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Sammanfattning 

De flesta elever med språkstörning går i vanliga grundskoleklasser. Denna grupp elever riskerar 

dock oftare än andra elever att misslyckas i skolan på grund av bristande stöd och anpassningar, 

skolors organisation och lärares kompetens (SOU 2016:46). I vår studie undersöks hur föräldrar 

till barn med språkstörning uppfattar sina barns möjligheter till likvärdig utbildning i skolan. 

Frågor som studien ger svar på är: Vad anser föräldrar att barnen är i behov av för stöd i skolan? 

Vilka hinder anser föräldrar att barnen möter i skolan? Vad fungerar bra för barnen – Vilka är 

framgångsfaktorerna? Hur upplever föräldrar att de kan stötta sina barn i skolan?  

Som teoretisk utgångspunkt används ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen 

genomfördes som en kvalitativ studie där vi använde öppna diskussionsforum på internet för 

insamling av data. De öppna forum som vi valde var specifika diskussionsgrupper för föräldrar 

till barn med språkstörning. För analys av vårt datamaterial utgick vi från en tematisk sex-

stegsanalysmodell.  

Resultatet visar att föräldrar anser att utbildningen inte är likvärdig och att barnen är i behov 

av mycket stöd i skolan. Stöd som önskas är att skolor organiseras utifrån barnens behov och 

förutsättningar, större tillgång till talpedagog och logoped, anpassade hjälpmedel, att 

utredningar görs tidigt för att få större möjlighet till stöd samt att det finns kompetenta lärare 

som stöttar barnen både socialt och kunskapsmässigt. Föräldrar ser lärares positiva bemötande 

som en framgångsfaktor för att barnets självkänsla ska stärkas och därmed ha större 

förutsättningar för att lyckas i skolan. Resultatet visar att det finns ett stort engagemang hos 

föräldrar kring barnets skolgång, men upplevelsen finns att de inte alltid blir lyssnade på, vilket 

försvårar samarbetet mellan hem och skola. Tillgången till specialskolor, språkklasser och 

språkspår är väldigt ojämnt fördelat geografiskt, vilket också försämrar förutsättningarna för 

barnen.  

Nyckelord: språkstörning, SLI (specific language impairment), skola, föräldrar, samarbete  

  



   
 

 
 

Min stora kille kom till mig en dag o frågade; 

-Mamma, vilket land kommer Kalle ifrån? 

-Eh... Sverige, precis som du o jag... 

... tyst... 

-Men mamma, varför pratar han inte svenska då? 
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Inledning 

Enligt FN:s barnkonventions (UNICEF Sverige 2009) artiklar 3, 5, 12 och 13 ska barnens bästa 

komma i första rummet och föräldrarna ska, utifrån barnets förmåga, säkerställa att barnet får 

hjälp i att utöva sina rättigheter, bland annat rätten att uttrycka sina åsikter och frihet och att 

sprida tankar i tal och skrift eller genom annat uttrycksmedel. För barn med språkliga 

svårigheter kan detta vara nog så svårt. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006) 

framhålls alla barns rätt till undervisning och att utbildningen ska genomföras för att tillgodose 

deras behov. För de elever som har funktionsnedsättningar eller som är i behov av särskilt stöd 

ska skolan anpassa undervisningen och pedagogiken. I Läroplanen för grundskolan, Lgr 11 

(Skolverket 2011), beskrivs också alla elevers rätt till likvärdig utbildning och att skolan har 

som uppdrag att i samarbete med hemmen främja elevers utveckling och lärande. Med 

likvärdighet menas att undervisningen ska anpassas efter elevens förutsättningar och behov, 

samt att det inte ska ha betydelse var i landet den bedrivs. I skollagen (SFS 2010:800) uppges 

att alla elever ska, utifrån sina förutsättningar, ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 

Dessa konventioner, deklarationer och styrdokument har skolan alltså att förhålla sig till när 

det gäller undervisning, anpassning och särskilt stöd. 

 I den statliga utredningen Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i 

utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) framgår det att de 

flesta elever med grav språkstörning går i vanliga klasser och att dessa elever inte uppnår målen 

i skolan i samma utsträckning som genomsnittet. Denna grupp av elever riskerar således att 

misslyckas i skolan. Det beskrivs också att föräldrar får strida för barnets rätt till stöd och 

anpassningar i skolan. Utredningen visar även att det finns stora skillnader i hur kompetens och 

kompetensutveckling ser ut för de lärare som undervisar elever med språkstörning. I 

utredningens slutbetänkande skrivs att skolhuvudmännen behöver ta ett större ansvar och att 

personal inom skolan är i behov av fortbildning. Jan Sydhoff, chef för gymnasieenheten på 

Skolverket och särskild utredare hos regeringen, framförde i en debattartikel i Svenska 

Dagbladet (Sydhoff 2016, 29 juni) egna tankar kring betänkandet (SOU 2016:46). Han menar 

att stödet i skolan brister och baserar detta på att språkstörning fortfarande är ett relativt okänt 

begrepp trots att det idag finns många elever med grav språkstörning i både grund- och 

gymnasieskolan.  

I sin rapport om elever med grav språkstörning har Hallin (2016, 22 juli), utifrån sin yrkesroll 

som logoped, granskat slutbetänkandet till utredningen (SOU 2016:46). Hon ser problem med 
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att utredningen enbart fokuserar på elever med grav språkstörning, vilket hon anser vara en 

begräsning eftersom dessa barn endast är en liten del av alla barn med språkstörning. Även 

Hallin menar att det finns för liten kunskap om språkstörning i skolan och att det behövs ökat 

stöd för att dessa elever ska få möjlighet till en likvärdig utbildning, vilket är ett viktigt 

konsensusarbete om språkstörning, som håller på att utarbetas av svenska logopedkåren. Hon 

ser positivt på utredningens förslag till lösningar, bland annat att elevhälsan i kommuner bör 

anställa logopeder. Det skulle kunna innebära ett kompletterande samarbete med skolorna som 

skulle gynna dessa barn. 

I tidningen Dagens Samhälle uppger Hallin (2017, 27 november) att kunskap om språkstörning 

bör ta plats på lärarutbildningarna. Att det saknas kunskap bland skolans personal har även 

SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017) visat och de uppger att antalet 

förfrågningar kring språkstörning ökar till dem. Nästan en tredjedel av de ärenden de haft under 

2016 har handlat om just språkstörning. 

Vi har inom våra yrkesverksamma liv kommit i kontakt med elever med olika 

funktionsnedsättningar. Vår erfarenhet kring diagnosen språkstörning är att den lätt blandas 

ihop med andra diagnoser och att lärare som arbetar i skolan inte har så stor kunskap kring den. 

Vår uppfattning är också att lärare ofta arbetar med barn med språkstörning lite godtyckligt, 

utan att ha tillräckligt med bakgrundsinformation kring vilken funktionsnedsättning barnet har. 

För att få en uppfattning eller ett svar på om det verkligen är så, vill vi undersöka hur föräldrar 

till barn med språkstörning upplever att deras barn har det i skolan. Vilka möjligheter och 

hinder ser föräldrarna och hur bemöter skolan dessa? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur föräldrar till barn med språkstörning uppfattar sina 

barns möjligheter till likvärdig utbildning i grundskolan. 

Detta ger frågeställningarna: 

* Vad anser föräldrarna att barnen är i behov av för stöd i skolan? 

* Vilka hinder anser föräldrar att barnen möter i skolan? 

* Vad fungerar bra för barnen? – Vilka är framgångsfaktorerna? 

* Hur upplever föräldrar att de kan stötta sina barn i skolan? 
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Disposition och litteratursökning 

I följande avsnitt beskriver vi vilken disposition vi har valt för vår studie samt hur vi gick till 

väga när vi sökte relevant litteratur.   

Disposition 

Enligt Bryman (2011) så bör man ha en fungerande struktur i en längre rapportskrivning. Vi 

valde att följa Brymans disposition för vår studie och har därför delat upp rapporten i åtta 

avsnitt, varav det första består av en ovan presenterad inledning, liksom av det andra avsnittet 

som innehåller syfte och frågeställningar. I detta avsnitt, det tredje, presenterar vi studiens 

disposition och hur vi gjorde vår litteratursökning. Avsnitt fyra är ett teoriavsnitt utifrån 

tidigare forskning inom studiens område. I det femte avsnittet redogör vi för den teoretiska 

utgångspunkt vi har valt och dess centrala begrepp. I avsnitt sex redovisas metodansats, 

datainsamlingsmetod, urval, genomförande, etiska överväganden samt systematisering och 

analys av vårt datamaterial. I avsnitt sju presenteras resultatet av vår empiri. Avsnitt åtta består 

av diskussion och analys kring resultat och metod. Avslutningsvis återfinns en sammanfattande 

slutsats. 

Litteratursökning 

I vår sökning av relevant forskning använde vi främst Linköpings universitetsbiblioteks 

hemsida, där vi använde sökmotorer som UniSearch, Libris, Diva och Scopus. De sökord som 

användes, för att ta del av peer reviewed-granskade vetenskapliga artiklar samt 

doktorsavhandlingar på svenska var språkstörning, föräldrar, lärare, elever, ungdomar, 

specialpedagogik och samarbete mellan hem och skola. Sökorden vi använde på engelska var 

SLI (specific language impairment), parents experience, teachers experience, pupils, 

adolescence, special education och cooperation between home and school.  

Flera av de vetenskapliga studier som vi fann i vår sökning handlade om elever med 

språkstörning och deras skolgång i England. Vi hittade inte några liknande svenska studier som 

var peer reviewed-granskade, vilket gjorde att vi valde att ta med flera av de engelska studierna 

i litteraturgenomgången. För att ändå kunna belysa hur skolgången för svenska elever med 

språkstörning kan se ut, har vi tagit med resultat och diskussioner kring andra undersökningar 

som gjorts i Sverige.     

 

  



   
 

5 
 

Litteraturgenomgång 

Språkstörning 

I vår litteraturgenomgång om språkstörning har vi valt att enbart kort beskriva olika former av 

språkstörning. Detta eftersom vi anser att vilken grad av språkstörning som barnen har inte har 

relevans för vår studie.  

Såväl Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM 2015) som Hansson (2010) menar att en 

språkstörning innebär att den språkliga förmågan inte utvecklats som förväntat för åldern. 

Barnet kan ha svårt med språkets innehåll, till exempel att förstå en muntlig instruktion, samt 

förstå ordens innebörder. Ett barn kan även få svårt med användningen av språket. Detta kan 

visa sig genom att hen får problem med att delta i ett samtal där man behöver förstå oskrivna 

regler som mimik, turtagning i samtalet och anpassning av språket efter mottagare och situation 

(SPSM 2015). 

Enligt Hansson (2010) ställs diagnosen språkstörning oftast av logopeder innan eller när barnet 

börjar skolan, då barnet uppmärksammats genom screeningtester och/eller föräldrars oro över 

barnets språkutveckling. Remiss till logoped inkommer då vanligtvis från Barnavårdscentralen, 

via förskola eller genom egen vårdbegäran. Språkstörning är den vanligaste diagnosen bland 

barn i förskoleålder (Nettelbladt & Salameh 2007). En svag språklig förmåga påverkar 

individens kommunikationsförmåga och därmed försvåras möten med andra människor. Barn 

med språkstörning hamnar lätt utanför kamratskapet. Även i skolan kan språkstörningen få 

konsekvenser eftersom språket till stor del används som källa för inlärning (Hansson 2010, 

Segnestam 2014, SOU 2016:46). 

Det finns olika grader av språkstörning, enligt Nettelbladt och Salameh (2007), vilket innebär 

att eleverna kan få olika svårigheter beroende på hur grav deras språkstörning är. Vid lätt 

språkstörning talar man bland annat om uttalsproblem vilka ofta är av övergående natur, medan 

en språkstörning som betraktas som grav språkstörning är när eleven har fonologiska och 

grammatiska svårigheter samt svårigheter med ordförrådet. I det senare fallet innebär det att 

läsinlärningen med all sannolikhet blir drabbad. När barnet både har ett begränsat tal (expressiv 

språkstörning) och svårigheter med att förstå språk (impressiv språkstörning) talar man om att 

barnet har grav språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). För att kunna hjälpa eleverna 

utifrån deras grad av språkstörning behövs en ökad samsyn mellan psykologer, logopeder, 

lärare, specialpedagoger och speciallärare enligt SOU (2016:46). 
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SLI, specific language impairment, är det begrepp för språkstörning man enats om i den 

internationella forskningslitteraturen, eftersom det är viktigt i internationell forskning att det 

blir så entydiga begrepp som möjligt (Nettelbladt & Salameh 2007). I vårt arbete kommer vi 

att utgå från begreppen språkstörning (utan att ta hänsyn till någon gradering) och specific 

language impairment. 

Språkstörning i kombination med andra funktionsnedsättningar 

Bruce, Thernlund och Nettelbladt (2006) hävdar att det finns koppling mellan språkstörning, 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dyslexi och inlärningssvårigheter och de 

diskuterar att dessa svårigheter vanligen har en samsjuklighet eller samexistens. Samexistens 

av olika störningar diskuteras även i Gillberg (2010). Han skriver att det ofta blir komplext när 

symptom av flera olika diagnoser upptäcks i tidig ålder, innan skolstart. Dessa barn får ofta 

träffa olika specialister såsom psykologer, logopeder, specialpedagoger, barnläkare eller 

sjuksköterskor i tidig ålder. Gillberg menar att dessa professioner oftast bara undersöker utifrån 

sina områden. Han hävdar att det istället behövs en helhetsbild av barnet i samband med 

behovs- och diagnosutredning. Gillberg använder samlingsbegreppet ESSENCE (Early 

Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinatios) och visar att det 

genom ESSENCE-begreppet ges möjlighet till att flera områden undersöks samtidigt kring 

barnet. I ESSENCE ingår en språklig och kommunikativ del samtidigt som den även innehåller 

delar som undersöker barnets uppmärksamhet, hur barnet fungerar motoriskt, hur barnet 

fungerar i social interaktion eller i aktiviteter samt hur sömn och humör fungerar för barnet. 

Det är vanligt att förskolebarn har kontakt med logoped och endast en liten del av dessa barn 

har annan diagnos än språkstörning. När barnen däremot kommer upp i skolåldern är det vanligt 

att barnen får andra diagnoser, såsom AST (autismspektrumtillstånd), ADHD eller intellektuell 

funktionsnedsättning. Det är därför önskvärt att språkstörning (SLI) ingår i ESSENCE så att 

barnets/elevens svårigheter undersöks mer tvärvetenskapligt. Att samla in information från 

flera professioner (exempelvis logopeder, psykologer och barnläkare) ger en helhetsbild av 

barnets svårigheter (Ek, Norrelgren, Westerlund, Dahlman, Hultby & Fernell 2012, Gillberg 

2010). 

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) använder inte begreppet ESSENCE, men 

hävdar också att elever med generell språkstörning, vilket enligt dem är detsamma som grav 

språkstörning, oftast har flera olika typer av svårigheter och att det är vanligt att andra förmågor 

hos eleven inte heller fungerar friktionsfritt. Elevens svårigheter att uppfatta, bearbeta och 

särskilja ljud hämmar upptäckande av mönster och samband, som i sin tur leder till 



   
 

7 
 

konsekvenser i språkutvecklingen. Eftersom språket används för att utveckla andra förmågor, 

så är det inte konstigt att språkstörningen ofta förkommer tillsammans med andra svårigheter 

såsom exempelvis uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter samt svårigheter med 

arbetsminnet (Bruce et al. 2016). 

Men Häggström (2010) menar även att dyslexi kan handla om en störning i det talade språket 

och inte enbart innebära att barnet har lässvårigheter. Hon uppmanar till att man ska vara 

observant på barn som har en försenad tal- och språkutveckling. Språksvårigheterna kan se 

olika ut och ha olika orsaker, men har den gemensamma faktorn att barnen har svårt att förstå 

hur språket är uppbyggt och hur det talade språket hör ihop med den alfabetiska principen. 

Hennes definition av vilka svårigheter som dyslektiker har är följande (Häggström 2010, s. 

246-247): 

* Att uppfatta ordens uppbyggnad av större och mindre enheter. 

* Att säkert uppfatta och särskilja vissa av de enskilda språkljuden. 

* Att auditivt uppfatta språkljudens ordningsföljd. 

* Att visuellt uppfatta ordningsföljden av bokstäver i en text. 

* Att ta emot och bearbeta snabba flöden av information. 

* Att hålla information i det verbala korttidsminnet eller arbetsminnet. 

* Att leka med språket. 

Språkstörning och det sociala samspelet 

Bruce (2010) liksom Segnestam (2014) framhåller att om ett barn har svårt med 

språkutvecklingen så finns en stor risk för både den intellektuella och den sociala utvecklingen. 

Att inte kunna kommunicera med språket innebär att det kan uppstå svårigheter i hur man 

förstår andra men också hur man själv gör sig förstådd. Detta kan innebära att barnet får dåligt 

självförtroende som kan yttra sig både i att hen undviker kommunikation med andra och 

hamnar i aggressivitet som gör att kontakter med andra blir ännu svårare. Ytterligare bekymmer 

som kan uppstå för barn med språksvårigheter är problem med inlärning, minne, koncentration 

och uppmärksamhet, vilket ofta leder till problem i klassrummet. Men ibland är det svårt att 

veta vad som är hönan och ägget, det vill säga vilket som är grundproblemet. Är det 

språksvårigheterna som orsakar de andra problemen eller tvärtom. Carlberg Eriksson (2016) 

betonar dock att det är viktigt att eleven får känna att hon eller han lyckas för att på så sätt 

stärkas i sitt självförtroende. 
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Barn med språkstörning har ofta färre kamratrelationer än sina jämnåriga. Detta påverkar i sin 

tur den sociala utvecklingen eftersom kamrater har en framträdande och motiverande roll för 

det sociala samspelet. Språket har största betydelse för den sociala interaktionen och barn med 

språkstörning blir sämre rustade och hamnar efter i den sociala utvecklingen under skoltiden. 

Det finns dock undantag som visar att en språkstörning inte behöver bli problem för barn även 

om en stor del av dem uppvisar svårigheter i att etablera och behålla positiva kamratrelationer. 

Även risken för mobbning ökar i samband med språkstörning. För elvaåringar är det tre gånger 

vanligare att de utsätts för mobbning om de har en språkstörning än om de inte har det, även 

om denna siffra sjunker i samband med att grundskolan avslutas. Detta behöver 

uppmärksammas av personal som arbetar runt barnet så att mobbning kan förebyggas (Durkin 

& Conti-Ramsden 2010). 

Föräldrars och elevers erfarenheter 

Hur ungdomar med språkstörning upplever att skolan fungerat för dem undersöks i en engelsk 

studie av Palikara, Lindsay och Dockrell (2009). I studien intervjuas ungdomar med 

språkstörning kring deras upplevelser av den skolgång de haft. Dessa elever hade vid åtta års 

ålder enbart diagnosen språkstörning. Andra elever med språkstörning kombinerat med 

ytterligare svårigheter valdes, av forskarna, bort i denna longitudinella studie då de utgår ifrån 

att språkstörning huvudsakligen är en språklig svårighet som inte kan förklaras av kognitiva 

eller neurologiska brister. 

Det visar sig att majoriteten av ungdomarna i studien har gått i vanliga klasser. Alla som 

intervjuats har varit i behov av särskilt stöd under sin skoltid och de flesta är positiva till det 

stöd som de fått. En fjärdedel av eleverna uppger dock att de skämts över att få stöd eller att de 

känt sig oroliga i skolan på grund av frågor de fått från klasskamrater gällande stödet. 

Ungdomarna kan beskriva varför de varit i behov av stöd och vilka svårigheter de haft. Ingen 

av de intervjuade använder sig dock av begreppet språkstörning (SLI) när de beskriver sina 

svårigheter, trots att andra diagnoser såsom autism eller ADHD benämns, utan beskriver 

förmågorna läsa, skriva och stava som problemområden. Intervjuerna visar att det var vanligast 

att få stöd från lärarassistent i klassen vilken förklarat, läst upp, brutit ner texten och/eller hjälpt 

eleven att skriva, eller att få stöd från logoped. En del av ungdomarna betonar att lärarens och 

assistentens omsorg för eleven hjälpt till att bygga upp ett gott självförtroende. Samtidigt har 

hemmets stöd varit en viktig framgångsfaktor för eleverna. Det visar sig även att de flesta av 

ungdomarna valt att fortsätta att studera, men att övergången till ny skolform inte varit 
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problemfri. Stödet från familj och vänner är fortsatt en viktig faktor som lyfts fram för elevens 

framgång (Palikara et al. 2009). 

Simkin och Conti-Ramsden (2009) har intervjuat 139 ungdomar med språkstörning och deras 

vårdnadshavare i Storbritannien om deras erfarenhet från skolan. Dessa ungdomar har alla gått 

i en så kallad språkgrupp vid sjuårsåldern. I denna fick de hjälp av specialpedagog utifrån sin 

språkstörning. Dessa språkgrupper är enheter som ingår i vanliga skolor och är således något 

mellanting av specialskola och vanlig grundskola. Undersökningen visar att föräldrarna och 

ungdomarna generellt är nöjda med undervisningen, men det är ändå en tredjedel av föräldrarna 

och en femtedel av ungdomarna som tycker att det varit för lite pedagogiskt stöd och att 

språkstörningen blev ett hinder i skolan. Vissa av ungdomarna kom inte ihåg att de hade fått 

hjälp i språkgrupperna. Trots att resultatet ändå var relativt positivt, så visade det sig att en 

tredjedel av ungdomarna hade försökt att dölja sin språkstörning genom åren och att många av 

dem behövde stöd då det gäller självkänsla och självförtroende. Det gällde framförallt de 

ungdomar som hade det svårast med språkförståelse och läsförståelse (Simkin & Conti-

Ramsden 2009). 

Även i Sverige har det gjorts undersökningar av hur elever med språkstörning upplever 

skolgången. Afasiförbundet/Talknuten och Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och 

barn med språkstörning (DHB) gjorde i ett samverkansprojekt en undersökning kring barn och 

unga med språkstörning och deras föräldrar om hur det ser för ut för dessa barn och ungdomar 

i skolsituationen. Denna undersökning mynnade ut i en bok sammanställd och skriven av 

Sjöberg (2014), där man får ta del av intervjuer med sju ungdomar, deras föräldrar och lärare. 

Eleverna, som boken handlar om, har olika skolgång. Några har gått i specialskola för barn och 

ungdomar med språkstörning ett par år, för att senare gå över till vanlig grundskola. Det 

beskrivs hur övergången var mycket professionell med mycket information och stöd till 

personalen i den nya skolan från specialskolan. I ett fall valde mamman mellan specialskola 

och grundskola. Med löften från pedagogiskt resurscentrum om mycket stöd och handledning 

av specialpedagog med inriktning på tal och språk, så valde hon den vanliga grundskolan. I ett 

andra fall gick barnet också i vanlig grundskola med stöd av speciallärare och talpedagog. 

Barnets föräldrar var nöjda med barnets skolgång, men var även med om att resurser för särskilt 

stöd drogs ner på skolan. Vid det tillfället tog föräldrarna kontakt med pedagogiskt 

resurscentrum och fick då stöd både till eleven men också till hans lärare. I ett tredje fall 

beskrivs hur ett barn, som både har grav språkstörning och ADHD, började första klass på en 
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vanlig grundskola, men då det inte fungerade fick han ansöka och börja i en 

kommunikationsklass. Kommunikationsklassen bestod av sex barn och två speciallärare med 

inriktning på tal och språk. Barnen fick även träffa skolans egna logopeder två gånger i veckan. 

I ett fjärde fall gick barnet på språkförskola, men när hon skulle börja skolan ville föräldrarna 

att hon skulle gå i vanlig klass. Här fick hon stöd i klassrummet av en specialpedagog och 

särskild tal- och språkträning i en särskild språkgrupp tillsammans med andra barn med 

språkstörning (Sjöberg 2014). 

I samtliga fall i Sjöbergs (2014) studie är föräldrar och elever nöjda med hur det är ordnat kring 

dem, oavsett vilken skola de har gått i. Föräldrarna som medverkar ställde upp för att ge andra 

föräldrar goda exempel på hur skolgången kan se ut för elever med språkstörning.  Flera av 

föräldrarna säger att man inte ska nöja sig med det som erbjuds, utan att man måste ta reda på 

vilka rättigheter barnen har och kräva att dessa tillgodoses. De säger även att man ska gå på sin 

magkänsla när det gäller de egna barnen, och inte lyssna på uttalanden om att "det går över". 

De säger också att man bör lita på professionerna och samarbeta med skolan.  

En nackdel som föräldrarna i studien (Sjöberg 2014) ser med specialskola är att barnen måste 

vara hemifrån på veckorna under tiden de går i denna, eftersom skolan ofta geografiskt ligger 

långt från hemmet. Det var också en av anledningarna till att en familj så småningom lät barnet 

övergå till vanliga grundskolan. 

Flera av barnen berättar om svårigheter med kompisar. Några uppger att de blir retade, andra 

att de bara har någon enstaka kompis. De barn som gått på specialskolor uppger att det var 

lättare med kompisar där än i grundskolan medan en lärare, som jobbar med språkgruppen, 

istället tycker sig se att barnen i språkgruppen ibland har mer gemensamt med kamrater från 

den ordinarie klassen än med elever från språkklassen (Sjöberg 2014).  

Riksförbundet Attention (2015) genomförde även de en undersökning kring språkstörning. 

Syftet var att undersöka vilket stöd som anhöriga efterfrågar till barn och vuxna med 

språkstörning. Riksförbundet Attention arbetar främst för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), men diskuterar i rapporten att språkstörning kan uppträda för 

sig själv eller tillsammans med andra funktionsnedsättningar, såsom exempelvis NPF. 

Majoriteten av de svarande var anhöriga och ungefär tre fjärdedelar av dessa hade 

barn/ungdomar (upp till 18 år) som gick i vanlig grundskola eller gymnasieskola. Resultatet 

visar att det finns ett stort behov av ökad kunskap kring språkstörning och vilka konsekvenser 

språkstörningen får för barnet. Undersökningen visar även att barnen behöver få bättre stöd 
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och hjälp i skolan genom exempelvis kompensatoriska hjälpmedel, logopedstöd och kunniga 

lärare samt att insatser sätts in tidigt för barnet. 

Pedagogers erfarenheter 

Sadler (2005) har i sin enkätstudie undersökt hur lärare i England, som haft elever med 

språkstörning i sina klasser, dels upplever att det har fungerat med inkluderingen av eleverna 

och dels vilka kunskaper de anser sig ha kring språkstörning. Välviljan hos lärarna var stor till 

elevernas inkludering i vanlig klass, men de ansåg också att det blev ett problem, eftersom de 

upplevde att de inte hade fått någon utbildning om språkstörning i sin lärarutbildning. Sina 

begränsade kunskaper om diagnosen hade de fått via böcker och genom viss egen erfarenhet. 

De flesta av de tillfrågade lärarna ansåg inte att barnen var problemet utan snarare bristen på 

stödfunktioner och därmed möjlighet till individuell undervisning. Det fanns dock lärare som 

svarade att osäkerheten kring deras egen förmåga att bemöta elever med diagnosen 

språkstörning på ett adekvat sätt och deras okunskap kring diagnosen, varit det största hindret 

mot att ta emot och inkludera dem i vanlig klass. I vissa fall fick inte ens lärarna information 

om elevernas diagnoser, vilket naturligtvis försvårade uppgiften att inkludera eleverna utifrån 

deras förmågor. Författaren ifrågasätter även det faktum att i många fall fick inte heller 

föräldrarna komma till tals om vad som är bäst för deras barn, vilket försvårade övergången 

från förskolan till skolan. Undersökningen visar dock att den största anledningen till svårigheter 

att ta emot elever med språkstörning samt inkludera dem i klass handlar om lärares brist på 

kunskaper om diagnosen (Sadler 2005). 

Även Marshall, Ralph och Palmer (2002) har skrivit en artikel utifrån en undersökning i 

Storbritannien om lärares erfarenheter och attityder till att jobba med barn som har en 

språkstörning. I den här undersökningen har man inte tagit hänsyn till om språkstörningen 

bottnar i någon annan diagnos exempelvis autism. Det är fler och fler barn med någon form av 

funktionsnedsättning i Storbritannien som inkluderas i vanliga klasser. Detta gör att lärare 

måste ha kompetens men också ha viljan att jobba med dessa barn. Annars kan det bli så att en 

inkludering ändå blir en segregering och en utestängning av dessa barn. Lärares attityder till 

barn med språkstörning kan också påverka hur de övriga barnen ser på funktionsnedsättningen. 

Enligt undersökningen var det endast en tiondel av lärarna som ansåg att de var behöriga att 

undervisa barn med språkstörning och en stor del av lärarna uttryckte negativa attityder som 

"jag tycker synd om barnet" eller "orolig över att jobba med barn med språkstörning". Däremot 

hade de flesta av lärarna positiva förväntningar på barnens skolgång. Många av dem uttryckte 

att de gärna arbetade med elever med språkstörning men förväntade sig då stöd och hjälp i 
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klassrummet. Överlag så var de flesta lärarna positiva till att ta emot elever med språkstörning 

i sin klass, men deras kommentarer hade ofta tillägget "men", till exempel "Jag skulle tycka att 

det är okej, men vad tycker barnet?", "Det skulle vara en positiv utmaning, men jag skulle 

behöva mer information om barnet, mer resurser". De vanligaste orsakerna, vilka gjorde att 

lärarna inte var så positiva till att inkludera språkstörda barn i vanliga klasser, var tidsbrist, för 

lite resurser och för lite utbildning. Författarna anser att det behövs mer utbildning om 

språkstörning på lärarutbildningen för att kunna ändra attityder. Eftersom dessa oftast bottnar 

i lärares osäkerhet i att klara av elever med språkstörning i klassen och bristande kunskaper om 

diagnosen, så kanske man genom diskussioner och utbildning kan komma fram till en 

attitydförändring vilket bör leda till att inkludering blir enklare samt mer självklar. 

Sjöberg (2014) anser att svårigheter som barn upplever i skolan är skolans och lärarnas ansvar, 

att lärarna ska verka för att alla ska få vara med på lika villkor. Skolorna ska anpassas efter 

eleverna och inte tvärtom. Några av de lärare som intervjuas i hennes undersökning säger att 

viktigast för barn med språkstörning är att ge det stöd som de behöver på en gång, så att de inte 

riskerar att hamna efter i sitt lärande. Dessa barn har rätt till pedagoger som har goda kunskaper 

om språkstörning och således stor förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär. En av 

lärarna säger att även om kompetensen kring själva diagnosen är viktig så är det även viktigt 

att dessa barn känner samma trygghet, stöd, tydlighet, struktur och förtroende för lärarna och 

skolan, som alla barn bör göra (Sjöberg 2014). 

I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har specialläraren Carlberg 

Eriksson (2016) gett ut ett stödmaterial kring arbete med barn med språkstörning. Carlberg 

Eriksson har själv mycket egen erfarenhet av elever med språkstörning och stödmaterialet 

riktar sig till pedagoger som undervisar dessa elever. De områden som enligt henne kan behöva 

stöttas extra är läsning (både avkodning och läsförståelse), tidsuppfattning, prestationsförmåga, 

minne/planeringsförmåga samt perception. Att organisera undervisningen genom att 

exempelvis konkretisera uppgifter, samtidigt som det talade tempot och mängden intryck och 

information dras ner, är ofta till stor hjälp för dessa elever. Även AKK (Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation) där tecken, gester, föremål, bilder eller ord och fraser kan 

användas för att förtydliga undervisningen för eleven, uppger Carlberg Eriksson. 

Samarbete mellan hem och skola 

För elever som är i behov av särskilt stöd är det viktigt att bra och goda samverkansformer med 

hemmet etableras. Då kan föräldrar och skolpersonal på ett enklare sätt vara varandras resurser, 

jämlikar, som tar ett gemensamt ansvar kring barnet. Det är även eftersträvansvärt att det 
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kommer till stånd en väl fungerande, gärna öppen, kommunikation mellan hem, skola och 

andra eventuella verksamheter som barnet kommer i kontakt med (Jakobsson & Lundgren 

2013). Carlberg Eriksson (2016) visar även hon på vikten av att ha ett gott samarbete med 

hemmet som en viktig del i elevens utveckling och lärande. 

Nettelbladt (2013) gör gällande att det är stora variationer mellan olika barn med språkstörning 

och att det är viktigt att ha kunskap om varje individs svårigheter. Detta gäller för alla som 

arbetar med barnet/eleven och därför behöver lärare eller andra som arbetar med barnet ha tät 

kontakt med barnets familj. Fylling och Sandvin (1999) uppger dock att föräldrar verkar ha 

föga att säga till om i skolan, både gällande dess organisation och innehållet i undervisningen. 

Det är mestadels en envägskommunikation, från skola till hemmet. Samarbetet mellan lärare 

och föräldrar till elever i behov av särskilt stöd är komplext eftersom lärarna ofta ser sig som 

experter i relationen dem emellan. Det uppstår då ett ojämlikt förhållande mellan hemmet och 

skolan. 

I Johanssons och Wahlberg Orvings (1993) avhandling om samarbete mellan hem och skola, 

framkommer att läraren har en huvudroll i hur samarbetet mellan hemmet och skolan. En lärare 

som har ett öppet förhållningssätt, så att elevers och föräldrars olika förutsättningar tas i 

anspråk, har möjligheter att få en utveckling till stånd där föräldrarnas erfarenheter och 

kunskaper tas till vara som en god resurs. Föräldrarna anses också ha en viktig roll då deras 

engagemang kan påverka både klassrumsklimatet och skolkulturen positivt. Ett gott samarbete 

mellan lärare, föräldrar och elever påverkar även elevens skolresultat till det bättre.  

Det som ofta inte fungerar, enligt avhandlingen, är hur förmedlingen av skolans styrdokument 

sker. Föräldrar får inte veta vilka kunskapskrav eller lagar som gäller, inte heller vad de innebär 

i praktiken. De är ofta ovetande om att de faktiskt kan vara med och påverka sina barns 

verksamhet i skolan. Det finns även en kulturell och social skillnad i hur föräldrar engagerar 

sig vilket kan ha orsak i tidigare erfarenheter (Johansson & Wahlberg Orving 1993). 
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Teoretisk utgångspunkt 

För att kunna tolka och förstå den empiri som samlas in i studien behövs en teoretisk 

utgångspunkt att förhålla sig till. Vår studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket har 

sitt ursprung i arbeten av Lev Vygotskij (Säljö 2014).  

Enligt sociokulturellt perspektiv har omvärlden en avgörande betydelse för en människas 

lärande och utveckling. Imsen (2006) betonar att det är en grundläggande tanke hos Vygotskij 

att vi lär oss genom sociala samspel och kommunikation. Samspelet kommer först, lärandet 

därefter. Hos det lilla barnet sker detta genom ögonkontakt, leenden och lek.  

I den sociokulturella miljön finns de så kallade artefakterna, det vill säga verktygen för lärande 

(Säljö 2014). Vygotskij delar in artefakterna i inre och yttre där de yttre artefakterna är till 

exempel läromedel, skrivmaterial eller kompensatoriska hjälpmedel (Partanen 2007). Körling 

(2012) betonar att tillgänglighet till yttre artefakter i klassrummet är avgörande för lärande 

enligt denna teori. Att inte ge eleverna tillgång till hjälpmedel utifrån deras behov är att frånta 

dem möjlighet att komma vidare i sin intellektuella utveckling.  

De inre artefakterna är mentala, såsom språk, minne och logiskt tänkande (Partanen 2007). Att 

språket är viktigt i Vygotskijs teori om lärande är helt uppenbart (Vygotskij 2001). Utan språket 

skulle det vara svårt att förstå eller göra sig förstådd i den värld vi lever. Vygotskij menar att 

skillnaden mellan djur och människor är vår förmåga att mediera kunskap genom artefakter, 

det vill säga att med hjälp av verktyg möjliggöra kunskapsutveckling. Språket är ett sådant 

viktigt verktyg och enligt Vygotskij sker, som nämnts ovan, denna utveckling i kommunikation 

med andra i det kulturella sammanhang vi befinner oss i. 

Partanen (2007) diskuterar Vygotskijs syn på hur språkets och tänkandets utveckling sker i en 

social kontext där samspelet inte bara äger rum mellan barnet och föräldrarna utan även med 

den omgivande kulturen och samhället med dess föreställningar och värderingar. Partanen 

skriver: "Genom vår uppväxt och vår uppfostran har vi internaliserat, tagit in, inkorporerat 

tänkandets olika former. Det är därför helt i sin ordning att utgå ifrån att språket är tänkandets 

sociala verktyg." (Partanen 2007, s. 35).   

Begreppet den närmaste utvecklingszonen är centralt i Vygotskijs teori om lärande och 

utveckling. Barnet utvecklas i samarbete med andra och genom imitation av dessa lärs nya 

saker in. På så vis når barnet en högre intellektuell nivå. Det barnet först endast kan göra i 
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samarbete med andra kommer det så småningom klara av självständigt, om det har förmågan 

att lära sig. Vygotskij (2001) skriver om imitationens betydelse för lärande.  

På detta grundar sig hela inlärningens betydelse för utvecklingen, och detta utgör också 

det egentliga innehållet i begreppet den närmaste utvecklingszonen. Imitationen – i dess 

vidsträckta innebörd - är den huvudsakliga form genom vilken inlärningen påverkar 

utvecklingen. Språkinlärningen och inlärningen i skolan bygger i väldigt stor 

utsträckning på imitation. I skolan lär sig ju inte barnet sådant som det redan kan göra 

på egen hand, utan sådant som de ännu inte kan, men som det har möjlighet att lära sig 

att lära sig i samarbete med läraren och under dennes handledning.  

Det grundläggande för inlärningen är just det att barnet lär sig något nytt. Därför är också 

den närmaste utvecklingszonen, som bestämmer detta område av möjliga övergångar 

som barnet kan göra, det viktigaste momentet i relationen mellan inlärning och 

utveckling. (Vygotskij 2001, s. 332-333) 

Vygotskij (2001) anser att det är angeläget att ta reda på vad eleven redan kan för att kunna 

avgöra var hen befinner sig i inlärningen. Utifrån den nivån kan eleven, med vägledning från 

vuxen eller kamrat, nå högre utveckling. Vygotskij framhåller att det är inom spannet mellan 

den lägre nivån och den övre tröskeln för inlärning, som undervisningen bör ligga för att eleven 

ska utvecklas. Han skriver: 

Tidigare frågade man: Har barnet blivit moget för att lära sig läsa, för att lära sig aritmetik 

osv? Frågan om funktionerna har mognat gäller fortfarande. Vi måste alltid bestämma 

den lägsta tröskeln för inlärningen. Men därmed är inte saken uttömd: Vi måste också ha 

förmåga att fastställa den högsta tröskeln för inlärningen. Det är bara mellan dessa båda 

trösklar som inlärningen kan vara fruktbärande. Mellan dessa båda trösklar finns den 

optimala perioden för inlärning av ett givet ämne. Pedagogiken bör inte orientera sig mot 

gårdagen i elevens utveckling utan mot morgondagen. Endast då kan den i 

inlärningsprocessen väcka liv i de utvecklingsprocesser som för närvarande ligger inom 

den närmaste utvecklingszonen. (Vygotskij 2001, s. 334) 

Imsen (2006) påpekar att det för Vygotskij är av stor vikt att eleven ställs inför lämpliga 

utmaningar. Det handlar om att utgå från elevens möjligheter att klara nya saker med stöd från 

en vuxen. Lärarens eller den vuxnes stöd till barnet ska vara stort om barnet har behov av det 

och minska i samband med barnets egen ökade kompetens. Bland andra Säljö (2014) betecknar 

detta stöd som scaffolding eller på svenska att bygga kommunikativa stöttor för eleven. När 

den stödjande undervisningen ligger inom den närmaste utvecklingszonen hjälper den barnet 
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att utvecklas. Säljö använder vidare begrepp som sam-handla och sam-tänka kring uppgifter 

när han resonerar kring effektiva lärsituationer för eleven. Härigenom kan läraren bidra till att 

skapa sammanhang och mening för barnet, vilket är viktigt i det sociokulturella perspektivet 

(Säljö 2014). 

Detta ställer stora krav på läraren och Vygotskij (i Lindqvist 1999) beskriver lärarrollen som 

mycket ansvarsfull. Det är läraren som ska organisera arbetet i skolan så att eleven genom 

undervisningen erhåller ny kunskap. I den närmaste utvecklingszonen blir även kamrater som 

kommit lite längre i sin utveckling av stor betydelse för den som behöver stöd. Utan social 

samvaro med vuxna och jämnåriga blir det således mycket svårt att utveckla viktiga verktyg 

som språk och tänkande (Vygotskij 2001).  

Säljö (2014) menar att om läraren utgår från Vygotskijs förhållningssätt behöver hen möta 

elevens egna tankar och erfarenheter. Och Partanen (2007) framhåller att en undervisning som 

leder till lärande måste ta sin utgångspunkt hos eleven, inte hos läraren själv. Körling (2012), 

som utgår från Vygotskiljs tankar, understryker att lärande sker med hjälp av elevens 

nyfikenhet. Nyfikenhet skapas dock inte ur ingenting utan när något händer som intresserar 

eleven. Detta är ingången till elevens utvecklingszon. Först då skapas den kreativitet, fantasi 

och aktivitet som hjälper eleven att tillsammans med lärare eller kamrat utvecklas vidare genom 

att föreställa sig målet för lärandet.  
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Metod 

I detta avsnitt redovisas hur vi har gått till väga metodiskt, med metodansats, 

datainsamlingsmetod, urval, genomförande, etiska överväganden samt systematisering och 

analys av data.  

Metodansats 

Thornberg och Fejes (2015) anser att innan man bestämmer en metodansats för en forskning 

är det viktigt att klargöra vad som ska undersökas, vilken/vilka frågor man vill ha svar på, 

vilken datainsamlingsmetod man har tänkt sig och hur den ska tolkas. När man vet det då väljer 

man en metodansats och följer den både teoretiskt och analytiskt. Bryman (2011) förklarar att 

en undersökning som handlar om ordens betydelse och som vill tolka verkligheten som 

människor uppfattar den, bör vara kvalitativ. Den kvalitativa forskaren är intresserad av att 

skapa mening i och förståelse av den empiri som samlats in. Ofta sker detta induktivt. Hammar 

Chiriac och Einarsson (2013) kallar detta sätt att arbeta för ”upptäckandets väg”. För att ta del 

av och tolka de erfarenheter och åsikter som föräldrar till barn med språkstörning har kring hur 

deras barn bemöts och undervisas i skolan väljer vi därför att göra en kvalitativ studie. 

Datainsamlingsmetod 

För att få svar på våra frågeställningar planerade vi att samla in data via öppna forum på internet 

i olika diskussionsgrupper och i så kallade ”chatrooms” och söka efter specifika 

diskussionsgrupper som innehöll inlägg, synpunkter, frågor och erfarenheter från föräldrar till 

barn med språkstörning. Vi ville ta del av deras uppfattningar och upplevelser av vilket stöd de 

anser att deras barn behöver samt vad som fungerar bra respektive mindre bra för dem. I dessa 

forum kan likasinnade mötas för att hjälpa och stötta varandra och för att ta del av både 

framgångsfaktorer och hinder.  

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) blir det allt vanligare att forskare hittar sina 

källor på internet och de menar att det beror på att texterna där är enkla att använda eftersom 

de är både rikhaltiga och lättillgängliga. Bryman (2011) menar dock att man bör vara kritisk 

när man väljer dokument på internet, då en webbsajt kan vara skapad av någon bara av eget 

intresse. Man måste därför vara noggrann när det gäller att undersöka hur representativ en sajt 

är, inte minst därför att det sker förändringar hela tiden på nätet. 

I Bryman (2011) framhålls att forskaren behöver hitta webbsidor som har med 

forskningsfrågan att göra och använda sig av flera olika sökmotorer för att bredda 

informationsmängden. Bryman poängterar även att när dokument används som datakälla, i vårt 
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fall virtuella dokument från internet, behöver forskaren ta ställning till dokumentens kvalitet. 

Han nämner fyra kriterier; autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. 

Dessa fyra kriterier bör alltså ständigt hållas i åtanke eftersom vem som helst kan skriva och 

göra inlägg i de öppna forum där vi samlat vår data. Vi visar i fortsättningen av detta 

metodkapitel hur vi försökt att tillämpa dessa kriterier. 

Urval 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att målet för urval i kvalitativa 

studier är att via informanterna få möjlighet att söka förståelse för det som studeras. Enligt 

Bryman (2011) så är den vanligaste urvalstekniken för kvalitativ forskning att använda sig av 

målinriktade urvalsgrupper, detta för att få en överensstämmelse mellan urvalet och 

forskningsfrågorna. Det stöder vårt beslut att använda föräldrar till barn med språkstörningar 

som urvalsgrupp. Bryman (2011) betonar att forskare som använder webbdokument som 

empiri behöver ha i beaktande att det kan finnas problem med att hitta ett målinriktat urval på 

webbsajter, eftersom man inte vet vilka personer som finns bakom dessa sajter.  

Enligt Dalen (2015) är intervjuer den bästa datainsamlingsmetoden när man gör en kvalitativ 

forskning. Men vi valde bort den, då risken finns att respondenterna skulle uppfatta oss som 

myndighetspersoner och därmed inte svara helt ärligt. Vi såg också svårigheten med att ”hitta” 

ett antal anhöriga till elever med språkstörning, då dessa inte finns som någon urvalsgrupp i 

något statistiskt forum. En stor fördel med vår urvalsmetod är att man med den kan hitta många 

informanter på ett enkelt sätt, att långa avstånd inte innebär några problem, vidare att data kan 

samlas in ganska snabbt samt att den är mer ekonomiskt fördelaktig. 

Genomförande 

För att få fram rätt urval i vår internetsökning använde vi sökorden "språkstörning" i 

kombination med "skola" och "föräldrar". Detta gjorde vi med hjälp av sökmotorerna Google, 

Bing och Safari. Vi sökte efter öppna forum och hittade flera olika diskussionsforum. Sidor 

som vi ansåg vara användbara och representativa var hemsidorna "Familjeliv", "Vi föräldrar" 

och "Flashback" då vi såg att inlägg där stämde överens med vårt syfte. "Familjeliv" var den 

hemsida som var mest meningsfull och användbar för vår undersökning då det fanns flest 

diskussionstrådar där. Vårt tillvägagångssätt var att välja ut och klippa ur representativa 

diskussionstrådar och klistra in i ett Word-dokument. Vi bestämde oss för att enbart välja trådar 

skrivna från 2011 och framåt, av den anledningen att nuvarande läroplan kom då. Vi valde bort 

trådar som handlade om barn i förskoleåldern och inlägg som inte verkade trovärdiga eller 

autentiska. Vi ansåg att vår sökning var mättad när flera av inläggen blev för lika varandra. 
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Vårt material blev stort, nästan 200 sidor textmaterial innehållande påståenden, erfarenheter 

och synpunkter i ämnet språkstörning.  

Etiska överväganden 

Forskning på webbsajters material är relativt ny och den har ännu inte diskuterats i någon större 

utsträckning ur etisk synvinkel, som vi kan bedöma det. Dock gäller även här de 

forskningsetiska principerna om frivillighet, information om studien, nyttjandekrav samt 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2007).  

I vår studie har vi enbart hållit oss till öppna forum, där det inte krävs inloggning, för att ta del 

av redan publicerad text. Det innebär att det oftast bara förekommer en signatur på den som 

skapat inlägget, att man inte vet vem personen är samt att hen själv har valt att lägga ut en 

offentlig kommentar. I Bryman (2011) diskuteras att den elektroniska kommunikation är av 

offentlig art om informationen är lättillgänglig, om det inte krävs lösenord för att komma åt 

den, om materialet inte är av känslig natur och om det inte finns regler eller annat för som 

förbjuder användningen av materialet. Vi som forskare har därför kunnat studera de offentliga 

inläggen utan att uppge vår existens och vi har heller inte efterfrågat informerat samtycke från 

de forum vi använt oss av. Däremot har vi tagit hänsyn till kravet om konfidentialitet, genom 

att inte skriva ut eventuella namn eller pseudonymer, samt nyttjandekravet eftersom de data 

som samlats in enbart kommer att användas i vår studie.   

Systematisering och analys av data 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att en kvalitativ analys kan genomföras på många olika 

sätt. Det finns inga direkta regler utan eftersom varje studie är unik så blir även det analytiska 

arbetet unikt. Utmaningen är att hitta det betydelsefulla mönstret i datamaterialet. Det är dock 

viktigt att visa gott omdöme genom att använda data som samlats in på ett rättvisande sätt, men 

även att visa kreativitet i analysarbetet, detta eftersom resultatet är beroende av vad forskaren 

uppmärksammat under analysarbetets gång. Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller att då det 

är en kvalitativ studie som genomförts så ska även analysen göras kvalitativt. Den stora 

utmaningen i analysarbetet är att minska ner eller koncentrera den mängd av information som 

samlats in för att kunna upptäcka och identifiera mönster och samband.  

I analysarbetet utgick vi från Braun och Clarks (2006) tematiska sex-stegsanalysmodell. Första 

steget i tolkningsprocessen var att vi bekantade oss med det insamlade datamaterialet genom 

att göra flera genomläsningar av all textmassa. I analysens andra steg, som är en öppen kodning, 

använde vi post-it lappar där vi samlade viktiga ord eller fraser. I analysens tredje steg, där det 
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handlar om att leta efter samband mellan de olika uttalandena, grupperade vi lapparna och de 

ord och uttalanden som föreföll höra ihop placerade vi tillsammans och bildade teman. I fas 

fyra undersökte vi om några teman kunde slås ihop. Kvar blev totalt fyra teman vilka vi 

benämnde Möjligheter och hinder, Skolgång, Föräldrars drivkraft samt Samarbetspartners. 

Dessa teman fick även varsin färg och vi färgmarkerade all data som ingick i respektive tema 

med gul (Möjligheter och hinder), grön (Skolgång), turkos (Föräldrars drivkraft) eller lila 

(Samarbetspartners). För att åskådliggöra alla teman och deras innehåll samlade vi alla 

färgkodade uttalanden i ett nytt dokument. Det blev 40 sidor täckta av olika citat som sedan 

användes för att skapa berättelsen kring våra data. Innan resultatskrivningen identifierade vi 

dock att två teman hade innehåll som gick in i varandra, temat Samarbetspartners fick därför 

ingå i temat Föräldrars drivkraft. 
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Resultat 

Resultatet, som utgår från föräldrars egna uppfattningar och erfarenheter kring barn med 

språkstörning, presenteras i tre delar. Den första delen handlar om föräldrars uppfattning om 

vilka möjligheter och hinder som förekommer bland barn med språkstörning och den innehåller 

tankar kring utredningar och diagnoser, svårigheter i det sociala samspelet och 

framgångsfaktorer för barn med språkstörning. Den andra delen tar upp föräldrars uppfattning 

om skolgången hos barn med språkstörning och den innehåller tankar om 

specialskolor/specialklasser, skolors organisation och vilken kunskap som finns bland skolans 

personal inom området språkstörning. Den tredje och sista delen handlar om föräldrars 

drivkraft och där redovisas föräldrars berättelser om det egna engagemanget och den egna 

kunskapen kring språkstörning. 

Föräldrars uppfattning av möjligheter och hinder hos barn med språkstörning 

Utredningar och diagnoser 

Det framkommer en bild som visar att föräldrar generellt är positiva till att utredningar görs. 

Diagnoser ses som en möjlighet till att barnet får större chans att få hjälp och resurs i skolan. 

Både omgivningen och barnet själv får en förklaring till varför dess språk inte utvecklas som 

hos andra barn vilket kan försvåra i det sociala samspelet. 

Kan tänka mig att ett barn med språkstörning som inte får diagnos, stöd och hjälp löper 

mycket större risk att hamna snett. Tänk dig själv att ständigt misslyckas p.g.a. att du 

inte förstår eller inte lyckas förmedla dina tankar, att tro att man misslyckas för att man 

är dum och troligen får höra att man inte försöker tillräckligt. 

Det verkar även vara en allmän uppfattning att ju tidigare utredningen görs desto bättre. 

Med en bedömning får man lite mer på fötterna kring styrkor och svagheter och vet mer 

åt vilket håll man behöver gå sen. 

Vi kan inte heller se att föräldrar är särskilt oroliga för att deras barn med en diagnos skulle bli 

placerade i speciella fack. Att inte välja att utreda i god tid kan istället skapa större problem för 

barnet.  

Stigmatisering..? Känns verkligen så uråldrigt. Barnet är ju samma person och är det 

något som man behöver riktad hjälp för så är TIDEN en av de allra viktigaste faktorerna. 

Att "vänta och se" innebär inte bara att man "är lugn och trygg som förälder" utan också 

att man väljer en lite farlig väg där man kan förlora värdefull tid. 
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Det finns dock något undantag där barnet fått en diagnos som senare plockats bort och där 

familjen känt att barnet blivit stigmatiserat och haft svårt att frigöra sig från detta, men även 

där kan andra föräldrar argumentera för att det trots allt är viktigt att utredning görs.  

Och även om det är sorgligt att det kan bli så som X skriver så känner jag att det inte 

skulle hindra mig att så snabbt som möjligt fick den bästa hjälpen till mitt/mina barn. 

I och med att utredningar görs tidigt sätter föräldrarna även stor tilltro till att utredningarna 

kommer att ge tydliga riktlinjer för hur barnet bör bemötas och stöttas i skolan. Att 

uppmärksamma barnets svårigheter är till god hjälp för det enskilda barnet.  

Man får aldrig döma ut någon på grund av ett testresultat! Med rätt stöttning och hjälp 

kan man komma långt. Vi har alla olika inlärningstakt. Det är toppenbra att tester är 

startade redan nu. Då vet skolan redan till ettan att de måste lägga resurser på ditt barn. 

I kombination med att rätt stöd sätts in i tid diskuteras det även i forumen att språkstörning ofta 

hänger ihop med andra diagnoser och föräldrarna anser att även dessa bör utredas så tidigt som 

möjligt. 

Fakta är ju att många barn med generell språkstörning senare visar sig ha en annan 

"större" diagnos, om än inte alla. Men eftersom risken är påtaglig så vill man ju veta så 

snart man kan, för att kunna ge rätt stöd. 

Misstänker ni att de kan finnas fler diagnoser så är de ju värt att kolla upp. Alla verktyg 

man kan få för att hjälpa sina barn är bra. 

Andra diagnoser som kan förekomma i kombination med språkstörning diskuteras bland 

föräldrarna och de skriver att ”oftast har man ju en eller fler diagnoser utöver språkstörningen” 

och ”det är inte ovanligt att barn med språkstörning har autistiska drag”. Diagnoser som det 

talas om i kombination med språkstörning är dyslexi, autism, ADHD, ODD (trotssyndrom) och 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Svårigheter i det sociala samspelet 

Det är inte ovanligt att det blir svårigheter i det sociala samspelet för barn med språkstörning. 

Detta påverkar kamratrelationerna med jämnåriga då barnet kan ha svårigheter både att hänga 

med i samtal och förstå olika lekar.  

Han har gått på flera skolor men aldrig hittat någon kompis och det beror mest på att de 

aldrig är på samma nivå som honom. Det finns ju vanliga barn men där är språket så stor 

del av umgänget och han hänger inte alls med. 
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Min son har en språkstörning som gör att han har svårt att hänga med i lekarna ibland. 

Det förefaller bli svårare med det sociala samspelet i samband med att barnen blir äldre och 

förväntas få djupare relationer till jämnåriga (bästis). Detta påverkar även barnets 

självförtroende negativt. En förälder skriver att ”i en språkstörning är talet bara toppen av 

berget”. Följande uttalande kan ses som en beskrivning av hur barnet i vardagen blir påverkat 

av att inte ha kamrater, blir ignorerat och/eller bli utsatt för sårande kommentarer.  

Jag är mamma till en underbar tjej på 11 år. Hon har en generell språkstörning. Hon får 

hjälp i skolan nu efter mkt jobb med skolan. Dock är det hennes sociala tillvaro som 

bekymrar oss mkt. Hon hänger inte med bland de andra tjejerna socialt och har därför 

inga bästa vänner. Hon ser hur de andra tjejerna skriver BFF hit och dit men aldrig att 

ngn skriver så om henne. I skolan funkar det bra men fritiden är inte kul. Ingen ringer 

henne och vill vara med henne och jag märker att hon inte orkar och vågar ringa längre. 

Hon törstar efter kompisar men orkar inte 'jaga' dem längre. Jag märker hur detta sänker 

henne mer och mer. 

En annan aspekt är när barnet ska ge förklaringar eller berätta om händelser hen har varit med 

om, så är det lätt att språkstörningen hindrar barnet från att ge sin syn på saken. 

Eftersom han inte alltid hittar orden och ens förstår själv vad det är som har skett, så är 

det lätt att någon annans förklaring även blir hans sanning. 

Framgångsfaktorer 

Vi kan se olika kategorier i de framgångsfaktorer som fungerar enligt föräldrarna. En del är det 

positiva bemötandet från vuxna som hjälper till att stärka barnens självkänsla. Detta är därför 

en viktig del i de vuxnas arbete kring barnet. En förälder skriver att ”det viktigaste är att tala 

om att alla duger som de är oavsett diagnos”, en annan att ”en god självkänsla är nog det bästa 

’vapnet’ mot mobbning” och ytterligare en utsaga är att förmedla till barnen att ”annorlunda 

betyder inte sämre”. Omgivningen och bemötandet från denna har alltså stor betydelse för hur 

barnet kommer att lyckas. 

Oavsett funktionshinder så är bemötandet oerhört viktigt där metoder som bygger på 

positiv och negativ förstärkning blir väldigt svåra. Ett mer accepterande och förstående 

förhållningssätt är att föredra. 

En annan viktig framgångsfaktor är den pedagogik som tillhandahålls och hur undervisningen 

organiseras.  
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Visa att det är OK att missförstå och inte klara allt direkt, men att ni och skolan finns där 

för att hjälpa och stötta. Blir det fel är det troligen ni eller skolan som inte gett honom 

rätt stöd, och då gäller det att hitta bättre vägar. 

Föräldrar beskriver att barn med språkstörning är i behov av vissa redskap eller anpassningar 

för att ges möjlighet att utvecklas. Det ges exempel på att tydliga bilder, bildschema, timstock, 

dator samt anpassat och uppläst skolmaterial är till gagn för barnen i skolan. Även TAKK 

(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) nämns för att med hjälp av tecken 

förtydliga kommunikationen. Att ha resurspersonal i klassrummet och att ha tillgång till ett 

eget rum och att få göra uppgifter muntligt nämns också ofta vara framgångsfaktorer. 

Så länge skolan FÖRSTÅR att dom måste ge din son mera tid, längre tid på prov, kan 

komplettera muntligt, får hjälp när det kommer till text att dom kan markera vad som är 

viktigast, kanske små grupper, upprepa, ha lugnt runt sig men ändå få vara ett barn som 

gör fel m.m. så kommer ni komma långt :) 

Dessutom betonas att språkträning är en viktig del i utvecklingen för barnet och att den behöver 

göras både i skolan och hemma. 

Jag har otaliga språkövningar och gymnastikträning vi gör hemma. 

Vår grabb har utvecklats jättemycket sen han kom dit, 3 dagar i veckan får han träning 

med en talpedagog som finns kopplad till dem, och all annan verksamhet sker med ett 

språkpedagogiskt sätt. 

I och med att barnets tal utvecklas och barnet gör framsteg med hjälp av exempelvis 

språkträning betyder det inte att alla språkliga problem försvinner. Språkstörningen finns kvar 

och barnet behöver ha fortsatt stöd i skolan. Läraren behöver förvissa sig om att eleven ges 

möjlighet att ta till sig undervisningen.   

Idag hör du inte på min son att han är ett språkbarn, men det betyder inte att du vet att 

han förstår dig. Barn med dessa handikapp är experter på att ta in lärandet på annat sätt 

men i skolan blir det mer synligt när du ska läsa och förstå en text tex. Du kan läsa den... 

men förstår du vad du läst? Kan barnet återberätta texten för dig? 

Föräldrars uppfattning av skolgången hos barn med språkstörning 

Specialskolor/språkklasser 

Tillgången till specialskola, språkklass eller språkspår (eleven tillhör en klass men får stöd av 

specialutbildade pedagoger utifrån behov) diskuteras och det förefaller inte vara möjligt för 

alla barn att ta del av dessa skolor eller klasser. Var man bor spelar roll för vilken skola som 
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kan vara aktuell, eftersom det uppges att dessa skolor eller skolformer oftast förekommer i 

storstadsregioner. För specialskolor gäller visserligen riksintag som erbjuder internatboende, 

men det passar inte för de yngre barnen.  

Och ännu vanligare är att det inte finns nått alternativ alls. Här finns bara vanlig skola 

eller särskola. De som har autism/AS/ADHD och liknande utan utvecklingsstörning 

hamnar i vanlig klass. 

Flera föräldrar känner till att det finns specialskolor för elever med grav språkstörning.  

Ni kan ansöka till Hällsboskolan som drivs av specialpedagogiska skolmyndigheten. Det 

är en skola för barn med grava språkstörningar. 

En del föräldrar har uppfattningen att det är bättre att gå i en specialskola än i en vanlig skola. 

Ofta är det mycket bättre för barnen att gå på en specialskola. De utvecklas något otroligt 

när de får rätt stöd och rätt verktyg. 

Denna uppfattning delas dock inte av alla utan vanlig skola förespråkas av många föräldrar. 

Det finns en tydlig önskan hos dem att barnet, i möjligaste mån, ska kunna gå kvar i vanlig 

klass, men med rätt stöd. Däremot menar de att det kan vara bra att känna till möjligheten att 

kunna byta till annan skola eller klass, men inte utan att ha testat andra varianter först.    

Det är mycket möjligt att specialskola är det bästa i vissa fall, men jag skulle avråda från 

att välja det direkt, innan man har provat resurs i vanlig klass. Givetvis beroende på 

barnet själv, vad hon vill. Känner hon sig utanför i en vanlig klass, då är specialklass 

absolut ett alternativ. 

Märker man efter nåt år att de inte är hållbart pga nånting, kan man då ta ställning till en 

annan skola, klass. 

Att byta till eller välja specialskola är ett stort steg för många föräldrar. Det är då av mycket 

stor vikt att skolan ser sitt ansvar i att anpassa sig efter elevens behov, inte tvärt om.  

Det är ju först om skolan på riktigt försökt anpassa sig till er dotter, gjort allt och lite till, 

och ni som föräldrar fortfarande känner att specialskola skulle vara bättre, som det ska 

vara ett alternativ. 

Även den omvända varianten uppmärksammas av en förälder, det vill säga att barnet först går 

i språkklass för att sedan kunna ingå i en vanlig klass. 
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X som är 7 gick i språkförskola i två år och sen i språkförskoleklass. Nu fixar han att gå 

i vanlig klass med besök 1 gång i veckan till specialpedagogen för att komma ikapp med 

läsning och annat som halkat efter. 

Skolors organisation 

Hur kommuner väljer att organisera sina verksamheter förefaller enligt föräldrarna se väldigt 

olika ut och de uppger att ekonomin ofta spelar alltför stor roll i organisationen. 

Vi har tur i vår kommun som har detta språkspår från förskolan ända upp i nian. Absolut 

inte alla kommuner som har det. 

Kommunerna är beroende av skolpengen. Ju fler elever i en klass desto bättre. 

Föräldrar har även tankar om hur skolorna skulle kunna organisera sin verksamhet för att barn 

med språkstörning eller andra diagnoser ska gynnas i skolan. Många anser att gruppstorleken 

har stor betydelse, liksom stöd i form av resurs. De flesta föräldrar är ense om att skolans 

organisation har stor betydelse för hur deras barn utvecklas.   

Självklart vore det bäst för alla inblandade om barn med särskilda behov fick extra 

resurser i form av personal och egna lokaler emellanåt. Då ges alla elever maximala 

möjligheter att utvecklas. 

Däremot vore det tacksamt om klasserna blev mindre så att alla kan få den skolgång de 

enligt lag har rätt till. Har man många i en klass som inte hänger med, som är i behov av 

hjälp, ja då vinner alla på en mindre klass. 

Man skulle ju önska att det alltid togs in resurs när det finns barn som behöver det men 

så ser det inte ut i skolans värld just nu. Men just därför är det så otroligt viktigt att alla 

som har barn med behov av stöd sätter press på skolan och tar reda på vad som är skolans 

ansvar och vad som är föräldraansvar för att få till en förändring. 

Men det är inte alltid självklart att det som av många uppfattas som en framgångsfaktor 

organisatoriskt, passar alla elever. Vi kan även läsa ut att föräldrar upplever att deras barn inte 

vill segregeras utan få sin undervisning som alla andra för att inte tappa motivationen för 

skolarbetet.  

Han vill inte vara annorlunda det har han fått mer än nog av efter alla logopeders olika 

teorier och övningar. 

Kunskap inom skolan 

Vårt resultat pekar på att många föräldrar upplever att kunskapsnivån hos pedagogerna är 

väldigt låg och ibland obefintlig. Detta visar sig genom att de uttrycker att dessa inte har 
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kunskaper kring diagnosen, men också i att de bagatelliserar barnens svårigheter eller inte visar 

någon förståelse alls.  

Dotterns pedagoger har själva sagt till mig att min flicka är väldigt lugn och snäll utav 

sig, men att hon inte alls är på samma nivå som dom andra barnen. Rent pedagogiskt så 

kan dom inte hjälpa henne, har dom själva sagt. 

Tyvärr är det inte lätt i skolan om man har språkstörning och både allmänhet och 

pedagoger vet tyvärr väldigt lite om detta. 

Högstadiet var riktigt jobbigt för honom då hans mentor inte alls hade någon förståelse 

för hans diagnos utan tyckte att han bara var lat när han inte kunde ta till sig hennes 

instruktioner. 

Flera föräldrar pekar också på att deras barn, på grund av okunskap bland skolpersonalen, inte 

fått diagnos förrän sent under skoltiden.  

Det är för jävligt att ingen märker något. Min dotter går nu på gymnasiet och utreds för 

närvarande. Ingen lärare nånsin har misstänkt något. Hon har ju inte ställt till problem 

för omgivningen så då gör man liksom inget. 

Det förefaller dessutom vara så att flera föräldrar inte blivit lyssnade på eller blivit tagna på 

allvar av skolan trots att föräldrarna signalerat oro kring barnen till skolans personal. Detta har 

gjort att viktiga utredningar försenats. Flera föräldrar beskriver även att det bemötande som 

skolan visat dem som kämpande föräldrar varit mycket krävande och negativt.  

Vår dotter fick diagnos som 16 åring... Efter grundskolan. Fick tom höra att det var fel 

på mig för jag var en hysterisk mamma. Dotterns diagnos var ADD, språkstörning samt 

trotssyndrom – MEN HALLÅ... Ingen hjälp från skola över huvud taget. Jag fick sitta i 

timmar varje gång hon hade läxor och leka pedagogisk lärare (vilket jag inte hade utb. 

till). Hon klarade sina betyg med nöd o näppe med vårt stöd hemifrån. Nu går hon 

gymnasium och får hjälp. 

Jag har fått slåss för att min ena son ska få en utredning. Läraren tyckte att han bara 

behövde lära sig att koncentrera sig och slutföra sina uppgifter. Hon tyckte att jag 

stämplade honom när jag krävde att han skulle utredas... Och det där med att man ses 

som en dålig förälder känner jag också igen. 

Det finns således ett tydligt missnöje och stor besvikelse bland många föräldrar. Ofta riktas 

missnöjet mot skolan men även andra myndigheter kan enligt en del föräldrar vara bidragande 

till att det tar lång tid innan diagnoser kan fastställas.   
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Min son har alltid haft ett litet h-e i skolan. Jag har sagt sedan har var i 5 årsåldern att 

det är något "fel" på honom, men ingen har lyssnat av vare sig skolan eller BVC. Skolan 

har alltid varit jobbig och i högstadiet så raserades hela skolgången i princip, skolkning 

och betygen blev sämre och sämre. Strax innan jul ringde jag BUP för 7:e gången och 

VÄGRADE lägga på telefonen förrän vi fick en tid till dom. Det hela slutade med att 

han fick diagnosen ADHD men nu har han även genomgått en utredning via logopederna 

eftersom BUP märkte i deras utredning att han hade svårt med språkförståelsen. Även i 

skolan har de alla år sagt att han måste träna att läsa mer eftersom han aldrig fick nåt rätt 

på alla läsförståelseproven. Nu har han fått diagnosen generell språkstörning. Men vad 

FAN, hur kan han ha gått så många år i skolan och INGEN lärare har märkt eller gjort 

nåt??? Jag är arg och besviken på allt min son har missat eftersom han inte haft rätt hjälp 

och stöd i skolan. 

Ofta nämner föräldrar att det behövs utbildning och handledning till lärarna så att de ges 

möjlighet att stötta barnen på bästa sätt i skolan. Att lärarna får redskap för att kunna bemöta 

elever med funktionsnedsättningar är, enligt flera utsagor, en viktig och stor del av den 

kompetensutveckling som skolans personal är i behov av.  

Många barn med språkstörning och autismspektrumstörning går i vanlig skola, men det 

är viktigt att lärarna och specialpedagogen på skolan får veta vilken hjälp de ska ge, så 

att det inte blir för svårt. 

Det finns dock positiva beskrivningar också från föräldrar som har upplevt att det finns kunskap 

och engagemang hos lärarna som gör att det fungerat bra i skolan för deras barn. 

Han får dock ingen hjälp av någon specialist, utan har en väldigt engagerad lärare som 

var lyhörd direkt. Vilket vi är väldigt glada för. 

Vi har fått jättebra hjälp från logoped, specialpedagoger och lärare och har stort 

förtroende för deras kunskap och vi kämpar på med de redskap vi fått av dem hemma. 

Föräldrars drivkraft 

Engagemang/kunskap/samarbete  

I våra data finns många exempel på tips om olika föreningar, grupper, hemsidor, litteratur och 

bloggar som andra föräldrar uppmanas att söka sig till för att få mer kunskap och inblick i 

språkstörning och andra funktionsnedsättningar. Att ha kontakt med andra likasinnade är en 

stor tillgång för föräldrarna eftersom det finns möjlighet att stötta varandra i de svårigheter som 

kan uppstå. 



   
 

29 
 

Vi stöttar varandra… Det har blivit vårat sätt att träffas. Vi tipsar varandra om massor 

just för våra barn. Det är ju vi som slåss för våra barn o vi som måste förklara för en ofta 

extremt okunnig omvärld/ skolvärld som ofta inte någonsin hört talas om språkstörning. 

Vi har också en egen föräldraförening Talknuten… googla på dem… de brukar ordna 

lägerverksamhet för våra barn o mycket annat… I vår fb grupp brukar vi tipsa varandra 

om såå mycket allt från TAKK till föräldraträffar o en hel del annat. Hoppas du går med 

du är välkommen hur som helst. 

Det kan beskrivs som en ständig kamp för föräldrar till barn med språkstörning för att få rätt 

stöd till barnet i skolan. Flera av dem delar med sig av erfarenheter av att ha fått arbeta hårt 

genom barnets hela skoltid.  

Du som förälder måste kämpa, kämpa, kämpa genom hela skolgången för att din dotter 

ska få det bästa möjliga utav situationen. 

Det är tufft och intensivt, och det går liksom inte att slappna av. 

Dessutom finns en stor oro för hur framtiden för barnen kommer att se ut, både under skoltiden 

och under vuxenlivet. 

Jag är så orolig för stundande 12 mardrömslika skolår med specialpedagoger, 

extraresurser och allt vad det heter... Vet någon om utvecklingen kan ta fart eller är man 

så att säga "dömd"? 

Hur hennes framtid blir med jobb och sånt oroar mig. 

En del föräldrar berättar om att de har gjort anmälningar till skolinspektionen då de upplevt att 

skolan inte anpassat sig efter deras barns behov av stöd. 

Vi fick igår beslutet från skolinspektionen och de var helt till min sons fördel. Skolan 

fick mycket hård kritik. De ska även pröva om han har rätt till skadestånd. 

Skolans personal ses av föräldrarna som viktiga samarbetspartners, vilket visar sig genom att 

både lärare, specialpedagoger och rektorer nämns i våra data. Men ibland, menar föräldrarna, 

behöver Habiliteringen eller Barn- och ungdomspsykiatrin träda in i kommunikationen med 

skolan, eftersom de inte känner sig lyssnade på av skolans personal, för att stötta och hjälpa 

föräldrarna i kampen för att få rätt stöd till barnet i skolan. 

Be habiliteringen omgående om hjälp med att din dotter behöver resurs, ofta hjälper det 

bättre om en annan myndighetsperson säger till. Det kanske rentav behöver bli ett möte 
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med er föräldrar, habiliteringen, specialpedagogen på skolan, någon av din dotters 

pedagoger och rektorn för att få ordning på allt. 

Kan ni ta hjälp av bup (eller vilka det nu är som utreder henne), de kanske kan skriva ett 

intyg om hennes svårigheter utifrån hennes nuvarande diagnos och trycka på vad hon 

behöver hjälp med. 

Även vikten av att samarbeta med logoped eller talpedagog kring barnet och dess svårigheter 

lyfts fram av flera föräldrar. De berättar om både positiva och negativa upplevelser i dessa 

samarbeten, men generellt kan det vara bra att låta logopeden informera skolans personal om 

barnets svårigheter, menar de. 

Försök få hjälp från logopedmottagningen, det är mitt tips, jag bad dem göra en utredning 

och så bjöd de in lärarna från skolan som fick instruktioner för hur de måste anpassa 

undervisningen. 

Logopeder, talpedagoger m.m. Det har inte hjälpt honom ett dugg. Han pratar fortfarande 

otydligt. 
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Analys och diskussion 

Analys och diskussion av resultatet 
Vi har valt att presentera resultatdiskussionen i tre olika delar. Den första delen handlar om 

anpassningar som blir framgångsfaktorer för barn med språkstörning, men också hur barnen 

påverkas när anpassningar saknas. Den andra delen tar upp vilken betydelse som föräldrars 

engagemang och drivkraft har för barnets skolgång. Avslutningsvis finns en del som handlar 

om vilka kunskaper om språkstörning som finns i skolan och vilken betydelse dessa har för 

barnens skolgång. 

Anpassningar som framgångsfaktorer och vad som händer när de saknas 

Viktiga framgångsfaktorer är, enligt föräldrarna, skolans sätt att anpassa och organisera 

undervisningen för barnet i skolan. Det handlar om vilka skolformer som finns att tillgå, hur 

miljön organiseras runt barnet, vilken pedagogik som tillhandahålls, vilka tekniska hjälpmedel 

som erbjuds, de vuxnas förhållningssätt samt vilka och hur mycket extra personalresurser som 

finns till hands.  

När det handlar om olika skolformer så visar föräldrarna i vår studie stort engagemang kring 

vilken som är bästa skolgången för barn med språkstörning. I diskussionsforumen delade 

föräldrar med sig av många erfarenheter kring vilken skolform som de ansåg vara mest lämpad. 

Vi blev positivt överraskade över föräldrars kunskaper kring barnens möjligheter till olika 

skolformer. En del har goda erfarenheter av specialskola, språkklasser och språkspår medan 

andra ser fördelar med att gå i vanlig klass. En del föräldrar har dock inget annat än vanlig 

klass att referera till då det inte finns tillgång till något annat för deras barn där de bor. Att gå 

i vanlig klass är dock inte problemfritt, utan kräver att barnet får mycket stöttning, inte bara 

från skolan utan också hemifrån. Föräldrarna uppger vidare att det är skolans fel om inte barnen 

får de anpassningar och stöd som barnet är i behov av. I skolan handlar det både om stöttning 

i den sociala miljön och i klassrumssituationer.  

Föräldrarna anser, liksom Vygotskij (Säljö 2014), att undervisningen ska ha sin utgångspunkt 

hos eleven så att denne kan utvecklas. För att underlätta för barnet uppger de att tekniska 

hjälpmedel såsom bildstöd, IT-stöd, tidshjälpmedel eller TAKK bör användas som stöd i 

undervisningen och att även läshjälp, muntliga uppgifter, mindre grupperingar eller 

språkträning gynnar barnet. Det är således tillgängligheten av artefakter, både yttre och inre, 

som hjälper barnet att skapa lärande och utveckling. Däremot kan vi inte utläsa hur vanligt det 

är att barnen faktiskt får ta del av dessa artefakter. Det framkommer dock att föräldrarna ofta 
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är ganska missnöjda med hur skolan organiserar verksamheten med för stora klasser och för 

lite resurser, vilket minskar likvärdigheten i utbildningen.  

Andra studier som gjorts kring skolgången för barn med språkstörning (Palikara et al. 2009, 

Simkin & Conti-Ramsden 2009, Sjöberg 2014) visar att eleverna får bra anpassningar i form 

av extra resurser, möjlighet till talpedagog och logoped, tillgång till språkgrupp, 

kommunikationsklass och specialskola. Vår fundering är hur urvalet är gjort i ovannämnda 

studier. Vi tolkar det som att forskarna enbart har valt skolor där man lyckats tillgodose barnens 

behov med fungerande organisation och stödfunktioner. Det kanske således är för lite studier 

gjorda i grundskolor där man av olika orsaker, främst ekonomiska eller kunskapsmässiga, inte 

haft möjlighet att organisera undervisningen helt utifrån barnens behov.   

En möjlighet, som kan ses som en hjälp för skolorna att tillhandahålla rätt anpassningar, är 

enligt föräldrarna att det tidigt görs utredningar. Med diagnos, menar de, ges större förståelse 

för vilka svårigheter barnet har, samt tydligare riktlinjer kring vilka anpassningar eleven bör 

få. Det i sin tur gör det lättare för lärare att ge eleven lämpliga utmaningar inom sin närmaste 

utvecklingszon. Vi kan i vår studie se att det är vanligt att barn med språkstörning även har 

andra diagnoser såsom AST, ADHD, dyslexi och intellektuell funktionsnedsättning, vilket 

även annan forskning visar (Bruce et al. 2016, Ek et al. 2012, Gillberg 2010, Häggström 2010). 

Gillberg (2010) anser att det är en fördel att språkstörning ingår i det tvärvetenskapliga 

begreppet ESSENCE för att i tidig ålder få en helhetsbild av de svårigheter barnet har. Eftersom 

föräldrarna i vår undersökning i allmänhet anser att utredningar är bra, skulle de förmodligen 

se positivt på en sådan möjlighet som Gillberg föreslår.  

Förutom att skolan ska tillhandahålla bra pedagogiskt stöd i form av anpassningar, uppger 

föräldrar att den sociala miljön i skolan är minst lika viktig för barnets välmående och 

utveckling. Det innebär att den vuxne (oftast en lärare) bör finnas som stöd för att hjälpa barnet 

att förstå det sociala samspelet.  

Det är flera föräldrar som beskrivit att kamratskapet försvåras i och med språkstörningen då 

barnet riskerar att hamna i utanförskap. Någon förälder beskriver att dennes barn har gått i flera 

olika skolor utan att hitta någon kamrat. I det fallet undrar vi hur mycket lärarna verkligen 

engagerat sig i pojkens relationsskapande. Samtidigt undrar vi om ett tydligare lärarstöd hade 

kunnat bidra till att det getts bättre möjligheter i att stärka elevens relationer till klasskamrater. 

Utan social samvaro med andra är det mycket svårt att utveckla viktiga verktyg som språk och 

tänkande, eftersom det är genom imitation som nya saker lärs in. Hur barnet mår och hur det 
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kan skapa goda relationer med främst andra elever påverkar således barnets vardag i skolan. 

Därför är det viktigt att det i skolan skapas sammanhang och mening så att barnet ges möjlighet 

att utvecklas genom både lek och samspel.  

I ett sociokulturellt perspektiv utvecklas barnets lärarande genom händelser och samtal via dess 

nyfikenhet och intresse. Detta förutsätter att eleven har människor, både vuxna och andra barn, 

runt omkring sig som kan väcka nyfikenhet och intresse (Körling 2012). Det kräver även att 

barnet ges möjlighet att kunna kommunicera med andra. En fungerande kommunikation 

handlar både om att kunna förstå och att göra sig förstådd, och föräldrar beskriver att 

kommunikationssvårigheter kan påverka barnet. I och med att barnet blir missförstått, eftersom 

hen inte kunnat uttrycka sig så att andra förstår, blir istället andras förklaringar barnets sanning. 

Där är det mycket viktigt att någon finns till hands och stöttar barnet så att hen får möjlighet 

att bli förstådd och få sina åsikter och synpunkter framförda.  

Att stötta barnet i samspelet med andra, för att barnet ska kunna ges möjlighet att utvecklas 

tillsammans med jämnåriga, är en viktig roll för den vuxne. Detta i sin tur, menar föräldrar, 

hjälper till att stärka barnets självkänsla. Våra tidigare refererade studier visar även de att barnet 

kan ha svårt med just med användningen av språket, vilket kan ställa till det i kontakten med 

kamrater. Barnet förstår exempelvis inte oskrivna regler i ett samtal (Bruce 2010, Hansson 

2010, SOU 2016:46, SPSM 2015). Resultatet visar att det positiva bemötandet från vuxna är 

en viktig faktor i barnets skolgång. Andra studier visar, liksom vårt resultat, att lärares agerande 

och inställning påverkar elevernas självkänsla och självförtroende samt kan förebygga 

svårigheter och eventuell mobbning (Carlberg Eriksson 2016, Durkin & Conti-Ramsden 2010, 

Palikara et al. 2009).  

I våra data finns en del positiva erfarenheter beskrivna och föräldrar uppger exempelvis att 

barn, som regelbundet får specialpedagogiskt stöd av exempelvis talpedagog, ofta gör 

framsteg. Detta sammanfaller med Vygotskijs (2001) idéer om att det som barnet kan göra i 

samarbete med andra kan det sedan göra självständigt, om det har förmågan att lära sig. 

Föräldrar beskriver vidare hur engagerade lärare, som varit lyhörda gentemot barnet och dess 

svårigheter, haft en positiv påverkan på barnet i både dess skolmiljö och dess hemmiljö. Utifrån 

vårt valda teoretiska perspektiv är detta lärare som visar kunskap och engagemang. Läraren 

möter eleven där den är, tar vara på dennes tankar och utgår ifrån att kommunikation och 

samspel med andra människor är en viktig del i barnets utveckling och lärande (Imsen 2006, 

Säljö 2014). 
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Det finns flera exempel i vårt resultat som visar att pedagogiken och stödet brustit i skolan. Vi 

har funnit uttalanden om att lärare uttryckt att de pedagogiskt inte kan hjälpa barnet eller att 

lärare bagatelliserat de svårigheter som eleven har. Skolan har som uppdrag att utgå från 

barnets bästa och efter dennes behov samt att ge eleven möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt (SFS 2010:800, Skolverket 2011, Svenska Unescorådet 2006). Detta ställer stora krav 

på den enskilde läraren vilket inte är en enkel uppgift. Även Vygotskij (i Lindqvist 1999) 

beskriver lärarrollen som mycket ansvarsfull för elevens kunskapsutveckling. Att som lärare 

ha ett förhållningssätt som utgår ifrån elevens kreativitet, nyfikenhet och fantasi är ingången 

till elevens utvecklingszon, oavsett vilken nivå hen befinner sig, för att barnet ska kunna 

vägledas (Körling 2012, Partanen 2007, Säljö 2014).  

Betydelse för hur skolgången påverkas av föräldrars engagemang och drivkraft 

Vi har uppmärksammat att många föräldrar kämpar genom hela barnets skoltid. Föräldrar 

upplever att de inte kan slappna av, utan att de behöver arbeta hårt för att deras barn ska ges 

möjlighet att lyckas i skolan. Trots detta bär de ändå ständigt på en stor oro för hur barnets 

framtid ska bli. Att föräldrars stöd hemifrån är en mycket bidragande faktor för att framgång 

ska ske i barnets skolgång visas även den i den engelska studien av Palikara et al. (2009). Även 

i Sjöbergs (2014) studie är föräldrar mycket aktiva då de söker efter den bäst lämpade 

skolgången. De har samtidigt mycket goda kunskaper om vilka rättigheter och skyldigheter 

både de och skolan har. Ett exempel på det är när föräldrar tar kontakt med pedagogiskt 

stödcentrum för att få hjälp till sitt barn när stödet i skolan minskade. Vi upplever dock att de 

flesta föräldrar inte känner till att det finns ett pedagogiskt stödcentrum att kunna vända sig till.  

Vår studie visar att föräldrar upplever att de inte blir lyssnade på av skolan, eller tas på allvar, 

vilket kan tolkas som att det är ett ojämnt förhållande mellan hem och skola. De är även 

besvikna på att inget görs som underlättar för deras barn. Föräldrar uppger dessutom att de 

behövt gå så långt som att göra anmälningar till skolinspektionen för att skolan inte lyckats 

bemöta barnets svårigheter tillräckligt. Det vi också kan uttyda är att föräldrar önskar samarbeta 

med skolan men att de ibland inte får gehör för det. Utifrån ett sociokulturellt synsätt bör skolan 

ta till vara på föräldrarnas erfarenheter kring barnets utveckling och intresse. När samarbetet 

inte fungerar söker istället föräldrar andra samarbetspartners som Habiliteringen eller Barn- 

och ungdomspsykiatrin. Fylling och Sandvin (1999) skriver om just detta ojämlika förhållande 

där föräldrar inte ses som tillgång i skolan.  

Att föräldrar inte känner sig lyssnade på är tvärtemot det Lgr 11 (Skolverket 2011) anser vara 

skolans uppdrag, eftersom samarbete gynnar elevens utveckling och lärande. Fler författare 
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(Carlberg Eriksson 2016, Jakobsson & Lundgren 2013, Johansson & Wahlberg Orving 1993, 

Nettelbladt 2013) beskriver också samarbetes fördelar för att barnen ska nå framgång. Att 

föräldrar inte blir lyssnade på förvånar oss då vår erfarenhet är att lärare anser att det är viktigt 

med föräldrars och elevers synpunkter om vad som bäst gynnar dem för att lyckas i skolan. En 

orsak till det som föräldrar uppfattar som lärares otillgänglighet kan dock vara att det finns 

många outbildade lärare i skolorna, på grund av den stora lärarbristen som råder. Det kan även 

bero på tidsbrist hos lärarna eftersom vi vet att brist på tid är en återkommande faktor som gör 

att lärare ofta känner sig otillräckliga.  

Kunskap inom skolan 

Föräldrar i vår undersökning, som vi uppfattar har barn i vanlig grundskoleklass, påtalar att 

lärare har för lite kunskaper om språkstörning. Detta försvårar skolans möjlighet att ge bra 

anpassningar och stöd, vilket kan utläsas av exempel i resultatet där föräldrar upplever att 

pedagoger visar okunskap när de ifrågasätter barnets svårigheter. I ett sociokulturellt perspektiv 

kan elevernas utveckling och lärande begränsas om läraren inte förstår vilken nivå som eleven 

befinner sig på, eftersom hen då heller inte kan avgöra vad som är högsta tröskeln för elevens 

inlärning (Vygotskij 2001).  

Vi kan också se att bristen på kunskap om språkstörning ibland även gör att skolan missar att 

föreslå utredningar. Detta kan tyckas vara märkligt med tanke på att språkstörning är en av de 

vanligaste diagnoserna i förskoleåldern (Nettelbladt & Salameh 2007). Vi tolkar att det kan 

bero på okunskap hos enskilda lärare eller brist på adekvata stödfunktioner i elevhälsan. 

Resultatet i studien bekräftar dock vår egen bild av att lärare ofta har otillräckliga kunskaper 

kring språkstörning. Sadler (2005) och Marshall et al. (2002) har i sina undersökningar också 

kommit fram till att lärares obefintliga utbildning och kunskaper om språkstörning försämrar 

elevernas möjligheter till likvärdig utbildning. Vi anser att kunskapsbristen blir det ett problem 

för skolorna då man enligt både Lgr11 (Skolverket 2011) och skollagen (SFS 2010:800) har 

skyldigheter att ge anpassningar och stöd till elever som är i behov av det.  

Attentions (2015) studie är en av få svenska undersökningar som finns att tillgå kring elever 

med språkstörning och deras skolgång. Den bekräftar föräldrarna i vår studie och deras 

uppfattning om att likvärdigheten brister i utbildningen. Attentions studie, liksom vår, visar att 

skolor ofta saknar kunskap kring språkstörning och att skolorna behöver utveckla 

organisationen runt dessa barn.  
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I förslaget från SOU (2016:46) lyfts problematiken kring bristande kunskaper i skolan gällande 

barn med grav språkstörning och bland annat föreslås uppföljning av språkutveckling, 

måluppfyllelse och undervisning samt ökad kompetensutveckling för lärare för att komma 

tillrätta med detta. Då föräldrarna i vår studie inte pratar om vilken grad av språkstörning som 

deras barn har, så kan vi hålla med Hallin (2016, 22 juli; 2017, 27 november) när hon 

ifrågasätter regeringens SOU-rapport för att den enbart fokuserar på elever med grav 

språkstörning. Hallin anser att kunskap om språkstörning bör vara ett naturligt inslag i 

lärarutbildningen och att logopeder bör ingå i kommunernas elevhälsoteam för att stötta elever 

med språkstörning, oavsett vilken grad av språkstörning barnet har. Det skulle kunna bidra till 

att likvärdigheten i utbildningen ökar.   

Analys och diskussion av metoden 
Metoden, att samla in data via internet, är troligtvis inte så vanlig datainsamlingsmetod ännu. 

Vi gör denna bedömning eftersom vi sökt liknande metodval i andras examenarbeten och inte 

hittat något. Christoffersen och Johannesen (2015) framhåller dock att det blir allt vanligare att 

söka och använda texter på internet som empiriskt underlag vid forskning.  

De forum som vi använt oss av var öppna forum, där det inte krävdes någon inloggning eller 

något lösenord för att kunna ta del av tidigare publicerad text. Detta har inneburit att vi som 

forskare har kunnat röra oss i forumen utan att påverka det innehåll som finns där. Att enbart 

läsa inlägg i forumen kräver ingen inloggning men däremot måste den som skriver och 

publicerar inlägg vara medlem i forumet. Detta innebär att det finns en viss trovärdighet, i och 

med att personen inte är helt anonym för forumets administratörer. Vi är dock medvetna om att 

det kan finnas användare som utger sig för att vara någon annan än de är, trots medlemskap. I 

vår studie kan det därför vara så att det vi uppfattar vara föräldrars upplevelser istället kan vara 

någon annans. Representativiteten kan vi därför inte helt uttala oss om eftersom vi inte vet vem 

eller vilka som författat inläggen.  

När det publicerats inlägg på de hemsidor vi besökt så har inte skrivaren i fråga behövt uppge 

sitt riktiga namn, utan ofta har istället pseudonymer, liknande "mamma till fyra" eller 

"Anonym", skrivits som användarnamn. Det har heller inte förkommit bilder på de användare 

som gjort inläggen. Detta gör att vi inte kan vara helt säkra på att det finns autenticitet hos våra 

uppgiftslämnare, vilket skulle kunna ses som en brist i vårt metodval. Författarna i forumen är 

visserligen helt anonyma för oss men innehållet i deras inlägg har rymt trovärdiga åsikter och 

erfarenheter om och kring ämnet språkstörning. Detta har gjort att vi anser att de data vi samlat 

in kan ses som representativa för vår studie. 
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I våra data uppfattar vi att det finns en överrepresentation av inlägg som har en negativ syn på 

skolgången för barnen. Att det ser ut så menar vi beror på att de som skrivit inlägg i forumen 

varit i behov av stöd, ofta på grund av att skolgången inte fungerar för deras barn. Detta behöver 

dock inte bli en nackdel för vår del eftersom inläggen upplevts vara representativa och 

trovärdiga. I forumen har det varit ett frivilligt deltagande och där har likasinnade kunnat mötas 

för att stötta och hjälpa varandra. Detta anser vi har bidragit till meningsfullhet i vår 

undersökning. Om vi istället hade valt att genomföra intervjuer, vilket Dalen (2015) uppger 

vara den bästa datainsamlingsmetoden i kvalitativ forskning, skulle den intervjuareffekt som 

Bryman (2011) diskuterar kunnat ge ett missvisande resultat eftersom respondenten kanske 

svarar det hen tror att forskaren önskar höra. Vi undrar dessutom om föräldrar vågat vara så 

öppna och ärliga mot oss, som de kanske skulle ha uppfattat som myndighetspersoner i en 

intervjusituation, som de kunnat vara i de olika hemsidornas diskussionsforum där de kunnat 

delta anonymt. 

I forumen finns många olika diskussionstrådar. Sökorden (språkstörning i kombination med 

skola och föräldrar) hjälpte oss att avgränsa trådarna så att vi hade möjlighet att samla material 

som passade till vårt syfte. Dessutom gav dessa sökord oss ett stort och användbart empiriskt 

material som kunde användas till att besvara frågeställningarna i studien.  
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Slutsats 

I regeringens utredning (SOU 2016:46) uppges det att de flesta barn med grav språkstörning 

går i vanliga klasser, men att dessa elever ofta misslyckas i skolan. Utredningen riktar även 

kritik mot skolhuvudmännen för att lärare ofta saknar kunskap kring språkstörning.  

Syftet med vår studie var att ta reda på hur föräldrar till barn med språkstörning uppfattar sina 

barns möjligheter till likvärdig utbildning i skolan. Vårt resultat visar att föräldrarna anser att 

barnen inte har en likvärdig utbildning och att de har ett stort behov av stöd i skolan i form av 

yttre och inre redskap. Stödet bör enligt dem bestå av att skolan organiseras utifrån barnets 

behov och förutsättningar för att kunna ge lämpliga utmaningar inom den närmaste 

utvecklingszonen. Men för att stöd ska sättas in i skolan upplever föräldrarna att det ofta behövs 

diagnos(er).  

I skolan bör det, enligt föräldrarna, finnas kunniga lärare som uppmärksammar, stärker och 

vägleder barnet i hela skolsituationen, både i sociala situationer och i kunskapssammanhang. 

Enligt den sociokulturella teorin är det genom samspel med andra som utveckling sker. Även 

tillgång till annan profession, till exempel talpedagog och logoped samt stöd i form av 

artefakter, bland annat tekniska hjälpmedel, ses som framgångsfaktorer, även om vi i vår studie 

inte kan avgöra hur vanligt det är att eleverna faktiskt får tillgång till det.    

Vårt resultat visar även att föräldrar har stort engagemang i barnets skolgång och de har 

målsättningen att barnet ska lyckas och må bra i skolan. De uppvisar en tydlig vilja till 

samarbete med skolans personal så att barnet ges bra förutsättningar att utvecklas. De upplever 

dock att deras kännedom kring barnet inte tas tillvara av skolan och att det finns en okunnighet 

kring språkstörning i lärarkåren. Det i sin tur kan innebära att eleven begränsas av att läraren 

inte har kunskap om vilken nivå eleven befinner sig på och därmed inte kan vägleda eleven att 

nå högre nivå.  

En orsak till att det inte är likvärdig utbildning, är att många barn med språkstörning, som 

skulle vara hjälpta av att få stöd i specialanpassade undervisningsgrupper som språkspår och 

språkklasser eller att få gå i specialskolor, inte får möjlighet till det. Detta baserar vi på att det 

har varit framgångsrikt för de barnen som har fått det stödet (Palikara et al. 2009, Simkin & 

Conti-Ramsden 2009, Sjöberg 2014). Då dessa grupper oftast inte finns inom skolors 

organisation och att specialskolor finns på få platser, så blir det inte en anpassning som är 
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tillgänglig för alla. Ett annat hinder är att skolor organiserar för stora klasser och har för lite 

resurser för att tillgodose att stödet för barnen säkerställs.  

Framtida forskning 
I SOU (2016:46) finns förslag på hur huvudmännen för skolorna bör gå till väga för att elever 

med språkstörning ska få det stöd och de anpassningar de har rätt till enligt läroplanen 

(Skolverket 2011) och skollagen (2010:800). Vi anser att förslaget bör följas upp om några år 

för att granska om riktlinjerna har medfört någon förändring i skolors organisation, men även 

undersöka om lärare har fått den kompetensutveckling de behöver för att kunna ge barn med 

språkstörning mer stöd i skolan. Vi anser att undersöka detta kan vara ett uppslag för fortsatt 

forskning, då sådan förändring och utveckling i hög grad påverkar i vilken omfattning barn 

med språkstörning verkligen kan få likvärdig undervisning i skolan.  

Avslutande reflektion 
I våra blivande yrkesroller som speciallärare och specialpedagog ska vi verka för att skapa en 

god och tillgänglig lärmiljö för alla barn, vilket bör innebära att vi tar lärdom av resultatet av 

denna studie. Denna lärdom bör bestå i att skapa gott samarbete med föräldrar. Detta gör vi 

bland annat genom att ta oss tid att lyssna på deras erfarenheter om sitt barn när vi organiserar 

undervisning, stöd och anpassningar för barnet. Vi vill också skapa en god relation med 

eleverna genom ett positivt bemötande och en god lärmiljö, där elever kan stärkas genom att 

få känna att de duger precis som de är.   
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