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Sammanfattning/Abstract  

Forskning visar på att det är svårt för elever med språkstörning att ta till sig undervisningen i 

skolan. Deras svårigheter kan te sig på olika sätt, men det är vanligt med svårigheter kring att 

tänka språkligt, läsa och skriva. Behovet av stöd är stort och skolan är skyldig att anpassa 

undervisningen efter elevernas och behov. Många lärare är dock osäkra på hur de ska 

tillmötesgå dessa elevers olika behov. Genom denna uppsats undersöker jag hur elever uppfattar 

sin skolsituation på gymnasiet samt vilket stöd de upplever att de är hjälpta av. Det framkommer 

att eleverna uppfattar diagnosticeringen på olika sätt. En del beskriver den som en möjlighet 

medan andra uppfattar den som ett hinder. De svårigheter eleverna upplever i skolan gäller 

läsning, skrivning, ordförståelse samt trötthet. Beroende på vilket behov eleverna har och vad 

skolan erbjuder så använder de sig av olika stöd i skolan. Det handlar om speciallärare, tekniska 

hjälpmedel och lyhörda ämneslärare. 

 

Research shows that it is difficult for students with language disturbance to attend school 

classes. Their difficulties can teem in different ways, but it is common with difficulties in 

thinking linguistically, reading and writing. The need for support is large and the school is 

obliged to adapt the teaching to students and needs. However, many teachers are uncertain how 

to accommodate these students' different needs. Through this essay, I investigate how students 

perceive their school situation in high school and what support they feel they are helped by. It 

appears that the students perceive the diagnosis in different ways. Some describe it as an 

opportunity while others perceive it as an obstacle. The difficulties students experience in 

school concerns reading, writing, word understanding and fatigue. Depending on the needs of 

the students, they use different support in school. It is about specialist teachers, technical aids 

and attentive subject teachers. 
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INLEDNING 
Elever med språkstörning har inte samma språkliga förmåga som sina jämnåriga kamrater och 

det påverkar förmågan att tänka språkligt, förståelsen av uttalad eller skriven text samt 

förmågan att ta till sig undervisningen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

Språkstörningen kan ta sig olika uttryck, men långsam språkutveckling, svårighet i att göra sig 

förstådd, sämre ordförråd och nedsatt språkförståelse är vanligt (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Behovet av stöd är stort inom flera områden (Carlberg Eriksson, 2011) och enligt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten påverkar språkstörningen elevens lärande i skolan då de 

förväntas förstå och analysera mycket information (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2015). Elever med språkstörning får inte ut särskilt mycket av att läsa och de har svårt att förstå 

instruktioner och uppgifter (Bjar, 2006). Då språket är i centrum för allt lärande (Nettelbladt & 

Salameh, 2007) påverkar detta samtliga skolämnen (Bruce, 2006).  

 

Forskning visar på att det är svårt för elever med språkstörning att hänga med i undervisningen 

på gymnasiet (Starling, Nunro, Togher & Arciuli, 2012). Större delen av lärandet sker muntligt 

vilket försvårar gymnasietiden för dessa elever (Ross, Neeley & Baggs, 2007). Utifrån en studie 

av Dockrell & Howell (2015) upplever undervisande lärare att de inte har tillräckliga kunskaper 

för att tillgodose elevernas behov. Vid en språkstörning är det även vanligt att eleven har sociala 

svårigheter, vilket medför svårigheter att förstå sociala normer (Sjöberg, 2007). Det handlar 

alltså om både kunskapsmässiga och sociala svårigheter. Undervisningen idag förväntas 

anpassas efter varje enskild elevs förutsättningar, vilket kan vara betydelsefullt för individens 

möjligheter för lärande. (Skolverket, 2014). Skollagen slår fast alla elever har rätt till det stöd 

denne är i behov av för att utvecklas så långt det är möjligt (SFS 2010:800). För att lyckas med 

detta är det viktigt att studera elever med språkstörning för att vi ska få en djupare förståelse 

för deras skolsituation och kunna arbeta fram effektivare arbetsmetoder (Leonard, 2014). Enligt 

SPSM tycker elever med språkstörning att det är jobbigt att tala inför andra och risken finns att 

de utvecklar en social fobi på grund av detta (SPSM, 2015). Ofta har de en bra visuell förmåga 

vilket är användbart i lärandet. Genom en ordentlig kartläggning av elevens styrkor och 

svårigheter kan  skolan arbeta fram ett fungerande arbetssätt. Ofta handlar det om att ge eleven 

extra tydlig struktur och att använda sig av konkret material i undervisningen (SPSM, 2015).  

Hur undervisningen organiseras påverkar alltså elever med språkstörning i skolan. För att 

fördjupa kunskapen kring hur elever med språkstörning uppfattar sin skolsituation behövs det 
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mer forskning med fokus på språkstörning i ungdomsåren. Det är först de senaste 15 åren som 

forskningen kring ungdomar med språkstörning har kommit igång och det finns mycket kvar 

att göra inom området. I takt med att kunskapen ökar kring dessa ungdomar och deras 

svårigheter intensifieras också forskningen kring hur man ska kunna stötta dessa elever på bästa 

sett under gymnasietiden och framåt mot yrkeslivet (Joffe & Nippold, 2012). 

 

Jag har valt att skriva om hur elever med språkstörning uppfattar sin skolsituation på gymnasiet.  

I skolsammanhang har jag fått frågor från lärare kring hur de ska jobba med dessa elever. När 

jag sökt svar på mina frågor kring detta har jag upptäckt att det inte finns så mycket tidigare 

forskning på språkstörning under ungdomstiden. Den här studien syftar därför till att få en bättre 

förståelse kring skolsituationen för elever med språkstörning. 

 

1.1 Syfte & Frågeställning 
Mot bakgrund av skolans uppdrag att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar (Skolverket, 2014) är syftet med denna studie att bidra med kunskaper kring 

skolsituationen för elever med språkstörning genom att intervjua gymnasieelever.  

 

Utifrån syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

- Hur uppfattar elever med språkstörning sin skolsituation på gymnasiet? 

- Vilka hinder och möjligheter uppfattar dessa elever kring sitt lärande i skolan ? 
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BAKGRUND 
Språkstörning är en omdiskuterad diagnos som kan yttra sig på olika sätt. Det är en medicinsk 

term och ingår i WHO´ :s klassifikationssystem ICD-10 (WHO, 2007) där man definierar 

språkstörning som störningar av den normala språkutvecklingen, som inte kan förklaras med 

annan  sjukdom som till exempel sensoriska störningar, utvecklingsstörning eller neurologisk 

sjukdom (Nettebladt & Salameh, 2007).  

 

Det är vanligt att svårigheterna inte uppmärksammas förrän efter det att barnet fyllt fyra år 

(Kalnak, 2014) och då remitteras barnet av BVC eller skolhälsan till en logoped. Hen genomför 

standardiserade test av fonologi, semantik, pragmatik och grammatik. Logopeden gör även en 

bedömning av barnets språkförståelse och den språkliga produktionen (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén och Ors, 2008). För att diagnosen språkstörning ska sättas ska barnet ha 

betydligt lägre språklig förmåga än vad man kan vänta sig vid en given ålder 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Skolan sätter inga diagnoser, men har enligt 

Skolverket (2014) ansvar för organiseringen av särskilt stöd. 

 

Nedan presenterar jag kortfattat de språkliga svårigheter som kan uppstå vid en språkstörning. 

Jag tar även upp ett antal pedagogiska insatser som används inom skolan. Detta för att lyfta 

fram de stödåtgärder som erbjuds. 

 

2.1 Språkliga svårigheter  
Elever med språkstörning kan ha svårigheter med en eller flera delar av språket. Den 

fonologiska delen handlar om språkljuden och det är svårigheter med detta som man ofta 

uppmärksammar först i kontakten med elever med språkstörning. Elever med språkstörning kan 

ha svårt  att producera dessa språkljud och det kan ibland vara svårt att förstå vad de menar. 

Detta kan visa sig även i den skrivna texten, då eleverna inte hör i vilken ordning bokstäverna 

ska stå. Av läsforskare anses den fonologiska medvetenheten vara den viktigaste grunden för 

läs-och skrivinlärning (Carlberg Eriksson, 2011). Den grammatiska delen handlar om språkets 

form och här kan elever med språkstörning ha svårt med ordböjelser och ordföljden i en mening 

(Carlberg Eriksson, 2011). Detta kan  visa sig genom att eleverna utelämnar ändelser eller byter 

ut ordföljden i en mening. De kan även ha svårt att tolka meningar och förstå hur orden ska 

kombineras med varandra (Håkansson & Hansson, 2007). Detta påverkar även den pragmatiska 

delen som handlar om den övergripande kommunikationsförmågan. Elever med språkstörning 
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kan ha svårt för de outtalade reglerna som att man till exempel inte avbryter någon annan mitt 

i en mening eller har en viss ögonkontakt vid samtal (Carlberg Eriksson, 2011). 

 

Den semantiska delen handlar om innehållet i språket, det vill säga betydelsen av ord (Carlberg 

Eriksson, 2011). De viktigaste byggstenarna i språket är ord och gradvis byggs alla ord upp till 

ett ordförråd. Man tror inom forskningen att den mesta delen av språkinlärningen sker före 5 

års ålder. Under skolåldern beräknas barn lära sig cirka 3000 ord per läsår och från 10 års ålder 

med 10000 ord per läsår. Detta innebär att ett barn vid 15 års ålder förväntas ha ett ordförråd 

på över 85000 ord (Nettelbladt & Salameh, 2007). Elever med språkstörning har ett sämre 

ordförråd än sina jämnåriga, vilket gör det svårare att förstå sammanhang och göra sig förstådda 

(Carlberg Eriksson, 2011). Eleverna lär sig många ord genom att läsa och skriva, och har eleven 

svårt med detta går hen miste om en möjlighet till inlärning (Nettelbaldt & Salameh, 2007).  

Eftersom språkstörningen finns kvar hela livet kan detta påverka skolgången även på 

gymnasiet. 

  

Om en elev har språkstörning är risken stor att hen även har svårigheter inom andra delar. 

Carlberg Eriksson (2011) tar upp dyslexi, läsförståelse, tidsuppfattning, prestationsförmåga, 

planeringsförmåga, minne och perception som vanliga svårigheter i samband med 

språkstörning (Carlberg Eriksson, 2011). Dessa svårigheter påverkar så klart elevens upplevelse 

av skolan. 

 

2.2 Pedagogiska insatser  
Som jag tidigare lyft fram är alltså skolan skyldig att skapa en miljö och tillhandahålla resurser 

så att varje elev kan utvecklas i lärandet på bästa sätt. För att lyckas med detta är det viktigt att 

som lärare, se till sin egen roll och fundera på vad som var bra respektive mindre bra i 

arbetssättet. Enligt Johannessen (1997) är det viktigt att läraren  har positiva förväntningar på 

eleven och att de kan bygga upp en tillit sinsemellan (Johannessen, 1997). Carlberg Eriksson 

(2011) nämner flera saker som är viktiga att tänka på vid undervisning av elever med 

språkstörning. Bland annat att det är viktigt att tala tydligt genom att anpassa talhastighet, ordval 

och begrepp samt begränsa ord-och meningslängd. När man talar är det även viktigt att variera 

tempot och ta pauser. Det framhålls också vara viktigt att inte ge  för många uppgifter samtidigt 

och att strukturera upp arbetet genom att förtydliga syftet med uppgiften genom att använda 

visuellt och auditivt stöd. För att underlätta elevernas koncentration är det viktigt att ta bort 

störande faktorer och att varva olika aktiviteter i undervisningen (Carlberg Eriksson, 2011). 
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Enligt Sjöberg (2007) är det även viktigt att ge eleverna längre tid vid inlärning (Sjöberg, 2007). 

Utöver detta lyfts också vad en lärare mer kan göra för att underlätta för elever med 

språkstörning, bland annat  förtydliga texter, använda sig av alternativa verktyg och laborativt 

material. 

 

Huruvida man kan använda åldersadekvata läromedel har att göra med hur grava elevernas 

språkstörningar är. I de fall som eleven har svårigheter inom grammatik och/eller semantik kan 

man behöva förenkla och förtydliga texter. För att en text ska räknas som lättläst ställs vissa 

krav. Det räcker alltså inte med att bara korta ned ord och meningar. För att en text ska räknas 

som lättläst ska den ha ett personligt tilltal och inte vara särskilt lång. Den ska också växla 

mellan korta och långa meningar och inneha satskonnektorer och praktiska exempel. En lättläst 

text undviker däremot långa substantiv, främmande ord och passiv form. Den undviker även 

abstrakta begrepp (Carlberg Eriksson, 2011).  

 

Även laborativt material och spel kan vara till stor hjälp. Vanliga sällskapsspel kan användas 

som träningsmaterial som ger träning i såväl kommunikation som minnes-och strategiträning. 

När  det handlar om matematik kan till exempel ”pizzaspel” och en kortlek vara till hjälp 

(Carlberg Eriksson, 2011). 

 

Vid språkstörning finns det också flera alternativa verktyg som eleverna kan vara hjälpta av, så 

som interaktiva skrivtavlor, talsyntes, skanning, talpennor och rättstavningsprogram (Carlberg 

Eriksson, 2011). Att arbeta vid datorn kan även hjälpa eleverna genom att övriga ljud och 

intryck då stängs ute (Sjöberg, 2007).  Specialpedagogiska skolmyndigheten är med och 

utvecklar tjänsten Inlästa läromedel och på så vis får eleverna möjlighet att lyssna på såväl 

läromedel som skönlitterära böcker i undervisningen eller vid läxläsning (Specialpedagogiska 

Skolmyndigheten, 2015). 

 

Interaktiva skrivtavlor finns i de flesta moderna klassrum idag och Carlberg Eriksson (2011) 

förklarar att dessa tavlor gör att läraren kan arbeta med datorprogram på skrivtavlan inför hela 

klassen, vilket gör det lättare för eleverna att se och bearbeta informationen som ges. Talsyntes 

gör det möjligt för eleverna att få text som skrivs på datorn uppläst vilket ger en fonologisk 

förstärkning och bidrar till medvetandet kring språkljud och bokstäver. Skanningsprogram gör 

det möjligt att skanna in till exempel en sida från matteboken, så eleverna kan skriva svaren 

direkt i datorn. Man kan även skanna in text som man önskar få uppläst med hjälp av 
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talsyntesen. Med en talpenna kan eleven markera ord och få dessa översatta till ett annat språk. 

Orden kan även användas som stödord och föras över till datorn. Det finns även en variant av 

penna som kallas talpenna. Med denna penna kan eleverna markera ett ord och få det uppläst 

så de hör hur ordet låter. Rättstavningsprogram har en stor fördel, då eleverna får förslag på ord 

insatta i meningar, för att på så sätt få en förståelse för ordets betydelse och kunna välja rätt 

stavning. (Carlberg Eriksson, 2011). 

 

Vid provsituationer finns det också en del som läraren kan göra för att underlätta för elever med 

språkstörning. Förutom förlängd skrivtid kan man även använda sig av bilder och enklare 

formuleringar av frågorna i provet. Vid behov är det bra om frågorna läses upp för eleverna. 

För en del elever med språkstörning är det inte möjligt att genomföra skriftliga prov. I dessa 

fall är det viktigt att de får möjlighet att visa sina kunskaper på något annat sätt (Carlberg 

Eriksson, 2011). Som jag visat finns det alltså flera pedagogiska insatser som kan genomföras 

för att underlätta skolsituationen för elever med språkstörning. Nedan  presenterar jag en del av 

den forskning som gjorts kring elever med språkstörning. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
Det finns en hel del forskning kring språkstörning i skolan och om elevers upplevelser av 

inkludering. Majoriteten av forskningen riktar dock ofta in sig på barn i förskoleåldern och 

möjligtvis tidiga skolåren. I den här forskningsgenomgången presenteras den forskning som jag 

ansåg vara relevant för min studie om elever på gymnasiet. Språkstörning kan också ses ur ett 

medicinskt perspektiv där man fokuserar på orsakerna till språkstörningen såsom moderns 

livsstil, ärftlighet och amning (Diepeveen, Van Dommelen, Oudesluys-Murphy & Verkerk, 

2017). Denna aspekt anser jag dock inte vara relevant för den här studien. Istället berörs 

språkstörning och sociala funktioner, språkstörning och skolsituationen samt elevers 

upplevelser av inkludering.  

 

3.1 Sociala funktioner  
Robertson och Ohi (2016) har gjort en interventionsstudie kring barns stöd av 

språkutvecklingen i förskolan. Språket är centralt i barns utveckling vilket får till följd att 

förmågan att utveckla sociala relationer och lärande påverkas av tal-och språkkompetens. 

Resultatet visade att barn med språkstörning ofta får beteendeproblem såsom  ångest och att de 
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drar sig undan sociala sammanhang. I arbetat med att stödja dessa barn i sociala sammanhang 

visade sig läraren spela en värdefull roll (Robertson & Ohi, 2016). 

 

Kevin Durkin och Gina Conti-Ramsden har gjort en studie kring det sociala måendet hos 

ungdomar med språkstörning. De kom fram till att ungdomar med språkstörning var mer 

benägna än andra ungdomar att ha känslomässiga och psykiatriska svårigheter, vara utsatta för 

mobbning och ha svårt med vänskapsrelationer. Ungdomar med språkstörning ligger inom det 

normala intelligensområdet, men enligt Durkin och Conti-Ramsden (2007) har de det svårare 

när det gäller social kompetens, sociala kognitiva förmågor samt känslomässig och 

beteendemässig självreglering. Språket är en social funktion och detta skapar problem för 

ungdomar med språkstörning. Förekomsten av mobbning är högre för elever med 

språkstörning. Risken att drabbas är som störst under övergången från grundskolan till 

gymnasiet. Mobbningen tenderar dock att minska med stigande ålder, och vid 16 års ålder och 

senare tenderar mobbningen att minska. Som mest utsatts visade sig elever som stammade vara 

(Durkin & Conti-Ramsden, 2010). 

 

Ovanstående studie står delvis i kontrast med det resultat som Lindsay, Dockrell & Palikara 

(2010) kom fram till när de genomförde en studie kring självkänslan hos ungdomar med 

språkstörning i åldern 16 – 17 år. Deras studie visar på att självkänslan hos ungdomar med 

språkstörning var något lägre än genomsnittet vid 16 års ålder, men att det vid 17 års ålder inte 

fanns några signifikanta skillnader gällande självkänslan (Lindsay, Dockrell & Palikara, 2010). 

 

Ross, Neeley och Baggs (2007) hänvisar till en studie vid Arkansas State University där man 

har undersökt förhållandet mellan språkstörningar och sociala svårigheter då barn med 

språkstörning tenderar att begå fler disciplinbrott undersökts. Språket är ett kraftfullt verktyg  

som används för att begära och ge information, manipulera andra människor, styra sin miljö 

samt underhålla andra (Ross, Neeley & Baggs, 2007). 

 

3.2 Skolsituationen 
Patchell och Hand (1993) är två talpatologer som har undersökt hur muntliga språkstörningar 

påverkar klassrumsmiljön hos gymnasieelever. Enligt dem kommer en lärare i snitt ha mellan 

två och tre elever med språkstörning i varje klass. Därför är det viktigt att lärare engagerar sig 

och får en förståelse för vad språkstörning innebär och hur de kan underlätta för dessa elever i 

klassrummet. Sannolikt är att dessa elever kommer att misslyckas i skolarbetet och de blir 

därför en pedagogisk utmaning för läraren. Patchell och Hand (1993) avråder från att ta ut dessa 
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elever ur klassrummet då en förbättring av kommunikationsmönstret kräver deltagande i 

verkliga situationer. Att en elev har språkstörning innebär inte att hen är i behov av en-till-en 

undervisning utan mycket av svårigheterna kan avhjälpas genom lärarens lektionsupplägg  

(Patchell & Hand, 1993). 

 

Skolan är en stor utmaning för elever med språkstörning då klassrummet är en komplex miljö 

där en stor del av lärandet sker muntligt. Enligt Ross, Neeley och Baggs (2007) beskrev lärare 

ofta dessa elever som störande i klassrummet (Ross, Neeley & Baggs, 2007). Lindqvist (2013) 

har undersökt hur olika personalgrupper inom skolan ser på arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd.  Resultatet visade att de flesta hade den uppfattningen att behovet av särskilt stöd beror på 

hur barnets svårigheter yttrar sig men att det dock bör krävas att eleven har en diagnos för att 

få särskilt stöd. Det särskilda stödet ansåg de flesta att specialpedagogen alternativt 

specialläraren skulle stå för (Lindqvist, 2013). 

 

Muntligt såväl som skriftligt språk utgör grunden för gymnasielärares undervisning, men för 

elever med språkstörning kan språket vara svårförståeligt. Samtidigt ökar kraven på elevernas 

arbete. Det kan vara svårt för elever med språkstörning att bemöta dessa ökade krav och 

elevernas oförmåga kan misstolkas för ointresse. Starling, Munro, Togher och Arciuli (2012) 

har genomfört en interventionsstudie där de undersökte effekten av ett samarbete mellan 

talpedagog och gymnasielärare. Talpedagogen undervisade gymnasielärarna med hur de kunde 

synliggöra undervisningen i klassrummet. De fokuserade på fyra områden gällande det 

skriftliga, det muntliga, bearbetning av information samt ordförråd. Den skriftliga delen 

handlade om att bryta ner stora mängder information samt förtydliga innehållet visuellt. 

Gällande lärarnas muntliga del ombads de att ge eleverna tid för att låta informationen sjunka 

in samt omformulera och upprepa information. För att bygga upp elevernas ordförråd användes 

visuella symboler för att eleverna lättare skulle komma ihåg det nya ordet. Sist på lektionerna 

sammanfattade lärare och elever tillsammans dagens lektion och drog slutsatser kring det de 

lärt sig för att på så sätt bearbeta informationen. Resultatet av interventionen var i flera 

bemärkelser positiv. Lärarnas medvetenhet och kunskap ökade samtidigt som eleverna blev mer 

engagerade i undervisningen. För att eleverna skulle fortsätta utvecklas krävs dock att lärarna 

fortsätter bedriva undervisningen enligt detta arbetssätt (Starling, Munro, Togher och Arciuli, 

2012). 
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Enligt en studie av Dockrell och Howell (2015) så är merparten av barn med språkstörning 

inkluderade i reguljära klasser och lärare upplever att det är svårt att tillgodose behoven hos 

dessa elever. Lärarna är oroliga över sin bristande kunskap och rapporterar att de saknar verktyg 

för att kunna identifiera och stödja dessa barn på ett tillfredsställande sätt (Dockrell & Howell, 

2015). 

 

3.3 Inkludering 
Forskare är eniga om att inkludering inte handlar om att elever med behov av särskilt stöd enbart 

blir placerade i reguljära klasser (2017). Utifrån Nilholm och Göransson (2013) kan begreppet 

inkludering definieras på fyra olika sätt. Det individorienterade och gemenskapsorienterade 

synsättet innebär att eleverna upplever en känsla av gemenskap. De är placerade i det reguljära 

klassrummet, deltar i undervisningen och ingår i den sociala gemenskapen i klassen. Det 

placeringsorienterande synsättet innebär att eleverna är placerade i det reguljära klassrummet 

och är delaktiga i undervisningen, men känner ingen samhörighet med övriga elever. Det fjärde 

begreppet av inkludering innebär att eleverna placeras i klassrummet, utan att det från lärarnas 

sida finns någon bakomliggande tanke med placeringen, varken gällande lärande eller 

samhörighet (Nilholm & Göransson, 2013). Utifrån artikeln av Sandström, Klang och 

Lindquist(2017) visar flera studier på att lärares kunskap om elevers svårigheter påverkar deras 

syn på inkludering i positiv bemärkelse (Sandström, Klang och Lindquist(2017). 

 

Julie Allan och Elisabeth Persson (2015) har genomfört en uppföljande studie med elever som 

gått i grundskolan i Essunga utifrån att  Essunga år 2007 rankades ha en av de sämsta 

skolresultaten i Sverige. Skolan påbörjade ett utvecklingsarbete som bland annat handlade om 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Tre år senare rankades Essungaskolan bland 

landets bästa skolor, där samtliga elever var behöriga till gymnasiet. Allan och Persson (2015) 

studerade processen och genomförde därutöver en uppföljande studie för att få reda på hur 

eleverna i efterhand uppfattade det nya arbetssättet som genomfördes under deras skoltid i 

Essunga. 

 

En förändring som genomfördes var att alla elever skulle undervisas tillsammans, oavsett om 

man var i behov av särskilt stöd eller inte. Det är bevisat att det sociala nätverket är betydande 

för hälsan, välbefinnandet och för skolresultaten. Genom denna metod knöts eleverna närmre 

varandra och det blev naturligt för eleverna att alla skulle undervisas i samma klassrum oavsett 

svårigheter.  I undervisningen uppmanades eleverna att ställa frågor till läraren och att hjälpa 



10 
 

varandra, vilket lyfts fram som något positivt. Enligt eleverna bidrog denna erfarenhet till att 

de hade lättare för att be om hjälp när de kom upp i gymnasiet och att de även hade en ökad 

förståelse för elever som hade svårigheter. 

En av anledningarna till det lyckade inkluderingsarbetet i Essunga tror eleverna beror på att 

pedagogerna upplevdes vara mycket närvarande i skolan. Eleverna berättar hur mentorn var 

närvarande såväl i undervisningen som i skolkorridoren. Hen tog sig tid att prata med eleverna 

och eleverna beskriver hen som både en ”vän” och en ”psykolog”. De undervisande lärarna  

upplevdes av eleverna vara kompetenta och trivas med sitt arbete, vilket i sin tur påverkade 

elevernas inställning till skolarbetet i positiv bemärkelse. Eleverna berättar att lärarna hade 

förväntningen på att elevernas skulle klara sina arbetsuppgifter och de uppmuntrades till att öka 

nivån ytterligare i sitt arbete. Ett återkommande mantra lärare och mentor använde var ”alla 

måste bli vinnare i sitt eget liv”.  Eleverna berättar att pedagogernas eviga upprepande av detta 

mantra gjorde att det till slut även blev deras eget. Eleverna tror att det förbättrade skolresultatet 

i Essunga kommer sig mycket av lärarnas positiva syn på eleverna samt den trygghet som 

skolan och dess arbetssätt gav (Allan & Persson, 2015). 

 

3.4 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis visar den tidigare sammantagna tidigare forskningen att elever med 

språkstörning ofta har sociala svårigheter. Svårigheterna kan yttra sig genom ångest och att 

eleverna drar sig undan sociala situationer på grund av bristande tal-och språkkompetens 

(Robertson och Ohi, 2016). Flera studier lyfter fram psykiska svårigheter och känslomässiga 

svårigheter som en orsak till sociala problem, men de lyfter även fram mobbning som ett 

problem för dessa elever (Ross, Neeley & Baggs, 2007 och Conti-Ramsden, 2010). I arbetet 

med att stödja dessa elever i skolan visade sig läraren spela en värdefull roll (Robertson & Ohi, 

2016). En annan studie lyfter fram vikten av en engagerad lärare fram som en möjlighet för 

inkludering (Patchell & Hand, 1993). Utifrån en genomförd undersökning av Lindqvist visade 

det sig dock att lärare föredrog att elever i behov av särskilt stöd fick det av specialpedagogen 

alternativt specialläraren (Lindqvist, 2013). Detta kan förstås utifrån Dockrell och Howells 

studie som visar att lärare är oroliga över sin bristande kunskap gällande hur de ska stötta dessa 

elever (Dockrell & Howell, 2015). Detta kan avhjälpas genom att ge lärarna ökade kunskaper 

kring vad språkstörning är för något, hur det yttrar sig och vad de kan göra för att deras 

undervisning ska möta dessa elevers behov ( Starling, Munro, Togher & Arciuli, 2012). Här är 

studien av Essunga ett bra exempel på hur skolan kan arbeta för en fungerande inkludering. 

Enligt Allan och Persson, som gjorde en uppföljande studie av arbetet i Essunga beskrevs en 
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närvarande och positiv lärare som ett recept på framgång. I flera av de tidigare studierna 

framhålls undervisande lärare vara viktig. Lärarens undervisningsmetoder och förhållningssätt 

gentemot elever med språkstörning är centralt, och enligt uppföljningsstudien av skolan i 

Essunga tror tidigare elever att det förbättrade skolresultatet är en följd av lärarnas positiva syn 

på eleverna. Detta är något som även lyfts fram av eleverna i denna studie som ett stöd i skolan.  

 

Den sociala situationen i skolan för elever med språkstörning berörs mycket sparsamt i denna 

uppsats. Det är dock viktiga aspekter som framkommer genom tidigare studier som är bra att 

vara medveten om i arbetet med dessa elever. Språket är som sagt en stor del i det sociala 

samspelet och har en elev en språkstörning så ska man vara medveten om att detta påverkas. 

 

4. SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIV OCH CENTRALA BEGREPP 
Nedan presenterar jag hur man kan se på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt 

beskriver kortfattat tre specialpedagogiska perspektiv: Det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet. Dessa tre perspektiv representerar olika uppfattningar om vad 

specialpedagogik är och hur professionella inom skolan bör arbeta med hur skolan kan 

organiseras.. Det finns olika synsätt på specialpedagogik och då syftet med denna studie är att 

undersöka elevers upplevelser av sin skolsituation, är det intressant att använda dessa olika 

perspektiv och begrepp för att analysera, förstå och tydliggöra elevernas upplevelser. De 

specialpedagogiska perspektiven underlättar då jag i analysen ska skapa förståelse för elevernas 

uppfattningar av olika specialpedagogiska lösningar i skolan. Det perspektiv man förhåller sig 

till är avgörande vid arbetet med elever i behov av stöd (Nilholm, 2007).  

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har haft stor betydelse inom vissa delar av den 

specialpedagogiska forskningen och har sitt ursprung i Lev Vygotskijs (1896-1934) forskning 

kring lärande, språk och utveckling. Med språk syftar Vygotskij på såväl talat språk, symboler 

och bilder, vilka samtliga är verktyg som lärare använder sig av i skolan för att nå fram till 

eleverna. (Säljö,2014). Det är därför betydelsefullt att  Hur man som individ lär sig något har 

enligt det sociokulturella perspektivet alltså inte att göra med vår biologi eller intelligens utan 

snarare med den sociala kontext vi befinner oss i (Säljö,2014). Detta tydliggör svårigheterna 

för lärande för elever med språkstörning. Utifrån Vygotskijs teori är det centrala hur lärandet 

sker i samarbete med andra, och genom att eleven utmanas i sin proximala utvecklingszon 

(Vygotskij, 2001). Såväl lärare som klasskamrater har här viktiga funktioner i diskussioner, 
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samarbete och genom stöttning (Säljö, 2014). Genom att studera elevernas skolsituation utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv kan jag få en djupare förståelse för elevernas upplevelse av sin 

skolsituation. 

 

4.2 Kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet 
Inom det kompensatoriska perspektivet grundar sig den specialpedagogiska forskningen på 

medicinsk och psykologisk forskning. En individs svårigheter anses ligga hos individen själv 

och en språkstörning anses vara medfödd. Att ha en diagnos anses vara avvikande och ses som 

ett medel för att kategorisera dessa individer. Vid skolsvårigheter ligger fokus på att anpassa 

undervisningen till elevens svårigheter och använda sig av kompenserande åtgärder som 

Inläsningstjänst, rättstavningsprogram etc., alternativt kontrollera svårigheterna genom 

medicinering. Detta är också det vanligaste förfarandet i skolan, där elevernas svårigheter hjälps 

upp av bland annat inlästa läromedel, talsyntes och rättstavningsprogram. 

 

Det kritiska perspektivet ställer sig kritiskt till det kompensatoriska perspektivets grundtanke 

att identifiera människors svårigheter och försöka anpassa dem till samhällets krav. Man 

förhåller sig kritiskt till att sätta diagnoser och anser att skolans miljö ska anpassas efter 

individen. Det kan till exempel handla om att en elev har behov av en lugn och avskild 

arbetsplats eller att en elev är i behov av att gå i en mindre klass. Specialpedagogiken ses inte 

som ett svar på barns olikheter utan snarare som ett fenomen som marginaliserar och pekar ut 

individer och man är starkt kritisk till användbarheten med att sätta diagnoser.  

 

Dilemmaperspektivet i sin tur har vuxit fram i sin kritik mot det kritiska perspektivet. Här anses 

det finnas flera dilemman kring det moderna utbildningssystemet. Dilemmaperspektivet belyser 

vikten med att se på diagnoser som språkstörning ur olika perspektiv och således även synen 

på hur skolan ska möta upp dessa elevers behov. Ett dilemma som tydligt lyfts fram är hur alla 

skolutbildningar ska vara likvärdiga samtidigt som de måste anpassas efter varje elev (Nilholm, 

2007), ett dilemma som är aktuellt i dagens skola och därför av vikt att kunna förhålla sig till i 

denna studie. Utifrån samtliga perspektiv bör elever få sina behov tillgodosedda, men 

metoderna för detta varierar. Skolan är skyldig att ge alla elever det stöd de är i behov av men 

synen på vilka behov som föreligger skiljer sig uppenbarligen åt mellan olika perspektiv. Det 

är av stor betydelse att de som arbetar i skolan med elever i behov av stöd pratar med eleven 

om dennes upplevelser av skolsituationen för att hitta en optimal lärandemiljö.  
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4.4 Användbarhet av begrepp i förhållande till denna studie 

Genom en teoretisk tillämpning av dessa olika perspektiv och lärandeteori kan jag få en 

förståelse för hur eleverna upplever sin skolsituation inom de enheter denna studie har bedrivits. 

Skollagen (SFS 2010:800) såväl som Läroplanen (Skolverket, 2011) beskriver de skyldigheter 

skolan har gentemot elever i behov av stöd.  I Läroplanen (Skolverket, 2011) står bland annat 

att ”Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar” och att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

I Skollagen (SFS 2010:800) står det att ”elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål”. För att skolan ska kunna uppfylla dessa krav tar skolan hjälp av 

kompensatoriska hjälpmedel som till exempel rättstavningsprogram, tjänster med inlästa 

läromedel och förstoring av text. I sken av detta tycks skolan förhålla sig inom det 

kompensatoriska perspektivet, då samtliga hjälpmedel har till syfte att kompensera för elevens 

svårigheter. Det är av intresse för denna studie att kunna förhålla sig till detta perspektiv i 

analysen, då elevernas syn på diagnosticeringen skiljer sig åt.   

 

4.4 Centrala begrepp 
Inkludering/exkludering, delaktighet och normalitet/avvikelse är teoretiska begrepp som 

används i analysen. Nedan presenteras dessa närmre och hur jag använder dem i analysen. 

 

Inkludering/exkludering: Skolverket beskriver begreppet inkludering som något skolan enligt 

lag måste följa som innefattar att skolan ska tillvarata människors olikheter och att eleverna ska 

vara delaktiga i verksamheten (Nilhom & Göransson, 2014). Placering av elever utanför 

klassrummet anses vara exkluderande då detta utesluter dem från den övriga gruppen 

(Jakobsson & Nilsson, 2011). I denna uppsats används begreppet inkludering med betydelsen 

att eleven undervisas tillsammans med sina klasskamrater i det reguljära klassrummet. 

Exkludering innebär således det motsatta, att ha undervisning i mindre undervisningsgrupp eller 

enskilt rum tillsammans med exempelvis en speciallärare. Inkludering och delaktighet är två 

begrepp som i vissa avseenden är uttryck för samma fenomen. En elev kan vara fysiskt 

inkluderade, men  trots detta ändå inte vara inkluderad utifrån en social eller pedagogisk aspekt. 

I skolvärlden handlar begreppet delaktighet om en individs engagemang på olika livsområden 

och begreppet inkludering handlar mer om den organisatoriska frågan om var eleverna ska 

placeras (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2013). 
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Delaktighet: SPSM beskriver begreppet delaktighet som ”att vara en del av” vilket bland annat 

innebär inflytande (SPSM, 2018). I denna uppsats använder jag begreppet delaktighet avseende 

elevernas delaktighet gällande vilket stöd de ska ges i skolan och i sitt lärande. Enligt 

barnkonventionen (1989) har alla barn rätt att vara delaktiga i de beslut som rör denne. Då en 

elev med språkstörning är i behov av särskilt stöd är det viktigt att denne får vara med och 

utforma det stödet, då det är hen som bäst vet vilka svårigheter som hen upplever i skolan. 

 

Normalitet/avvikelse: Begreppen normalitet och avvikelse är beroende av den kontext de 

existerar i. Vad som anses vara normalt i ett sammanhang kan anses vara onormalt i ett annat. 

Jakobsson och Nilsson (2011) definierar normalitetsbegreppet enligt citatet nedan. 

Olika jämförelsegrupper eller normaliteter gäller i skilda samhällen, skolformer 

och med specifikt i varierande typer av skolor, klasser och grupper. Det som 

definieras som normalt är alltså beroende av den samhällssyn som råder och den 

skolform, klass eller grupp eleven ingår i (Jakobsson och Nilsson, 2011). 

 

Jag använder mig av begreppet normalitet i den betydelsen att vara som de flesta andra elever 

i skolan. Det vill säga att inte ha någon form av neuropsykiatrisk diagnos/störning. Att vara 

avvikande innebär alltså att vara olik merparten av eleverna i skolan och att utmärka sig i 

negativ bemärkelse. Elever med språkstörning kan uppleva sig som avvikande om de jämför 

sig med sina jämnåriga skolkamrater. Satt i relation till den här studien blir begreppen relevanta 

eftersom elever med språkstörning uppger att de känner sig onormala i förhållande till sina 

skolkamrater. 

 

Ovanstående centrala begrepp används i såväl tidigare forskning som i min analys. I min studie 

blir de relevanta i tolkningen av informanternas utsagor. 

 

5. METOD  
Jag har valt att göra en intervjustudie med elever på gymnasiet för att på så sätt undersöka deras 

uppfattningar av sin skolsituation. 

 

5.1 Forskningsansats  
Jag har valt en kvalitativ ansats då syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

gymnasieelever med språkstörning själva uppfattar sin skolsituation. Den subjektiva 

upplevelsen är i fokus, vilket kräver att forskaren tolkar människors upplevelser (Bjurwill, 

1995). Denna typ av studier antas ha ett induktivt förhållningssätt (Fejes & Thornberg, 2015) 
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vilket passar bra då man vill undersöka hur någon eller några upplever en situation (Thomassen 

2007). Genom en induktiv ansats undersöker forskaren ett visst fenomen och drar sedan en 

generell slutsats utifrån den information hen har  samlat in. Detta står helt i motsats till deduktiv 

ansats då man istället utgår från en teori och undersöker sanningen i denna (Fejes & Thornberg, 

2015). 

 

5.2 Metodval 
I valet av vilken metod man ska använda sig av är det viktigt att fundera över vad det är som 

ska studeras och vilken metod som bäst lämpar sig för att få svar på sin forskningsfråga (Fejes 

& Thornberg, 2015). I kvantitativa undersökningar försöker man ofta mäta något och vanligt är 

att man använder sig av observationer eller enkäter när man samlar in data. Vid kvalitativa 

undersökningar är istället syftet att förstå eller beskriva något (Christoffersen & Johannessen, 

2015) I min studie är jag intresserad av förstå hur elever upplever sin skolsituation och då faller 

mitt val på kvalitativ metod, då den gör det möjligt till en mer personlig undersökning genom 

intervjuer.  Processen i en kvalitativ studie sker växelvis mellan teori och empiri (Magne-Holme 

& Krohn-Solvang, 1991). För att inhämta kunskap inom området har jag läst litteratur och 

intervjuat elever på gymnasiet med språkstörning. 

 

5.3 Intervju 
Jag har valt intervju som metod  då jag vill få fram elevernas upplevelser kring sin skolsituation. 

Enligt Christofferssen och Johannessen (2015) är kvalitativ intervju en metod som gör det 

möjligt att få fylliga svar med detaljerade beskrivningar (Christofferssen & Johannessen, 2015). 

Jag valde att göra en semistrukturerad intervju, då jag med denna metod tillåts avvika en hel 

del från intervjuguiden och jag på så sätt kan vara följsam efter vad informanterna anser vara 

viktigt (Bryman, 2015). Genom att inte göra intervjun allt för uppstyrd är det lättare att nå fram 

till informantens personliga upplevelser och erfarenheter, då denne får vara med och påverka 

intervjuns riktning (Nilholm, 2015). Vid genomförandet av intervjuerna används en 

intervjuguide (se bilaga nr 1). En semistrukturerad intervjuguide ska innehålla centrala frågor 

för att kunna besvara studiens viktigaste områden. Intervjun inleds med mer övergripande 

frågor för att sedan gå in på de mer centrala frågorna.  (Dalen, 2015).  Vidare är valet av plats 

för intervjuerna av betydelse (Nilholm, 2015). Intervjuerna skedde under skoltid i ett lugnt rum. 

Jag valde att genomföra enskilda intervjuer med eleverna för att de skulle våga öppna upp sig 

kring sina svårigheter. Vid de första två intervjuerna använde jag ett datorprogram för att spela 
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in intervjuerna. Det visade sig dock att ljudet vid de inspelningarna inte blev tillfredsställande, 

så till de följande tre intervjuerna användes istället en diktafon.  

 

Om jag hade valt enkät så hade jag inte kommit åt elevernas personliga åsikter då de hade 

behövt förhålla sig till förvalda svarsalternativ. Att använda mig av observationsstudier var inte 

aktuellt, då den metoden inte kan besvara min forskningsfråga. Om jag däremot hade varit 

intresserad av att ta reda på vilken slags hjälp elever med språkstörning fick i skolan, skulle en 

observationsstudie kunna användas, då dessa enligt Bryman (2015) innebär att man går in i 

faktiska situationer och observerar (Bryman, 2015). 

 

5.4  Urval 
Jag valde ut informanter genom ett målinriktat bekvämlighetsurval. Bryman (2015) beskriver 

att man med målinriktat urval väljer ut informanter som är relevanta utifrån frågeställningen. I 

detta fall innebar det att hitta informanter som hade diagnosen språkstörning. Att jag valde 

bekvämlighetsurval beror på att jag behövde ha en viss kontakt för att få tillgång till information 

huruvida elever hade språkstörning eller inte. Bekvämlighetsurval kan vara ett bra alternativ då 

det annars kan vara svårt att få tag på rätt informanter (Bryman, 2015). De informanter som 

deltog i denna studie kom jag i kontakt med genom mina studier till specialpedagog. 

 

Att jag valde att undersöka elever i gymnasiet beror också på att jag själv arbetar på en 

gymnasieskola och hoppas kunna använda mig av forskningsresultaten i mitt arbete som 

specialpedagog då det inte finns så mycket forskning om dessa elevers skolsituation på 

gymnasiet. 

 

Det var inte helt lätt att få kontakt med elever som kunde tänka sig att bli intervjuade kring sin 

språkstörning. Empirin i denna studie har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer. 

Informanterna går samtliga på gymnasiet i en kommun belägen i mellersta delen av Sverige. 

För att bibehålla informanternas anonymitet har de fiktiva namn i studien. Jag kallar dem för 

Mikael, Natalie, Tommy, Stefan och Fredrik. Nedan följer en kort presentation av dem. 

Mikael fick sin diagnos i slutet av årskurs nio. Han går andra året på ett yrkesförberedande 

program. 

Natalie fick sin diagnos i årskurs 4. Hon går andra året på ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram.  
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Tommy fick sin diagnos under första året på gymnasiet. Han går tredje året på ett 

studieförberedande gymnasieprogram. 

Stefan fick sin diagnos under första året på gymnasiet. Han går tredje året på ett 

studieförberedande program. 

Fredrik fick sin diagnos någon gång under lågstadietiden. Han går första året på ett 

studieförberedande program. 

 

5.5 Etiska överväganden 
När man genomför forskning av något slag finns det vissa  etiska överväganden och regler man 

behöver förhålla sig till. Bryman (2011) beskriver informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet som fyra viktiga delar att ta hänsyn till.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska förklara undersökningens syfte samt vilka moment 

som ingår i undersökningen för informanten. Hen ska även bli informerad om att deltagandet 

är frivilligt och att hen kan dra sig ur om hen vill (Bryman, 2015). Samtyckeskravet handlar om 

att informanten själv får välja om hen vill delta i studien. Önskar forskaren informanter under 

arton år krävs vårdnadshavares samtycke till deltagandet. Konfidentialitetskravet innebär att 

alla uppgifter kring informanten måste behandlas med största konfidentialitet. Personuppgifter 

måste förvaras på en säker plats, där obehöriga inte kommer åt dem. Nyttjandekravet innebär 

att insamlat material endast får användas till den studie det är ämnat till (Bryman, 2015). 

 

Innan jag genomförde mina intervjuer hade jag informerat de tilltänkta informanterna om min 

undersökning och frågat om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju. De informanter som 

tackade ja ombads skriva under en samtyckesblankett där det framgick vad studien handlar om 

samt de forskningsetiska reglerna i korthet. I de fall informanten var under 18 år kontaktade jag 

även vårdnadshavare för muntligt samtycke. 

 

5.6 Analysmetod 
Genom kvalitativa intervjuer tenderar man att få ett stort datamaterial, och det finns inte några 

fasta regler kring hur en kvalitativ analys ska göras (Bryman, 2015), men det svåra i en 

kvalitativ analys är enligt Fejes och Thornberg (2015) att identifiera betydelsefulla mönster. 

 

Jag valde att göra en tematisk analys, vilket innebär att man delar upp datan under olika teman 

för att sedan se på eventuella mönster (Fejes & Thornberg, 2015). Detta är en flexibel och enkel 
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analysmodell som är gjord för kvalitativa studier. Som stöd i detta arbete använde jag mig av 

de sex steg som Braun & Clarks (2006) presenterar.  

  

Det första steget handlar om att bekanta sig med den data man samlat in. Det sker genom att 

lyssna igenom de inspelade intervjuerna, transkribera dessa och läsa igenom upprepade gånger. 

Transkriberingen påbörjades direkt efter intervjuerna för ha intervjun i färskt minne om det 

skulle visa sig vara problem med inspelningen någonstans.  Detta var till god hjälp vid 

inspelningen med dator. Transkriberingen av de intervjuer som var inspelade med diktafonen 

gick dock bra, och jag fick med allt som kom upp under intervjun. Efter genomförandet av 

intervjuerna och transkribering av samtliga, började arbetet med att analysera den data som 

framkommit. Det andra steget är koda intressanta delar ur materialet som skulle kunna generera 

i olika teman. I steg tre granskar man kodningen för att utröna om det finns potentiella teman, 

vilka man ser över och tydliggör i steg fyra. För att få en tydlig överblick över empirin använda 

jag mig av en tankekarta som jag sedan utvecklade genom att färgkoda de delar som jag 

kopplade till olika teman. Utifrån syftet med undersökningen och det som kommit fram under 

intervjuerna kom jag fram till tre teman:  diagnostisering, svårigheter och stöd. Det femte steget 

är att analysera materialet mot bakgrund av tidigare forskning och centrala begrepp. Jag sökte 

tidigare forskning som berörde språkstörning kopplat till diagnosticering, svårigheter och stöd. 

De mönster jag kunde urskilja under respektive tema kopplade jag därefter till olika 

specialpedagogiska perspektiv och tidigare forskning. Det sjätte, sista steget är att skriva 

rapporten av analysen (Braun & Clarke, 2006). 

 

Studiens resultat och analysen kring denna presenteras nedan. 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS   
Nedan presenteras analysen av hur elever med språkstörning uppfattar sin skolsituation på 

gymnasiet.  

 

6.1 Diagnosticering 
I intervjuerna lyfts frågan om diagnosticering fram. Analysen visar att diagnosticeringen på 

olika sätt påverkat elevernas uppfattningar av sin skolsituation. Vissa ser den som ett stöd, 

medan andra ser den som ett problem. Dels handlar det om när de fick sin diagnos, men det 

handlar även om varför det gjordes en utredning samt hur diagnosen mottags av eleven. Enligt 

Kalnak (2015) är det inte ovanligt att svårigheterna uppmärksammas först efter det att barnet 
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har fyllt fyra år (Kalnak, 2015) och för att diagnosen språkstörningen ska sättas ska barnet ha 

en betydligt lägre språklig förmåga än sina jämnåriga (SPSM, 2015). Utifrån den empiri som 

framkommit kan man utläsa att det varierar mycket gällande hur tidigt elevernas svårigheter 

uppmärksammats, vilket har påverkat informanternas uppfattningar av sin skolsituation. Av de 

elever som jag har intervjuat så fick två elever diagnosen under tidigare skolåren och tre elever 

fick diagnosen under senare skolåren.  

 

6.1.1 Möjligheter 
Flera informanter framhöll diagnosticeringen som något positivt av flera anledningar. Dels så 

fick de genom diagnosticeringen svar på varför de upplevde sig som avvikande och dels så 

erbjöds de stöd i skolan. 

 

Genom intervjuerna framkom att flera av informanterna ställer sig frågande till varför de inte 

fått någon utredning tidigare och följaktligen lämpligt stöd i skolan. Flera av dem har upplevt 

svårigheter i skolan under stora delar av sin skolgång utan att få vare sig hjälp eller någon 

förklaring till svårigheterna vilket, enligt dem själva, orsakat dem onödigt lidande. 

Jag har väl alltid haft svårt i skolan. Ända sedan lågstadiet. Men de märkte inget 

direkt i lågstadiet. Men i mellanstadiet märkte de att mina betyg var lite låga och 

typ svårt med att läsa och förstå. (Natalie) 

I samtliga fall var det skolan som tog initiativet till att en utredning borde göras.  

Det var egentligen min svenskalärare som sa. Då började man göra en utredning. 

(Tommy) 

Det var faktiskt min svenskalärare som sa det. Hon sa att jag kanske borde göra 

det för att säkerställa (Stefan). 

I flera fall var det svenskläraren som uppmärksammade svårigheterna. För flera av 

informanterna konstaterades det genom utredningen att de hade språkstörning med 

övergripande läs-och skrivsvårigheter, vilket skulle kunna ses som en förklaring till att just 

svensklärare var de som uppmärksammade svårigheterna. 

Både ordföljden och stavningen var det problem med (Stefan). 

Dessa svårigheter, är enligt Carlberg Eriksson (2011) vanliga vid språkstörning, och kan 

påverka elevens upplevelse av sin skolsituation. Då mycket av lärandet sker skriftligt försvårar 

det dessa elevers möjlighet att ta till sig av undervisningen. 
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Dessa informanter beskriver diagnosen som en möjlighet att få hjälp och en förklaring på att de 

inte alltid klarat av samma saker som deras jämnåriga skolkamrater. 

Jag fick ju speciallärare och då tyckte jag väl det var bra. Det hjälpte ju mycket 

mer. (Natalie) 

Flera informanter upplever att de fått bra hjälp av en speciallärare efter diagnosticeringen. Även 

om skolan enligt skollagen (SFS 2010:800) är skyldig att tillgodose elevers behov av stöd 

oavsett om de har en diagnos eller ej, så framkom det genom intervjuerna att så inte skett för 

dessa informanter. Förutom att informanterna upplevde diagnosen som positiv på grund  av att 

de då fick stöd i skolan, så  beskriver de även en lättnad då de fick en förklaring på sina 

svårigheter och varför de känt sig avvikande. 

Jag förstod ju. Alltså jag förstod mer varför. Det var som en lättnad typ. Man 

förstod varför man var som man var. (Tommy) 

Diagnosen medförde att de slutade att jämföra sig med sina klasskamrater på samma sätt som 

de hade gjort förut. Det framkom även att informanterna trodde att även lärarna blev lättade då 

de fick en förklaring till elevernas svårigheter. 

Lärarna tror jag också tyckte det var skönt, så de visste vad de skulle göra 

(Stefan). 

Enligt forskningen är många lärare osäkra på vad de kan göra för att underlätta för elever med 

språkstörning (Dockrell & Howell, 2015). Läraren kan vara behjälplig bland annat genom att 

erbjuda muntliga prov och förlängd skrivtid, då elever med språkstörning enligt Carlberg 

Eriksson (2011) kan ha svårt att genomföra skriftliga prov.  

 

En informant förklarar hur han strax innan utredningen påbörjades, hade börjat acceptera att 

han var ”dum i huvudet ”. När han inte visste varför han hade svårt för vissa saker drog han 

själv den slutsatsen att det måste vara något fel på honom. 

Jag hade ju egentligen accepterat att jag var dum i huvudet. Det blir ju så typ. 

Man vet inte vad det är och man förstår inte varför man inte kan göra som andra. 

Varför man inte kan läsa lika mycket, man kan inte prata på samma sätt, man kan 

inte skriva. Då tänker man ju att det är något fel man har liksom. (Tommy) 

 

Han upplevde sig alltså vara annorlunda eftersom han inte kunde göra som de andra. Denna 

känsla av att vara avvikande kan enligt Sjöberg (2007) öka risken för att hamna i sociala 

svårigheter (Sjöberg, 2007).  
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6.1.2 Hinder 
En av informanterna skiljer sig från de övriga informanterna, då han inte vill kännas vid 

diagnosen. Han tycker inte att diagnosen stämmer och förklarar att varken hans föräldrar eller 

kompisar tycker att han har några språkliga svårigheter. 

Nä, jag var inte alls intresserad av skolan. Jag gjorde typ ingenting. Sedan fick de 

till att de trodde jag hade språkstörning. (Fredrik) 

Informantens upplevelse är att skolan ville få en förklaring på varför han inte gjorde det han 

skulle och att de då skyllde på att han hade en språkstörning. Själv upplever han inga svårigheter 

i skolan. 

Nej, jag tycker tvärtom. Det går jättebra för mig nu. Speciellt på gymnasiet. 

(Fredrik)  

Enligt informanten fungerar det mycket bättre för honom i skolan nu på gymnasiet. Han menar 

att diagnosen har stört honom i skolan då lärare har uppmärksammat att han har en diagnos och 

erbjudit honom stöd utifrån detta. Stöd som han varken har önskat eller velat ta emot. Enligt 

informanten har detta känts utpekande.  

Nej, varför jag? Det finns ju andra som behöver hjälp... (Fredrik) 

 

Han anser själv inte att han är i behov av stöd och anser att skolan lägger onödig tid på honom.  

 

6.1.3 Sammanfattande diskussion om diagnosticering 

I flera fall var det alltså svenskläraren på gymnasiet som uppmärksammade svårigheterna och 

rådde informanterna att genomgå en utredning. I intervjuerna framkommer det att 

informanterna funderar över hur det kommer sig att de inte har fått någon hjälp tidigare i skolan. 

Det kan tolkas som att skolan har brutit mot kravet att tillmötesgå elevernas behov av särskilt 

stöd. Enligt den studie som Lindqvist (2013) gjort kring hur skolpersonal ser på arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd, skulle en förklaring på avsaknaden av stöd kunna bero på att 

eleverna ännu inte hade fått en diagnos. Detta trots att det är skolans skyldighet att sätta in 

särskilt stöd även om eleven inte har fått en diagnos. Detta skulle kunna tolkas vara pedagogiskt 

exkluderande då det står i kontrast med Skollagen (SFS 2010:800) som slår fast att alla elever 

har rätt till det stöd som hen är i behov av för att utvecklas så långt det är möjligt. Genom att 

inte erbjuda dessa elever särskilt stöd, ges de inte samma möjligheter som sina klasskamrater 

att nå målen i skolan. Durkin och Conti-Ramsdens (2010) studie kring elever med språkstörning 

visade på ökad risk för känslomässiga svårigheter hos elever med språkstörning. Enligt studien 

fick flera elever genomgå en stor del av skoltiden utan någon förklaring på sina svårigheter. 
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Detta skulle kunna tolkas vara exkluderande då det står i kontrast med Skollagen (SFS 

2010:800) som slår fast att alla elever har rätt till det stöd som hen är i behov av för att utvecklas 

så långt det är möjligt. En informants uttalande om att han ”accepterat att han var dum i 

huvudet”, visar på hur uteblivandet av en diagnos kan påverka en elev med språkstörning så att 

denna uppfattar sig vara avvikande och onormal. Utifrån det kritiska perspektivet ses diagnoser 

som avvikande och exkluderande (Nilholm, 2007), men analysen ger en annan bild, då eleverna 

efter diagnosticering menar sig ha fått stöd i skolan. Detta trots att det i skolan inte finns något 

krav på att en elev ska ha en diagnos för att få stöd .Eleverna upplevde sig alltså inte vara 

avvikande på grund av diagnosen i sig. Det som medförde att eleverna upplevde sig vara 

avvikande var snarare en följd av sina svårigheter och det uteblivna stödet. De elever som fick 

diagnosen under tidigare skolåren har alltså en positivare upplevelse av sin skolgång under 

mellan och högstadiet då de fått det stöd de har varit i behov av. De elever som inte fick sin 

diagnos förrän senare skolåren har däremot en mer brokig upplevelse av skolgången fram tills 

det att de diagnosticerades och således erbjöds det stöd de behövde. De drogs även med känslan 

av att vara avvikande då de jämförde sig med sina klasskamraters skolprestationer. En 

informant såg dock diagnosen som ett hinder. Han tyckte inte att den stämde och förstod inte 

heller syftet med diagnosticeringen. Detta kan tolkas som att han bekräftar det kritiska 

perspektivets förhållningssätt att diagnoser är marginaliserande och att orsaken anses ligga hos 

eleven. Detta blir ett dilemma då denna elev inte får rätt stöd i skolan då han inte vill ta emot 

varken individuellt stöd eller kompensatoriska hjälpmedel,  vilket i sin tur påverkar 

kunskapshämtningen.  

 

Ett annat identifierat tema handlar om upplevda svårigheter i skolan.  

  

6.2 Svårigheter i skolan 
De upplevda skolsvårigheterna skiljer sig mellan informanterna. När jag under intervjun 

frågade vad de tyckte var svårast i skolan lyftes olika svårigheter fram. Dels läsning, då både 

gällande avkodning och läsförståelse. Dels svårigheter med att förstå muntliga instruktioner och 

genomgångar, samt trötthet. 

 

Svårighet att formulera korrekta meningar och svårt för att hitta orden lyfts fram som en 

upplevd svårighet. Att ha problem med det talade språket kan enligt Ross m.fl. (2007) vara 

problematiskt i skolan då mycket av lärandet sker muntligt (Ross m.fl. (2007). Språket kan vara 

svårt att förstå och det tillsammans med gymnasiets ökade kunskapskrav gör det svårt för eleven 
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att följa med i undervisningen (Starling m.fl., 2012). Den fonologiska medvetenheten, som i 

detta fall är svårt, säger Carlberg Eriksson (2011) är den viktigaste grunden vid läs-och 

skrivinlärning. Det är därför möjligt att en elev med språkstörning har svårigheter med att läsa 

och skriva även om det inte är detta som är den primära svårigheten. 

 

Flera av informanterna uttalar sig alltså om att ha svårigheter med läsning. Svårigheterna bestod 

i läsförståelse och/eller svårigheter med att läsa. Informanterna upplever även svårigheter med 

att förstå texter, men av olika anledningar. En svårighet låg i att komma ihåg vad man hade läst. 

….Det är som i svenskan. Där har man läsförståelse. Att kunna läsa och samtidigt 

förstå. Som när jag läser då förstår jag, men sedan när jag ska svara på en fråga 

om det såhär,,,nä, just det… (Natalie) 

 

Upplevelsen i detta fall är att det blir för mycket på en gång att både läsa texten, förstå innehållet 

och sedan besvara på frågor kring det lästa. Låg ordförståelse lyfts också fram som en anledning 

till att göra läsningen problematisk. 

Vissa ord förstår jag inte. När man kommer så det börjar komma finare ord 

(Stefan) 

Först blir det ju som de flesta säger att orden bara börjar hoppa typ. Man flyter 

runt, men glömmer vad man har läst. Man får ingen röd tråd så att säga. 

(Tommy) 

Dessa svårigheter stämmer väl överens med de svårigheter som upplevs av dyslektiker vid 

läsning. Texten dansar runt och eleven får ingen helhet av det hen läser. Att ha lässvårigheter 

kan också orsaka svårigheter i matematiken när det handlar om lästal, vilket flera informanter 

upplever som ett problem 

 Det svåraste är nog att läsa. Och i matten när man ska läsa talen. Då flyter allt 

ihop. (Stefan) 

I citatet kopplas svårigheter med läsning ihop med svårigheter i matematiken. Genom detta kan 

man tolka det som att informanten upplever att även matematiken kan bli lidande på grund av 

språkstörningen. 

 

Flera av informanterna uppger att de har svårigheter med att skriva. Att stava och använda sig 

av rätt ordföljd var en av de saker som ställde till problem med skrivandet. 

Vissa ordföljder glömmer man bort orden på. (Stefan) 
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Citatet i sig visar exempel på hur svårigheter med meningsbyggnad och användningen av ord 

kan te sig. Det framkom även att informanterna upplevde svårigheter när det gällde att skriva 

längre texter som till exempel uppsatser 

…det är där de stora svårigheterna ligger. Att skriva uppsatser……(Tommy) 

 

Trötthet är en annan upplevd svårighet som en informant ger uttryck för. Han blir fort blir trött 

och tappar då koncentrationen.  

Men det är så här…alltså man orkar inte…jobba på lektionerna… (Mikael) 

Enligt informanten är han är medveten om att det främst är under vissa lektioner som tröttheten 

kommer smygande, vilket skulle kunna vara ett uttryck för att han har det jobbigt med även 

läsning och skrivning. 

Man blir trött. Det beror ju också på vilka lektioner man gillar och sånt. (Mikael) 

Som man kan förstå utifrån citatet så är denna informant väl medveten om hur det egna intresset 

för lektionen spelar roll för förmågan att koncentrera sig. 

Enligt forskningen är det vanligt att elever med språkstörning drar sig undan sociala 

sammanhang (Roertson & Ohi, 2016) och enligt Durkin och Conti-Ramsden (2007) löper dessa 

elever en större risk att utsättas för exkludering och mobbning.  Detta är dock inget som 

framkommit under intervjuerna i denna studie.  

Prata har jag ju aldrig haft svårt med…(Tommy) 

Samtliga informanter jag intervjuade menar sig ha ett fullgott socialt nätverk med vänner 

omkring sig.  

 

6.2.1 Sammanfattande diskussion om svårigheter i skolan 
De identifierade svårigheterna var alltså upplevda svårigheter kring att läsa och förstå text, 

ordförståelse och trötthet. Enligt forskningen har elever med språkstörning svårt att hänga med 

i undervisningen på gymnasiet (Starling m.fl., 2012) ,vilket kan förstås utifrån de svårigheter 

som eleverna beskriver. Att genomgå en gymnasieutbildning med de svårigheter som 

informanterna beskriver gör att de behöver kämpa ännu hårdare i skolan än de elever som inte 

har några språkliga svårigheter. Flera av informanterna har svårigheter inom den grammatiska 

och den semantiska delen, vilket bland annat innefattar ordförrådet. Enligt Nettelbladt och 

Salameh (2007) lär man sig många ord genom att läsa och skriva och  man räknar med att en 

femtonåring har ett ordförråd som överstiger 85000 ord. Elever som likt dessa har svårigheter 
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med att läsa och skriva utvecklar därför inte sitt ordförråd i samma takt. Detta får till följd att 

de har svårare att förstå texter och en del muntlig information. För att dessa elever ska lyckas i 

skolan, så som den är organiserad idag,  krävs stöd i någon form. Stödet kan komma från en 

lyhörd lärare, från en specialpedagog eller via tekniska hjälpmedel. Trötthet var ytterligare ett 

hinder som framkom under intervjuerna. Informanten själv kopplade detta samman med 

intresset för lektionen, men det skulle även kunna vara uttryck för något annat. Starling m.fl. 

(2012) lyfter till exempel fram hur elever med språkstörning kan ha det svårt med att hänga 

med i undervisningen, vilket skulle kunna vara en möjlig orsak till informantens upplevda 

trötthet. 

 

Ett annat tema som kunde identifieras genom empirin var de olika former av stöd som 

informanterna lyfte fram. 

 

6.3 Stöd 
Beroende på vilka svårigheter eleverna upplever är de i behov av olika typer av stöd i skolan. 

Det stöd som eleverna lyfte fram var pedagogens roll och tekniska hjälpmedel som till exempel 

stavningskontroll och uppläsningstjänster via elevdatorn. 

 

 

 6.3.1 Pedagogens roll 
I skolan är det ofta specialpedagogen eller specialläraren som står för det särskilda stödet 

(Lindqvist, 2013). Flera informanter säger att de har hjälp av en speciallärare.  

Ja, sen så hjälper hon mig vad jag ska göra och skriva. Så hjälper hon mig 

(Mikael). 

Informanterna upplever det positivt att få stöd av en speciallärare. Hen hjälper genom att 

förklara och visa saker på ett sätt som de förstår. Om det är en längre text så kan specialläraren 

förtydliga texten och förklara svåra ord. Nästan alla informanter går regelbundet eller någon 

gång till specialläraren rum för att få enskilt stöd. Deras upplevelse av detta är positiv, då de 

under dessa stunder kan fokusera helt på deras utveckling och anpassa undervisningen efter 

deras behov och kunskapsnivå. Alla informanter var dock inte positiva till att träffa 

specialläraren till en början, men efter en tid så valde de att ta emot hjälpen. Det är dock inte på 

samtliga lektioner som behovet finns, men enligt informanterna finns stöd att få hos 

specialläraren om de vill ha det.  
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Hon har ett speciellt klassrum. Om man behöver hjälp kan man komma dit. 

(Tommy) 

Matematiken är ett ämne där flera av informanterna uppgav att de klarade sig bra utan stöd från 

speciallärare, även om det i tidigare tema lyfts fram som en svårighet. Förklaringen till detta 

uppges vara att det inte är lika mycket läsning och producering av egen text där som i till 

exempel engelska och svenska. 

Nej, det spelar ingen roll. Det är inte samma sak som svenska och engelska. 

(Mikael) 

 

Även de praktiska ämnena menar informanterna går bättre, då det inte krävs lika mycket att 

läsa där som i de teoretiska ämnena. De få gånger det är lite mer text att läsa kan det dock bli 

ganska jobbigt, men då får de hjälp av ämnesläraren.  För att det ska fungera att vara inkluderade 

i vanliga klasser säger informanterna att det är viktigt att lärarna förstår vad språkstörning 

innebär och tar hänsyn till detta.   

 Matteläraren vet ju om att jag har det, så hon går ju fram till mig ibland och 

frågar om det är något jag behöver. Om jag fattar eller om jag behöver mer hjälp. 

Svenskaläraren också vet ju (Natalie). 

 

Han förklarar och han frågar om jag verkligen fattar det här. Så kör han om och 

om igen, så jag liksom hör flera gånger. (Natalie) 

Flera informanter uppger att det är bra om läraren frågar flera gånger om de har förstått, vilket 

alltså handlar om upprepning som en form av stöd i skolan. Det handlar alltså om två olika 

lärarresurser, specialläraren och ämnesläraren. Ämnesläraren kan alltså underlätta för eleverna 

genom att vara medveten om elevernas svårigheter och upprepa sig flera gånger. Specialläraren 

i sin tur kan anpassa den enskilda undervisningen till elevernas förmåga. Något som också lyfts 

fram som något positivt är när läraren tar mer saker muntligt än skriftligt. Även bilder är något 

som flera informanter upplever sig ha stor nytta av i undervisningen. 

Då får jag ju upp en bild i huvudet och då är det mycket lättare för mig att lära 

mig. (Natalie). 

 

Informanterna förklarar att de har mycket lättare att komma ihåg bilder än text och önskar att 

fler lärare använde sig av bilder i undervisningen. Enligt interventionsstudien av Starling m.fl, 

(2012) är det bra om lärare använder sig av visuella symboler, för att på så sätt bygga upp 

elevernas ordförråd. Även SPSM (2015) lyfter fram fördelarna med att använda sig av visuella 

verktyg, som till exempel bilder, i undervisningen (SPSM, 2015). 
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Såväl Patchell och Hand (1993), Johannessen (1995), Durkin och Conti-Ramsden (2007) och 

Allan och Persson (2015) lyfter fram pedagogen som en viktig del i arbetet med elever som har 

språkliga svårigheter och enligt Sandström, Klang och Lindqvist (2017) är lärare med kunskap 

om språkstörning mer positiva till inkludering av dessa elever. I och med kunskapen kan dessa 

lärare stötta eleverna och utmana dem på en lagom nivå. De kan även stötta eleverna i det 

sociala samspelet och lärandet tillsammans med andra. Positiv respons från såväl lärare som 

andra elever leder till en lyckad inkludering som upplevs väl fungerande och utvecklande både 

socialt och kunskapsmässigt. Detta synsätt på eleven stämmer väl ihop med det sociokulturella 

perspektivet, där samspelet och den sociala kontext vi befinner oss i ligger i fokus. Enligt 

Dockrell och Howells (2015) studie upplever dock många lärare att de inte har tillräckliga 

kunskaper om språkstörning för att kunna tillgodose dessa elevers behov. Men att en elev har 

språkstörning innebär inte med nödvändighet att hen är i behov av enskild undervisning, och 

Patchell och Hand (1993) avråder från att ta ut eleverna ur klassrummet då det kan upplevas 

som exkluderande. Flera av informanterna i den här studien tycker dock att det är bra att få den 

möjligheten, och upplever sig ändå vara delaktiga i klassen.  Det blir här en balansgång mellan 

inkludering och elevens egen önskan. Detta kan diskuteras utifrån dilemmaperspektivet, som 

lyfter fram svårigheterna med att skolorna ska anpassa sin undervisning efter varje elev 

samtidigt som utbildningen ska vara likvärdig för alla. Det gäller att vara uppmärksam på 

dilemmat och finna en passande lösning för eleven. 

  

6.3.2 Tekniska hjälpmedel 
Tekniska hjälpmedel för till exempel uppläsning av text och stavningshjälp är vanligt inom 

skolan. Rättstavningsprogram, Inläsningstjänst och Legimus är tre tekniska program som 

används i skolan. 

 

Flera av informanterna menar sig vara hjälpta av rättstavningsprogram och upplever sig ha god 

användning av det när de ska producera en längre egen text. 

Det blir ju lättare med datorn. Med att stava rätt och så…när det är mycket text. 

(Stefan) 

 Det är dock inte alla informanter som tycker det är bra med rättstavningsprogrammen. En 

informant upplever snarare att det är störande när hon koncentrerar sig på vad hon ska skriva. 

Rättstavningsprogram vill jag inte ha för jag tycker det stör mer i hur jag ska 

tänka och så. (Natalie) 
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Eleverna har alltså olika uppfattningar av rättstavningsprogram, vilket visar på ur viktigt det är 

att hela tiden utgå från individen när det gäller att sätta in rätt stöd. Nästan alla informanter 

använder sig dock av tjänsterna Inläsningstjänst och Legimus, som är två program som har 

inläst material. Där finns såväl ämneslitteratur som skönlitteratur till skolan.  

Det går mycket bättre då. Det är som man blandar ihop två ämnen. Lyssna och att 

läsa. (Tommy) 

Informanterna upplever sig ha stor nytta av att få texten uppläst samtidigt som de kan följa med 

i texten, vilket många gånger är möjligt via Inläsningstjänst och Legimus. Det är dock inte alltid 

som läraren tänker på att texten ska finnas på datorn för att kunna bli uppläst.  

Det är ju inte alltid lärarna tänker på att det finns eller tänker på att kolla om det 

finns där. Så ibland får man försöka ta sig fram och ibland kanske någon kan läsa 

upp för en. Annars får man ju försöka läsa in sig, fast det tar ju tid. (Tommy) 

 

I de fall det inte är möjligt att få texten uppläst hittar informanterna andra lösningar. Till 

exempel genom att be en kompis läsa texten högt eller be specialläraren om hen är på plats 

under den lektionen. Men även om texten blir uppläst finns det informanter som menar sig ha 

svårt med förståelsen av texten när det dyker upp ord som de inte förstår. Även här händer det 

att informanterna ber en kompis om hjälp eller använder sig av uppslagsverk.  

I vissa fall kan jag lista ut innebörden utifrån sammanhanget. Annars slår jag upp 

ordet. (Stefan) 

 

Genom att informanterna alltid har elevdatorn med sig i skolan så är det lätta att använda sig 

hjälp av elevdatorn och de program som finns där. Även om alla elever inte tar hjälp av 

rättstavningsprogrammet eller uppläsningstjänsterna som finns i datorn så upplever de ett stort 

stöd i skolan av elevdatorn.  

Nu har vi ju liksom Classroom och allting. Där liksom allt står. Läxor, prov, allting. 

Så jag håller koll på liksom allt. (Natalie) 

Classroom tas upp som ett stöd i skolan då all information gällande skolan därigenom är 

samlade på ett och samma ställe. 

 

6.3.3 Sammanfattande diskussion om stöd 

Analysen visar att informanternas uppfattade svårigheter såväl som behov och användning av 

stöd skiljer sig åt. Några informanter uppgav att de hade svårigheter med att läsa, och är då 

hjälpta av att få texter upplästa. Antingen via tjänster som Inläsningstjänst och Legimus, eller 
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med hjälp av specialläraren eller en kompis. Utifrån det sociokulturella perspektivet är det just 

i samspel med varandra som vi lär oss och då spelar såväl klasskamrater som lärare en viktig 

roll. Vi lär oss genom att se och höra hur andra, mer erfarna gör. I de fall informanten upplevde 

svårigheter med skrivandet hade de i de flesta fall hjälp av rättstavningsprogram, vilket  

stämmer väl in med det kompensatoriska perspektivet som fokuserar på att kompensera upp 

elevernas svårigheter. Genom dessa rättstavningsprogram sker just detta genom att elevens 

svårigheter med att stava just kompenseras upp för detta . Även lärarnas förväntan och tillit till 

eleven lyftes i analysen fram som ett möjligt stöd. Något som Johannessen (1997) såväl som 

Allan och Persson (2015) lyfter fram som en viktig aspekt för lyckad skolgång och inkludering. 

Analysen har visat att detta gäller såväl specialläraren som ämnesläraren. Detta går hand i hand 

med den sociokulturella lärandeteorin där det sociala lärandet står i fokus. Genom att interagera 

med andra människor utvecklas det egna språket, och språket i sig är en viktig förutsättning för 

lärande. 

 

7. SLUTDISKUSSION 
Syftet med denna studie var att bidra med kunskaper kring skolsituationen för elever med 

språkstörning. För att få svar på detta undersökte jag hur eleverna med diagnosen språkstörning 

uppfattar sin skolsituation, samt vilka hinder och möjligheter som de uppfattar i skolan. Genom 

att tillämpa den sociokulturella lärandeteorin samt de tre specialpedagogiska perspektiven 

dilemmaperspektivet, det kritiska perspektivet och det kompensatoriska perspektivet samt 

tidigare forskning har jag kunnat förhålla  mig till elevernas upplevelser och analysera dessa i 

förhållande till teori. När jag applicerade de specialpedagogiska perspektiven och den 

sociokulturella lärandeteorin på min empiri gavs jag möjlighet att problematisera skolans 

organisation av specialpedagogiskt stöd samt få större förståelse för hur lärande kan gynnas 

genom inkludering. 

 

Åldern när eleverna utreddes och fick sin diagnos varierade mellan lägre skolåren till de äldre 

skolåren. Inom det kritiska perspektivet ställer man sig kritisk mot diagnoser då de anser dem 

vara utpekande och marginaliserande, men de elever som fick vänta med diagnostiseringen till 

senare skolåren menade att det var svårt i skolan då rätt stöd inte sattes in. Informanterna 

upplevde sig vara avvikande utan att de förstod varför och jämförde sig med sina jämnåriga 

klasskamrater. Utifrån forskningen av Robertson och Ohi (2016) kan läraren spela en värdefull 

roll i att stötta dessa elever (Robertson & Ohi, 2016). Utifrån det sociokulturella perspektivet 
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är lärandet till stor del språkligt, men ändå händer det att elever får vänta med en utredning upp 

i gymnasiet. Detta kan orsaka stora svårigheter för dessa elever kunskapsmässigt då de inte får 

rätt stöd. Både skolmässigt då de lätt exkluderas genom att få undervisning i mindre grupper, 

och känslomässigt då de kan uppfatta sig som avvikande. Orsaken till att informanterna 

upplevde sig vara avvikande berodde framför allt på deras svårigheter och uteblivet stöd. 

Självadiagnosticeringen upplevde de flesta inte orsakade dem någon känsla av att vara 

avvikande. Flera av informanterna uppgav att de uppfattade diagnosticeringen som något 

positivt, då det gav dem en förklaring på sina svårigheter samt att de efter detta även erbjöds 

stöd i skolan. Detta trots att det står i skollagen (SFS 2010:800) att skolan är skyldig att sätta in 

stöd oavsett om det finns en diagnos eller inte. En informant skilde sig dock från de andra, då 

han ställde sig negativ till diagnosen och inte heller ville ta emot något stöd i skolan. Detta kan 

kopplas samman med tankesättet hos det kritiska perspektivet och deras ställning till diagnoser 

som något icke önskvärt.   

 

Det som blev tydligt genom analysen är hur olika elever med språkstörning beskriver sina 

svårigheter och sin skolsituation. Från elever som beskriver stora svårigheter och är villiga att 

ta emot det stöd som skolan har att erbjuda, till en elev som inte alls upplever sig ha några 

svårigheter och därför tackar nej till skolans erbjudande om stöd. Läsning visade sig vara en 

vanlig svårighet som eleverna upplevde i skolan, vilket bekräftas av Starling, Munro, Togher 

och Arciuli (2012). Det kunde handla om själva läsandet alternativt förståelsen av texten. Här 

visade sig elevdatorn vara till stor hjälp för eleverna. Via olika program i datorn finns det hjälp 

att få både vad gäller läsning och eget skrivande. Om en elev har svårt att läsa text finns det 

möjlighet att få texten uppläst via datorns talsyntes. Det finns även tjänster som Inläsningstjänst 

och Legimus, som tillhandahåller såväl ämneslitteratur som skönlitteratur. När det gäller stöd 

vid producerande av egen text så finns det rättstavningsprogram i datorn såväl för svensk som 

engelsk text. Onlinefunktioner som Classroom och ordböcker var också behjälpliga för 

eleverna. Detta stöd som erbjuds eleverna stämmer överens med det kompensatoriska 

perspektivet, som anser att en elev ska kompenseras för sina svårigheter. Det kan dock även ses 

utifrån det sociokulturella perspektivet då denna typ av stöd möjliggör för eleverna att delta i 

den språkliga miljö som enligt det sociokulturella perspektivet är grunden för lärandet.  De olika 

stöden kan även ses som stötting för att eleverna ska kunna vara delaktiga i klassens 

gemensamma lärande. 
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Trots att det utifrån det kritiska perspektivet anses vara exkluderande att ge elever stöd utanför 

det egna klassrummet, och att bland annat Patchell och Hand (1993) avråder från detta, så 

uppgav informanterna att det var bra att få möjlighet att sitta enskilt med en speciallärare. 

Utifrån dilemmaperspektivet är detta ett av alla exempel på skolans dilemma med att erbjuda 

rätt stöd till eleverna samtidigt som skolan ska förhålla sig till att det är en skola för alla där 

eleverna förväntas vara inkluderade i den reguljära undervisningen. Enligt eleverna kände de 

sig delaktiga i sitt eget lärande då specialläraren kunde fokusera på den nivå som de befann sig 

på och anpassa undervisningen efter detta. Enligt det kritiska perspektivet ska miljön anpassas 

till elever med behov av särskilt stöd, och på detta sätt erbjuds eleven en lugnare arbetsmiljö. 

Eleven går dock miste om den språkliga miljö som förespråkas utifrån den sociokulturella 

lärandeteorin.  I de fall den undervisande läraren var lyhörd för elevernas behov, och således 

anammade synsättet inom det sociokulturella perspektivet, fungerade det bra för eleverna att 

vara inkluderade i det vanliga klassrummet. Precis som Patchell och Hand (1993) skriver så är 

dessa elever inte i behov av enskild undervisning, utan kan mycket väl delta i den reguljära 

undervisningen bara läraren är lyhörd för dennes behov av stöd, vilket även bekräftas av 

Starling, Munro, Togher och Arciulis (2012) intervention. Det sociokulturella perspektivet 

lyfter fram vikten av det sociala lärandet (Nilholm, 2007) vilket getts flera exempel på genom 

denna studie. Informanterna lär sig bland annat genom att ta emot hjälp av sina skolkamrater, 

vilket Julie Allan och Elisabeth Persson (2015) lyfter fram som en framgångsfaktor för såväl 

elevernas lärare som arbetet med att få till en fungerande inkludering. Denna studie har påvisat 

att såväl specialläraren som ämnesläraren spelar en betydande roll när det gäller elevernas 

möjligheter att lyckas i skolan (Allan & Persson, 2015). Sett utifrån den sociokulturella 

lärandeteorin gynnar inkludering lärandet då deltagandet i en språklig miljö bidrar till den 

språkliga utvecklingen. I vissa fall önskar dock eleven undervisning i en lugnare miljö utanför 

det ordinarie klassrummet, och då eleverna har rätt att vara delaktiga i beslut gällande sina 

studier är det av vikt att lyssna på deras önskemål. De flesta lärare anser dock att det särskilda 

stödet ska ges av specialläraren (Lindqvist, 2013), men enligt Patchell och Hand (1993) har en 

lärare i snitt två till tre elever i varje klass med språkstörning och det är viktigt att lärarna 

engagerar sig i dessa elever (Patchell & Hand, 1993). Utifrån uppföljningsstudien av arbetet i 

Essunga var engagerade och kunniga lärare framgångsfaktorer för en lyckad inkludering (Allan 

& Persson, 2015). 

 

Tidigare forskning från bland annat Conti-Ramsden (2007) visar på att elever med 

språkstörning ofta mår psykiskt dåligt på grund av mobbning. Detta var inget som jag kunde 
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identifiera genom min empiri. Däremot kunde jag identifiera visst sämre mående enligt 

informanterna på grund av den tid det tog innan de fick en diagnos.  

 

Sammanfattningsvis var samtliga elever som jag intervjuade nöjda med sin skolsituation. Jag 

är dock medveten om att denna studie inte är representativ för gruppen elever med 

språkstörning, och att jag troligtvis skulle få en mycket mer varierad bild av hur elever med 

språkstörning upplever sin skolsituation om jag hade haft ett större antal informanter. Jag tror 

heller inte att jag genom min studie fick möjlighet till att intervjua de elever som har de största 

svårigheterna i skolan. Dessa elever valde troligtvis att tacka nej till att delta i denna studie. 

 

7.1 Metodkritik 
En svårighet med denna studie var att få tag på informanter som var villiga att prata öppet om 

sin språkstörning. Om jag skulle göra om denna studie skulle jag valt ett annat upplägg. Då 

skulle jag börja med att observera undervisningen och därefter ha ett uppföljande samtal med 

eleven kring dennes uppuppfattningar av undervisningen. På så sätt tror jag att jag hade kunnat 

få djupare information kring just undervisningssituationen för elever med språkstörning. 

 

8. Vidare forskning 
Denna studie fokuserar mycket på elevernas uppfattningar av undervisningssituationen i skolan. 

Det skulle vara intressant att i framtida forskning fokusera mer på den sociala aspekten i skolan 

och hur elever med språkstörning upplever den sociala skolsituationen. En annan sak som jag 

också tycker vore intressant är att studera lärares undervisningsmetoder för att om möjligt se 

vilka metoder som är mer gynnsamma än andra för elever med språkstörning. 
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BILAGA 1  

Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Sofia Ramström och arbetar som specialpedagog. Vid sidan av arbetet läser jag sista 

terminen på Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet. 

Denna termin ska jag skriva mitt examensarbete och jag har valt att ta reda på hur elever med 

diagnosen språkstörning själva upplever sin skolsituation och det stöd de erbjuds i skolan. För 

att få svar på detta behöver jag intervjua ett antal elever med språkstörning, och därför ber jag 

om erat samtycke till att medverka i den här studien. 

 

I mitt arbete följer jag de  fyra etiska krav som forskare har att förhålla sig till. 

1. Informationskravet innebär att jag ska förklara undersökningens syfte samt vilka moment 

som ingår i undersökningen för informanten.  

2. Samtyckeskravet handlar om att informanten själv får välja om hen vill delta i studien. Om 

en informant är under 18 år krävs målsmans godkännande. 

3. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter kring informanten måste behandlas med 

största konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på en säker plats, där obehöriga inte 

kommer åt dem. 

4. Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas till den studie det är 

ämnat till. 

 

I examensarbetet kommer man inte kunna utläsa vilken elev som deltagit eller vid vilken 

skola eleven går på. All information är konfidentiell och kommer endast användas till min 

examinationsuppgift. Så snart examinationsarbetet är godkänt kommer materialet att 

förstöras. 

Intervjun genomförs på skolan och kommer inte att ta lång tid. 

 

Tack på förhand! / Sofia Ramström              _________________________                                                                                                
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BILAGA 2  

Intervjuguide  

 

Språkstörning  

1. Vad känner du till  om begreppet språkstörning? 

2. På vilket sätt märker du av dina svårigheter ? 

 

Vem/vilka upptäckte det annars? 

3. Hur gammal var du när du fick diagnosen språkstörning? 

4. Hur kände du när du fick diagnosen? 

 

Skolsituation 

5. Hur upplever du din skolsituation? Arbetssätt, Ämnen? 

6. Hur lär du dig bäst? Tex. Enskilt, i grupp, med lärare/assistent, läsa, skriva e.d.? 

7. Hur tränar du inför prov & läxförhör? 

8. Får du något extra stöd i skolan? Vad? 

9. Har du fått vara med och påverka hur du ska arbeta i skolan? 

10. Har du fått vara med och påverka vilket stöd du ska få i skolan? 

11. Finns det något stöd i skolan du saknar? 

12. Har du några tips till oss som jobbar i skolan? 

 


