statistiskt säkerställda genusspecifika skillnader noterats vid 

befolkningsbaserade undersökningar vad gäller proportionen av förekomst av språkstörning, 

däremot har man vid kliniska studier noterat högre förekomst hos pojkar (Bishop, 1997). 

 

Ebbels (2016) studie av äldre (9-17 år) skolbarn med språkstörning syftade bland annat till att 

få svar på vilken effekt individuell behandling hos logoped får gällande utvalda språklig mål i 

jämförelse med kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick ingen individuell behandling under en 

termin. Hon ville också se om exempelvis komorbiditet med autismspektumstörning gjorde 

behandlingen mindre effektiv samt om det var skillnad mellan pojkar och flickor eller ålder 

vad gällde resultat. En tredjedel i grupperna var flickor. Resultat visade att mål som blivit 

behandlade med logoped uppnåddes signifikant bättre än kontrollmål. Det var dock ingen 

skillnad mellan eleverna med autismspektumstörning, ej heller mellan flickor och pojkar eller 

åldersgrupper. Här visar resultat på gemensamma mönster mellan flickor och pojkar i ålder 9-

17 år vad gäller individuella stödinsatser av logoped med syfte att nå utvalda språkmål. Jag 

tänker dock på att då endast en tredjedel var flickor vet man inte hur resultat skulle sett ut om 

hälften varit flickor. Enligt Kalnak & kollegor (2014) var det inte heller skillnad mellan 

pojkar och flickor vad gäller prestationer på non-ord test i hennes studie. Det visade sig också 

att äldre barn inte presterade mycket bättre än yngre barn. Bristen på utveckling är en av 

huvudindikationerna vad gäller språkstörningens kliniska markörer. Utmärkande för yttranden 

av språkstörning är den mycket långsamma språkutvecklingen och sårbarheten för  lite 

exponering. Det senare innebär att barn med språkstörning måste exponeras mycket mer för 

språk än barn med normal språkutveckling. Om ett barn i normalfallet behöver höra ett nytt 

ord 3-4 gånger för att lära sig det, kan det i extremfallen röra sig om 3-400 gånger för att barn 

med grav språkstörning skall lära sig ett nytt ord (Kalnak, 2014). Språkstörning anses vara ett 

beständigt funktionshinder där man noterar brist på utveckling bara över tid (Kalnak, 2014). 

6.3.3 Komorbiditet 

Då få studier har använt sig av genusvariabel vad gäller den psykosociala delen av 

språkstörning är det svårt att finna svar kring detta tema. Breitchman & Brownlie (2014) 

skriver att barn och ungdomar med språkstörning verkar följa det allmänna mönstret vad 

gäller beteendeproblem där internalisering är vanligare hos flickor och externalisering är 

vanligare hos pojkar, även om det motsatta förhållandet existerar men inte i lika hög grad. Vid 

komorbiditet kan det finnas risk att missa just språkstörningen och istället fokusera på 
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beteendeproblem vilka är de som syns och märks mest oavsett om det handlar om pojkar eller 

flickor men pojkars utåtagerande beteende får mer uppmärksamhet i skolans praktik och dessa 

får också mer stödåtgärder (Beitchman & Brownlie, 2014). Bruces (2007) studie visar att 

språklig förmåga är nära besläktat med andra aspekter av utveckling såsom inlärning, 

beteende och social förmåga, dock inte motorik.   

6.3.4 Pragmatik 

Bruce (2007) skriver i sin avhandling om vikten av att från tidig ålder observera hur barnet 

förstår och använder språket i leken. I hennes avhandling finns ingen genusaspekt. 

Avhandlingen gjordes på yngre barn där även annan forskning jag tagit upp i denna studie 

indikerar att mönster är gemensamma. Hon undersökte bland annat språkfunktion, det vill 

säga hur pragmatisk förmåga yttrar sig hos barn med språkstörning, med ADHD samt med 

typisk språkutveckling. Resultat visar att barn med språkstörning blir mer dominerade av sin 

partner i samtal med barn med typisk språkutveckling. I samtal med annan elev med 

språkmatchande nivå tog barnet med språkstörning fler initiativ och blev inte lika dominerat i 

samtalet. I hennes avhandling ingår både träningssituationer med logoped samt 

konversationssituationer. Barnen med språkstörning pratade mer i konversationssituationen, 

vilken är friare, än i träningssituationen. Bruces slutsats kring detta är att barn med 

språkstörning har nytta av båda dessa samtalskontexter på grund av dess ömsesidiga påverkan 

och att det vid både identifiering och åtgärd är av största vikt att fokusera på den funktionella 

språkförmågan i både naturliga samtal samt professionell träningskontext. Hon menar att 

samtalet är både problem och behandling (Bruce (2007). 

6.3.5 Sårbarhet 

Vad gäller ärftlig sårbarhet att utveckla språkstörning vill jag först kort redogöra för en den 

första undersökningen som gjorts i en svensk population vad gäller familjebakgrund och 

ärftlighet. Kalnak (2014) ger i sin avhandling en kort bakgrundshistorik kring forskning som 

gjorts tidigare, då enbart gällande i engelska populationer. För att undersöka ärftlighet kan 

forskare använda frågeformulär, intervjuer eller göra faktiska test på släktingar också. 

Frågeformulär är den vanligaste metoden. Förekomst av språkproblem hos föräldrar och 

syskon har visat sig betydligt högre hos barn med språkstörning än hos barn med typisk 

språkutveckling vilket ger uttryck för en tydlig ärftlig språklig sårbarhet som man som 

utredare och i skolan inte bör missa. Resultat varierar dock mellan undersökningar, beroende 

på metod och vilka familjemedlemmar man inkluderar. Kalnak (2014) redogör för ju högre 
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grad av språkstörning individen har desto högre är ärftligheten. Hon skriver vidare att studier 

har visat motsägelsefulla resultat vad gäller genus hos släktingar till barn med språkstörning. I 

studier av tvillingar som gjorts av Bishop, North & Dylan 1995 i Kalnak, 2014) har kliniskt 

identifierad språkstörning visats ha hög ärftlighet och ju högre grad av språkstörning desto 

högre ärftlighet. Man kan även tala om ärftlig sårbarhet. Kalnak (2014) har skrivit den första 

undersökningen kring en svensk population vad gäller familjebakgrund och ärftlighet hos barn 

med språkstörning. Hon noterar inga klara skillnader mellan flickor och pojkar vad gäller 

ärftlig sårbarhet för utvecklande av språkstörning.  

 

 Kalnak (2014) skriver att resultat utifrån ett stort antal kliniska urval av barn med 

språkstörning betonar vikten av att alltid ha ett familjefokuserat förhållningssätt till 

språkstörning vid utredning, åtgärder och diagnostisering. 

 

En språkstörning riskerar att ge mycket allvarliga konsekvenser såväl för individen själv samt 

för samhället, då individer kan utveckla dysfunktionella strategier i synnerhet i sociala 

kontexter (Nettelbladt & Salameh, 2013). Föräldrar till barn med språkstörning tar upp 

utvecklingsmässiga svårigheter och menar det kan finnas en risk med diagnostisering att 

tonårsproblem kan misstolkas som symptom på en underliggande funktionsnedsättning och att 

familjer då riskerar att utsättas för obefogad oro. Föräldrar menar vidare att problem försvåras 

allt högre upp i skolålder och det finns en risk att barnet blir utnyttjad av skolkamrater och 

inte blir betraktat som en like (Nettelbladt & Salameh, 2015). Barbro Bruce (2007) pratar om 

språklig sårbarhet, vilket medför en resa inom logopedi och pedagogik som kan vara olika 

lång beroende på svårigheter och oberoende av kön. Ofta hör vi att flickor lättare utvecklar 

ångest och känslorelaterade svårigheter men språkstörning kan förvärra likväl internaliserade 

som externaliserade svårigheter hos både flickor och pojkar, även om det är vanligare hos 

flickor (Beitchman & Brownlie 2014).  

6.3.6 Slutsats  

Ebbels (2016) studie på äldre skolbarn visar att individuella logopediska insatser har positiva 

resultat oavsett komorbiditet, genus och ålder. Att mäta mål före och efter innebär att en 

studie får klinisk validitet och visar att individuella insatser har positiv effekt på äldre 

skolbarn med språkstörning vilket är en svårbehandlad grupp elever. En 

socialkonstruktivistisk slutsats av denna studie indikerar att samarbete mellan logoped och 

lärare är gynnsamt för att skapa framsteg och ett sätt att skapa möjligheter för denna utsatta 
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grupp elever. Att den andelen som också hade fler än en diagnos också visade positivt resultat 

visar hur man i skolans praktik kan nå flera grupper av svårbehandlade elever.  

 

7. Diskussion och analys 

Terminologi har genom åren varit mycket föränderlig, vilket har gjort det svårt att få en klar 

bild kring vad språkstörning egentligen är och innebär (Leonard, 2014, se bilaga 1). 

Konsensus kring tvärvetenskapliga riktlinjer diskuteras fortfarande (Ebbels, 2016). Denna 

osäkerhet har med största sannolikhet lett till att andra, mer uppenbara diagnoser, såsom 

ADHD, autism och dyslexi har fått mer genomslag. Enligt Beitchman & Brownlie (2014) har 

med största sannolikhet vissa elever med andra diagnoser en missad språkstörning i botten, 

vilken inte observerats i tid utan hunnit leda till annan problematik såsom utåtagerande hos 

pojkar eller inåtvändhet, kanske icke-deltagande eller anorexia nervosa hos flickor. Då jag 

insett sårbarheten både långsiktigt och kortsiktigt hos barn med språkstörning tycker jag att 

detta är beklagligt. Flickor som drar sig undan och riskerar att bli isolerade behöver hjälp i 

skolans praktik (Kalnak, 2014). Denna studie har fått mig att ifrågasätta begreppet blyghet 

och inse att det kan vara en fasad som i första hand flickor gömmer sig bakom. Att flickor 

överkompenserar i skolans praktik så deras svårigheter med språket inte ska märkas är också 

ett viktigt observandum där stor skillnad noteras mot pojkar som utmärker sig mer och därför 

oftare går vidare till utredning och åtgärd (Kalnak, 2014). Skillnad i uttryck hos flickor och 

pojkar vad gäller att flickor vanligen internaliserar och pojkar externaliserar sina svårigheter 

mer blir uppenbart då diagnosen språkstörning är 2-3 gånger vanligare hos pojkar än flickor 

men att detta förmodligen beror på att flickor missas (Beitchman & Brownlie, 2014) tyder på 

att det kan finnas en tradition eller en kultur där flickor förväntas vara blyga och därför 

missas.  Enligt Asikainen (2005) är den typiske eleven med språkstörning en pojke. Det finns 

en tydlig beskrivning kring fakta om den typiske pojken med språkstörning men inte någon 

typisk flicka med språkstörning.  

 

Resultatet i denna studie, enligt frågeställning ett och tre, är att yttranden av språkstörning ser 

liknande ut hos pojkar och flickor fram till skolåldern då också barn med försenad 

språkutveckling och språkstörning skiljs åt. Barn med atypisk språkutveckling stannar upp i 

sin språkutveckling medan de med enbart en försening fortsätter med sin språkliga utveckling 

(Bruce, 2007). Enligt Bruce (2007) är det ytterst viktigt att observera hur barnet samtalar 
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redan i förskolan. I hennes undersökning finns ingen tydlig genusvariabel så jag tänker att 

pojkar och flickor visade gemensamma mönster kring samtal i förskoleåldern. Bruce menar 

dock att samtalet både är problemet och formen för behandling, det vill säga lösning. Behovet 

av att samtala är stort, enligt Bruce (2007). Att inte bara behandla språkets struktur utan också 

samtala om vanliga saker i behandlande syfte skapar positiv språkutveckling (Bruce, 2007). 

Att pojkar av tradition och förväntas höras och synas mer i sociala sammanhang gör flickors 

risk för isolering större enligt våra traditionella normer. Det är också min egen erfarenhet att 

flickor inte tar eller får plats eller talutrymme på samma sätt som pojkar gör av tradition.  

 

Som specialpedagog är det viktigt att analysera klassrumsmiljöer för att sträva efter att 

utveckla både miljöer både på organisations-, grupp- och individnivå i skolan praktik. Enligt 

det specialpedagogiska perspektivet och min humanistiska människosyn vill jag arbeta 

förebyggande skapa likvärdighet i både bemötande och deltagande i skolan praktik. Att titta 

genom specialpedagogiska glasögon och arbeta för att skapa likvärdiga miljöer även för 

elever med språkstörning innebär med största säkerhet att utifrån dilemmaperspektivet vända 

och vrida på många olika aspekter för att sen finna en kompromiss att starta vid. Jag ser fram 

emot att tillämpa mina fördjupade kunskaper och även arbeta utifrån ett mer genusinriktat 

förhållningssätt då jag nu är mer medveten om riskerna med att inte göra det. Utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv är det primärt att arbeta proaktivt och fånga upp de potentiellt, 

språkligt sårbaraste flickorna i så tidig ålder som möjligt. Resultat talar för att flickors 

yttringar inte fångas upp på samma sätt som pojkars (Beitchman & Brownlie, 2014), Bruce 

(2007), Kalnak, 2014). Både socialt och kulturellt förväntas flickor vara blygare, vilket jag 

kopplar till Bruces (2007) som i sin studie påvisar att föräldrar kan skylla på blyghet redan vid 

18 månaders ålder på Barnavårdscentralen och sen tänker jag att etiketten blyghet riskerar att 

följa barnet för att bli en självuppfyllande profetia. På detta sätt riskerar många flickor att 

missa utredning och diagnos och går en sårbar framtid till mötes. Riskerna att flickor missas 

är överhängande även vid ADHD då flickor visar sin ångest och oro främst i hemmet och 

lyckas kompensera för det i skolmiljön (Kopp, 2014).  

 

Vad gäller sårbarhet hos äldre skolbarn, visar resultat betydligt ökad risk för både sexuella 

övergrepp och tidiga graviditeter. Tidig graviditet behöver inte alls vara negativt om det är 

den framtid man önskar sig trots att man är ung. Negativt blir det om flickor anser att de inte 

har någon möjlighet att få ett arbete då de inte nått målen för att komma in på ett 

gymnasieprogram. Rent socialt och kulturellt handlar dock sexuella övergrepp oftast om 
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flickor som offer så ingen jämförelsevariabel finns i dagsläget vad gäller pojkar med 

språkstörning och sexuella övergrepp. Jag tycker att det säger en hel del om den 

kategorisering vi gör av pojkar och flickor. Då pojkar oftare diagnostiseras med språkstörning 

borde den variabeln vara synnerligen intressant att kunna jämföra med.  Jag antar att 

förväntningar på flickor som offer för sexuella övergrepp är större och därför har den 

variabeln tagits i beaktande bara vad gäller flickor. 

 

Enligt nya läroplanen Lgr 11 (2011) ska alla barn kunna analysera, tänka kritiskt och se 

kunskap ur olika perspektiv samt kunna förmedla detta både skriftligt och muntligt. Dessa 

grundförutsättningar innebär i stort sett allt som elever med språkstörning saknar, oavsett 

genus. En omedelbar risk i grundskolan är att dessa elever inte når kunskapskriterier, inte blir 

behöriga till gymnasiet, tappar självförtroende och självkänsla. Resultat från min 

litteraturgenomgång visar också att elever med språkstörning ofta drar sig undan deltagande i 

klassrum och utifrån det drar jag slutsatsen att eleven kan komma att fortsätta dra sig undan i 

samhället senare i livet. Lägger skolan en sådan grund, så förespråkas inte en likvärdig och 

humanistisk människosyn vilket förmodligen innebär ett moraliskt dilemma 

organisationsmässigt. Skolan representerar enligt min reflektion ett litet samhälle i det stora. 

(Nellelbladt & Salameh, 2007, Kalnak, 2014) skriver båda om hur sårbarheten att inte leva 

upp till varken akademiska eller sociala förväntningar på grund av språkligt strukturella 

problem samt pragmatiska svårigheter riskerar att påverka elevers självbild, oavsett kön, för 

hela livet. Dock kan påverkan ske på olika sätt enligt genusperspektivet. Flickor tenderar att 

dra sig undan och tycka att de inte duger, självskadebeteenden, ätstörningar och utsatthet för 

övergrepp är vanligare än hos pojkar och män.  

 

Enligt min litteraturöversikt tar pojkar mer plats, det vill säga hörs och syns mer. Behovet av 

bekräftelse syns ofta som uppmärksamhetsstörning i skolans praktik, vilket är mindre vanligt 

hos flickor. Flickor överkompenserar mer i skolans praktik och visar mer av problematiken 

hemma. Enligt det relationella perspektivet inom specialpedagogiken kan det vara miljön som 

skapar marginaliseringen hos eleverna, dock har alla elever rätt till likvärdigt deltagande och 

bemötande i skolans praktik (Nilholm, 2005), vilket en humanistisk människosyn förespråkar. 

 

 Att fokus på genusaspekten inte har varit huvudsaklig i forskningen hittills innebär ett 

observandum i sig, om att mer forskning behövs och att man i skolans praktik behöver vara 

betydligt mer observant på skillnader mellan pojkar och flickor och inte dra alla ungdomar 
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över samma kam. Då normer, kriterier och riktlinjer inom språkstörning varit uppsatta för 

pojkar tycker jag att det signalerar att pojkar har mer makt och sätter tonen i samhället, vilket 

inte stämmer enligt det humanistiska synsättet och inte heller enligt skolans styrdokument.  

 

Kanske yttrar sig även språkstörning annorlunda för flickor än för pojkar i högre skolålder 

likväl som resultat gör gällande för ADHD (Kopp, 2010). Jag tänker att både kulturellt och 

socialt så spelar förväntningar enligt genus in vad gäller sätt att bli sårbar och utsatt på.  En 

egen reflektion är också huruvida teorin om att flickor generellt är tåligare och lyckas, enligt 

den polygenetiska tröskelmodellen (Kopp, 2004) kompensera för mer svårigheter och 

belastning vad gäller ADHD och autism skulle kunna gälla även för språkstörning 

(Nettelbladt & Salameh (2013). Bruce (2007) skriver att föräldrar ibland säger att flickor är 

blyga när de föreslås gå vidare till utredning redan på Barnavårdscentralen vid 18 månaders 

ålder. Detta är en tidig ålder men skillnaden är intressant mellan flickor och pojkar. Flickor 

anses blyga men inte pojkar i samma utsträckning. Det finns härmed en risk att flickor som 

skulle kunna få hjälp tidigt, riskerar att inte fångas upp. Att flickor till större del både socialt, 

kulturellt samt biologiskt förväntas vara blyga har förmodligen en stor bidragande orsak till 

detta förhållningssätt till flickor. Min tanke är att detta kan peka på potentiella mönster hos 

flickor där pragmatiska svårigheter döljs bakom en fasad av blyghet och på så sätt undviks 

upptäckt och potentiell diagnos som skulle kunna leda både självinsikt och med rätt åtgärder 

mer självförtroende och självkänsla. Om vi förväntar oss blyghet hos flickor kanske vi 

förväntar oss mer utåtagerande vad gäller pojkar. Kan det vara sociala och traditionella roller 

som eleverna lever upp till? Kan det finnas en outtalad kulturell könsdiskriminering som 

orsaker flickors större utsatthet både om de har språkstörning, en annan diagnos eller 

komorbiditet? 

 

Att prata med skolledning och övrig elevhälsa om språkstörning och vad den kan få för 

konsekvenser, för att tillsammans diskutera verktyg som kan verka för att skolmiljön 

anpassas, är mycket angeläget och verkar i enlighet med min humanistiska människosyn. Att 

ta bort hinder för dessa elevers likvärdiga deltagande i skolans olika miljöer innebär en aspekt 

av specialpedagogens uppdrag i skolans praktik. Jag tycker att mina frågeställningar resulterat 

i kunskaper där mönster synliggjort vikten av att alltid inkludera språklig utredning även i 

andra utredningar och diagnostiseringar såsom ADHD och autism, då risk för komorbiditet är 

överhängande samt att risken att missa språkstörning är stor hos både pojkar och flickor.  
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Brist på forskning kring genus vad gäller språkstörning, till skillnad från barn med ADHD och 

autism (Kalnak. 2024[AL2]) är också ett observandum som indikerar var utvecklingen befinner 

sig och där vikt av framtida forskning kring genus synliggörs. En metod, enligt Ebbels (2016) 

studie, visar att det ger resultat för både pojkar och flickor att ta in logoped i skolans praktik. 

Ett samarbete i klassrummet eller i mindre grupper skulle gynna elever med språkstörning 

men även elever med komorbiditet. Jag tänker att blyga flickor skulle exempelvis kunna få 

utrymme att tala i enrum eller i små grupper med skolans personal och på så sätt få verktyg att 

hantera sin problematik. Jag tänker också att samverkan mellan olika yrkesgrupper är viktigt 

både på organisations-, grupp- och individnivå. På så sätt kan tvärvetenskapen komma in i 

skolans värld kring denna svårbehandlade grupp elever.  

 

Specialpedagogikens dilemmaperspektiv, vilket innebär att olika värderingar inom skolans 

praktik ställs mot varandra men ställningstaganden och prioriteringar måste ändå göras. Detta 

kan exempelvis gälla när man ska inkludera respektive och exkludera. När är det ekonomiskt 

och socialt försvarbart att ta ut elever från klassrummet och skapa mindre grupper eller 

individuella studietimmar. Här har man möjlighet att skapa eller inte skapa olika sociala 

konstruktioner utifrån ett prioriteringssystem, men även utifrån ett humanistiskt synsätt på 

människan vilket synliggörs i skolans likavärdesplan men här innebär dessutom ekonomin ett 

perspektiv, vilket enligt mig föranleder dilemmaperspektivet inom specialpedagogiken, 

oavsett genus. Enligt Vygotsky (2010) är våra sociala konstruktioner föränderliga och jag 

tänker ta med mig mina fördjupade kunskaper från denna studie in i det förändringsarbetet. 

Att elever ska kunna konstruera sin kunskap och skapa bra förutsättningar för sig själva är 

svårt utan tillgång till den sociala kommunikation som förväntas av alla ungdomar i dagens 

samhälle för att nå målen i skolan. Pragmatiska svårigheter för elever skapar stor psykosocial 

problematik (Nettelbladt & Salameh, 2014) men än är forskning mest gjord på språkets 

struktur.  

 

Enligt Skolverket (2012) saknar skolor och dess personal i stor utsträckning fördjupad 

kunskap om olika enskilda behov vad gäller elever som inte lär enligt “mallen” har, vilket 

skapar svårigheter att sätta in både förebyggande samt löpande adekvata åtgärder. En 

reflektion efter avslutad litteraturstudie kring språkstörning är hur stort behovet är av 

utveckling av åtgärder för likvärdigt deltagande för dessa elever samt av att kunna identifiera 

elever i riskzonen. Denna litteraturöversikt har lett till viktiga kunskaper om både skillnader 
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men även gemensamma mönster hos flickor och pojkar vilket jag ser som en tillgång att dela 

med mig av och på så sätt inkludera genusaspekten i skolans proaktiva och löpande arbete.  

 

Då jag arbetat som lärare på högstadiet i 20 år har jag sett personalneddragningar och ökad 

brist på tid på nära håll.  Samtidigt har behov av tidiga observationer, insatser och åtgärder 

ökat på grund av besparingar inom skolan och en utökning av läraruppdraget med mer 

dokumentation. Genom min specialpedagogiska utbildning kan jag bidra med att skapa bättre 

verktyg. Då komorbiditet visat sig hög med språkstörning behöver personal handledning i att i 

sina klassrum inte bara uppmärksamma koncentrationsstörning och dyslexi utan i tidigt skede 

signalera om pragmatiska svårigheter. Om de visste de potentiella konsekvenserna i det 

långtgående perspektivet skulle föräldrar förmodligen ta emot all hjälp kring utredning och 

diagnostisering. Utifrån specialpedagogikens kategoriska perspektiv bär barnet sin 

problematik, det vill säga, det är barnet själv som är orsak till problemet inte hur miljön runt 

barnet är formad, och när åtgärder sätts in i skolans praktik för att kompensera för dessa, väljs 

ofta segregerade lösningar. Enligt min studie kan det bidra det till ett icke-deltagande och öka 

elevernas sårbarhet istället för att bidra till deltagande.  

 

Jag ser ett behov av att bemöta både flickor och pojkar med språkstörning med eller utan 

komorbiditet, utifrån en anpassad miljö för språkstörning. Socialkonstruktivismen 

kännetecknas av miljöer som Enligt Bruce (2007) är samtalet både problemet och lösningen 

vid språkstörning och i dagens stora klasser kan det vara svårt att få samtalstid med barnen. 

Då det sociala samtalet, enligt Ebbels (2016), leder till mer pragmatisk utveckling än det rent 

behandlingsinriktade tycker jag att samtalsformen ska prioriteras mer i skolans praktik. Det 

signalerar också deltagande och ett intresse för eleven vilket skulle minska deras risk att han 

eller hon drar sig undan. Kunskaper om möjliga skillnader i yttranden hos pojkar och flickor 

borde vara väl integrerade bland all skolpersonal från förskola till gymnasium och ständigt 

vara ett observandum. Den situation barn och ungdomar befinner sig i när både språkets 

struktur och pragmatiska förmåga ställer till problem är ytterst alarmerande. Enligt skollagen 

(2011) har alla rätt till en likvärdig utbildning, vilket dock inte innebär att den måste se lika ut 

för alla elever. Den ska istället anpassas till elevers förutsättningar och behov (Skollagen, kap. 

8-9). 

 

Jag har på nära håll sett flickor med språkstörning tappa mer och mer självförtroende och 

sociala relationer då de inte upplever sig på samma pragmatiska nivå som sina jämnåriga 
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kamrater. Att ”hemmasitteri” och skolk följer i spåren av detta är inte svårt att förstå. Denna 

studies resultat har varit i linje med mina antaganden om den alarmerande sårbarhet 

tonårsflickor med språkstörning kan känna och uppleva och att vara observant på 

genusskillnader tycker jag är ett tecken på icke-jämställdhet i vårt samhälle idag.  

Min egen reflektion är att det vara eget positivt val att bli mamma tidigt då det kan ge kvinnan 

en mening och egenvärde som var svår att finna i skolans kontext. 

 8.  Metoddiskussion 

Jag insåg alltmer under genomläsning av mitt litteraturunderlag hur viktigt det är med ett 

tidigt bra urval av material och en genomarbetad sökordsplan. Det tog mycket tid att läsa 

igenom litteratur och utifrån den välja det jag slutligen skulle använda mig av. Detta gäller i 

synnerhet min tidigare forskningsdel. Det finns relativt mycket att läsa kring genusperspektiv 

om autism och ADHD och jag valde det jag tyckte var mest relevant. Jag kan dock inte vara 

säker på att inte ha missat relevant forskning i övrig litteratur. Vad gäller litteratur om 

språkstörning och genus tog det tid och prövning av många sökords sammansättningar för att 

ta fram mitt material. En tydligare utarbetad sökordsplan utifrån mina frågeställningar hade 

sparat tid då genomläsning av mycket litteratur som jag sen valde bort, då den inte direkt 

kopplade till frågeställningar tog tid. Arbetet med att avgränsa blev därför tidsödande. Jag är 

nöjd med valet av litteraturanalys, men kan fundera över om redovisning kring teman var det 

bästa sättet att redovisa på och är det de mest relevanta teman jag valt. En tanke är också 

huruvida jag skulle använt mig av underrubriker i slutdiskussionen för att få en tydligare  

uppdelning utifrån teorier och synsätt men jag valde att göra den till en sammanhängande text 

då jag tycker att mina tidigare temaindelningar varit tillräckligt indelande och jag ville ha en 

friare diskussion och analys.  

 

9. Slutord och förslag till fortsatt forskning 
 

 Behovet av utbildning om flickor med psykiska problem, sociala interaktionssvårigheter och 

/eller koncentrationssvårigheter inom alla samhällets offentliga verksamheter är mycket stort.  

(Kopp, 2010.s.66) 

 

Fortsatt forskning kring elever i högre skolålder kring både akademiska och psykosociala 

svårigheter behövs för att utveckla skolans praktik i mötet med språkstörning men också 
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utifrån komorbiditet med språkstörning.  Jag skulle tycka det vore intressant att göra 

fallstudier på både pojkar och flickor med dels språkstörning dels en komorbid diagnosbild. 

Kalnak (2014) och Ebbels (2016) har skrivit om behovet av fortsatt forskning på ungdomar, i 

synnerhet de delar som påverkar den sociala receptionen, både impressivt och expressivt det 

vill säga både in-kanal och ut-kanal av språk. Forskning från ett inifrån perspektiv kring hur 

både pojkar och flickor upplever språkstörning under uppväxt skulle bidra till förståelse och 

därmed kan vi utveckla fler förebyggande åtgärder. Jag tycker att min litteraturöversikt har 

synliggjort kunskapsluckor exempelvis gällande vad vi missar att ge elever med språkstörning 

i skolans praktik på grund av att den sociala och kulturella situationen ser ut som den gör i 

dagens skola. Det finns ett behov av att ta hand om de tysta flickorna och hur vi kan finna 

system för detta? Det har synliggjorts att behov finns att ta hand om barn med språkstörning 

då deras sårbarhet och risk för livslånga konsekvenser är överhängande. Att pojkars sårbarhet 

för exempelvis sexuella övergrepp inte funnits som variabel trots att pojkars normer används 

som utgångspunkt i arbete med språkstörning visar att det finns ett mycket stort behov av 

överblick av situationen som helhet för både pojkar och flickor med språkstörning. Kulturellt 

och socialt tycks vissa forskningsvariablar väljas utifrån de förutfattade meningar vi har om 

pojkar och flickor. Därför tänker jag att fortsatt forskning om skillnader vad gäller genus både 

utifrån skolans praktik och tvärvetenskapligt är viktig, så att självkänsla hos barn och 

ungdomar med språkstörning kan stärkas och de kan få verktyg att skydda sig och inte vara så 

utsatta för exempelvis sexuella övergrepp eller fastna i traditionella genustraditioner utan ses 

utifrån de individer de är med rätt att klara sina studier och känna framgången av att kunna få 

ett jobb och finna sin egen plats i samhället. Denna studie har tydliggjort för mig hur svår den 

vägen kan vara för elever med språkstörning.  
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Bilaga 1 

 

Terminologi vad gäller språkstörning  

 

Congenital aphasia (Väisse, 1896) 

Hearing mutism (Coẽn, 1886) based on language output being very restricted (Leonard, 2014) 

Congenital word deafness (Mc Call, 1911) 

Delayed speech development (Fröschels, 1918) 

Congenital verbal auditory agnosia (Karlin, 1954) 

Congenital aphasia användes på tidigt 1900-tal i engelsk och fransk litteratur. 

Infantile aphasia (Gesell and Amatruda, 1947) 

Developmental aphasia (Kerr, 1950-tal) 

Expressive developmental aphasia, receptive-expressive developmental aphasia (1950-60-

talet) 

Dysphasia började användas parallellt med aphasia (De Ajuriaguerra, Inhelder, Weiner, 1960-

tal) 

Developmental Dysphasia (Chiat & Hirson, 1987) 

Infantile speech (Menyuk, 1964) 

Delayed speech (Lovell, Hoyle & Siddall, 1968) 

Deviant language, (Leonard, 1972)     

Forskare (Leonard, 2014) menar att förändring i terminologi kan ha bidragit till att 

språkstörning ännu idag är ett ganska okänt fenomen för allmänheten. Exempel på 

internationell terminologi för språkstörning är bland annat: 

Language disorder (Rees, 1973) 

Delayed language (Weiner, 1974) 

Developmental language disorder (Aram & Nation, 1975) 

Developmental language impairment (Wolfus, Moscovitch & Kinsbourne, 1980) 

Specific language deficit (Stark & Tallal, 1981) 

Language impairment (Justice, Skibbe, McGinty, Piasta & Petrill, 2011) 

 


