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Sammanfattning 
 

För att få större inblick i begreppet språkstörning samt för att utröna vad pedagoger 

verksamma i förskoleklass och årskurs 1 - 3 upplever sig ha för kompetens gällande 

språkstörning har jag utifrån följande frågeställningar: 

 
- Vilka uppfattningar har lärare i förskoleklass och årskurs 1 - 3 om språkstörning? 

- Hur uppfattar de sin egen kompetens i fråga om språkstörning? 
 
 

i sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer tagit del av lärares uppfattningar om 

språkstörning och deras uppfattningar om sin kompetens i fråga om diagnosen språkstörning. 

 
Analysen av empirin tyder på att lärarna har en relativt vag uppfattning om begreppets 

mångfacetterade innebörd. Trots den osäkerhet som lärarna säger sig uppleva kring vad 

språkstörning innebär, beskriver de ändå olika yttringar hos barn och elever som skulle kunna 

tyda på språkstörning. Ingen av de intervjuade ger en samlad bild av vad språkstörning 

innebär. Det förefaller som att lärarna inte till fullo är medvetna om att det är så pass många 

delar av språket som faktiskt kan vara inblandade då det gäller språkstörning. Några av 

lärarna innehar kunskaper kring vissa delar av diagnosen, ofta beroende på egna erfarenheter 

av elever med språkstörning. Flera nämner sig ha en känsla av att någonting inte stämmer 

men de kan inte definiera vad, mer än att det skulle kunna röra sig om språksvårigheter. 

 
Ingen av lärarna har fått kompetensutveckling inom området. Den kompetens de besitter säger 

de sig ha fått via återgivning av logopedutredningar eller i samtal med talpedagog. De 

uppfattar sin egen kompetens som begränsad och känner sig i stort behov av 

kompetensutveckling. 
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1. Inledning 

”Jag förstår inte vad jag säger, men jag förstår mig när jag pratar”, utbrister Märta 7 år, då 

hon tittar på den film hon gått runt och spelat in i sitt hem och under tiden berättat vad hon 

filmade. Då hon spelar upp filmen gör hon upptäckten att hon själv inte förstår vad hon hör sig 

själv berätta på filmen trots att hon under tiden filmningen pågick visste och förstod inom sig 

vad hon berättade. Märtas omgivning har ofta mycket svårt att förstå hennes tal. De felsägningar 

som hon gör är inte heller konsekventa, vilket gör det ännu svårare. Märta har verbal dyspraxi, 

en form av fonologisk språkstörning som ingår som en undergrupp i den mångfacetterade 

diagnosen språkstörning (Baird, 2008, MacAllister, 2008). 

 
I vårt samhälle växer informationsutbudet hastigt och förmåga att sovra i det stora utbudet samt 

att kritiskt kunna granska och förstå det som skrivs och sägs blir oerhört viktigt. 

Det finns även höga förväntningar på god förmåga till kommunikation och social kompetens. 

(Häggström, 2010). Social kompetens är ett komplext fenomen vilket bland annat innebär 

förmåga att lätt etablera kontakt med människor och att kunna samspela och samarbeta väl med 

olika typer av människor- att kommunicera väl. Det förutsätter språkliga färdigheter som att 

kunna tala lagom snabbt och hörbart, grammatiskt korrekt och med ett varierat ordförråd 

(Nettelbladt & Ors, 2011). Dessa förmågor är ofta sådana som brister hos individer med någon 

form av språkstörning (Carlberg Eriksson, 2011). 

 
Under min utbildning till speciallärare har från många studenters håll framkommit att ökade 

kunskaper inom området språkstörning är önskvärda. Många upplever frustration över att inte 

ha tillräckliga kunskaper kring ett fenomen som tycks öka. Om blivande speciallärare upplever 

detta, hur är det med lärare ute i verksamheten? 

 
I en utredning som regeringen gett Jan Sydhoff (2016) i uppdrag att göra, framkommer att 

utgångspunkten för utredningen är att måluppfyllelsen för elever med dövhet, hörselnedsättning 

och grav språkstörning ska öka och så även deras möjlighet att välja skola. Detta ställer 

naturligtvis krav på skolpersonal. Vad vet förskoleklasslärare och lärare om språkstörning? Har 

skolan beredskap för att möta dessa elever? 
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I läroplanen för skolan kan vi läsa följande: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 2011, s.9). 

 
För att nå dit behövs i skolan medvetenhet och kunskap om barns typiska språkutveckling för 

att så tidigt som möjligt kunna upptäcka de barn som har en avvikande språkutveckling och är 

i behov av extra stöd och hjälp. Då språklig förmåga står i så nära relation till andra aspekter i 

utvecklingen såsom inlärning, beteende och social förmåga (Bruce, 2007), och forskare från 

olika discipliner ser att språklig kompetens och läskompetens har en avgörande roll i länders 

sociala och ekonomiska utveckling (Rosén & Gustafsson, 2006), är tidig upptäckt av vikt. 

Att tidigt upptäcka dem som är i behov av extra stöd hjälper då inte bara barnet och dess 

omgivning utan även samhället i stort, sett ur ett större perspektiv (Hansson, 2010, Winstanley, 

Webb & Conti-Ramsden, 2018). Upplever lärare i förskoleklass och skola sig ha kompetens att 

upptäcka dessa elever? 

 
Goda relationer med lärare främjar inlärning. Om läraren är förtrogen med de svårigheter 

barn kan ha torde det göra barnens lärmiljö mindre sårbar, vilket skulle gynna barn med 

språkstörning, som i högre grad än barn med typisk språkutveckling, är sårbara vad gäller 

relationer med andra. Rhoad-Drogalis, Justice, Sawyer och O'Connell (2018) menar att 

relationer med låg grad av konflikt och hög grad av närhet kan verka skyddande och som en 

följd även gynna inlärningen. 

 
Lyons och Roulstone (2018) har under ett halvår gjort en studie genom att djupintervjua 

skolbarn med språkstörning om deras välbefinnande. De kunde med studien konstatera att 

personer i dessa barns närhet behöver vara medvetna om den viktiga roll de spelar i dessa 

barns liv. Ett gott socialt nätverk behövs för att stötta dem och att hjälpa dem bibehålla hoppet 

om en bra framtid. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Min hypotes är att lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 brister i sin kompetens kring 

språkstörning och att de själva uppfattar sig ha otillräcklig kompetens i ämnet. Syftet med 

följande undersökning är att bekräfta, revidera eller falsifiera hypotesen, samt att ge mig själv 

och andra möjliga läsare en djupare insikt i barns språkutveckling samt språkstörning. 

För att göra detta utgår jag från följande frågeställningar: 
 
 

- Vilka uppfattningar har lärare i förskoleklass och årskurs 1 - 3 om språkstörning? 

- Hur uppfattar de sin egen kompetens i fråga om språkstörning? 
 
 

För att utröna huruvida hypotesen stämmer eller inte samt, för att ge en större inblick i 

området, kommer jag att redogöra för barns språkutveckling samt begreppet språkstörning 

och dess innebörd, enligt tidigare forskning. Jag kommer även utröna vilka uppfattningar 

några lärare i förskoleklass samt lärare i årskurs 1-3 har kring begreppet språkstörning. 
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3. Centrala begrepp 
 

Här förklarar jag de centrala begrepp som används i uppsatsen och förklaringarna utgår ifrån 
följande källor: (Bishop et al., 2017, Bruce et al., 2016, Carlberg Eriksson, 2011, Nettelbladt 
& Salameh, 2007). 

 
SLI - Specific Language Impairment tidigare engelsk beteckning för 

språkstörning 
 

DLD - Developmental Language Disorder nuvarande engelska beteckningen för 
språkstörning 

 
Impressiv språkstörning svårigheter med språkförståelse av det 

språk som ”kommer in” 
 

Expressiv språkstörning svårigheter med att producera språk, det 
språk som ”kommer ut” 

 
Fonologisk språkstörning svårigheter att producera språkljud 

 
Grammatisk språkstörning svårigheter med språkets form 

 
Semantisk språkstörning svårigheter med språkets innehåll och 

ords betydelse 
 

Pragmatisk språkstörning svårigheter med språkets användning i 
möte med omgivningen 

 
Generell språkstörning svårigheter inom alla språkliga 

områden, fonologi, grammatik, 
semantik och pragmatik 
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4. Språkstörning 

 
Språkstörning är inte ett nytt begrepp men under årens lopp har terminologin varierat och man 

har inte kunnat enas om ett samlat begrepp för funktionsnedsättningen. Detta kan enligt 

Leonard (1998) ha orsakat att intressant forskning blivit och blir åsidosatt. Inom den engelsk- 

språkiga världen användes tidigare begreppet SLI - Specific Language Impairment men i 

februari 2017 enades en grupp forskare (Bishop, Snowling, Thompson & Greenhalgh, 2017) 

inom den engelskspråkiga världen om att benämna det vi på svenska kallar språkstörning, för 

DLD – Developmental Language Disorder. Man ville förtydliga begreppet för att kunna nå ut 

med kunskap om funktionsnedsättningen. Man hoppas i och med detta kunna utöka och 

samordna forskningen kring språkstörning eftersom man även anser att den varit eftersatt i 

motsats till exempelvis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) och ASD (Autism 

Spectrum Disorder) som båda ofta förekommer samtidigt med språkstörning hos barn. Även 

inom den engelskspråkiga världen är okunskapen stor kring diagnosen trots dess tämligen 

vanliga förekomst (Bishop et al., 2017). 

I kapitel 4 och 5 kommer teorier och forskning kring språkutveckling och språkstörning att 

presenteras. 

 
I Sverige utkom 2016 boken Språklig sårbarhet i förskola och skola (Bruce, Ivarsson, 

Svensson & Sventelius, 2016), i vilken författarna väljer att använda begreppet språklig 

sårbarhet, men då som ett vidare begrepp än den logopediska diagnosen språkstörning. 

I detta arbete kommer begreppet språkstörning att användas, och då inte i den utvidgade 

formen, utan enligt den definition som FN:s Världshälsoorganisation WHO satt upp i 

klassifikationssystemet ICD 10 (International Classification of Diseases, 1997): ” Störningar 

av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. 

Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, 

sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer”. Detta är den 

definition som används i svensk klinisk praxis (Nettelbladt & Salameh, 2007, Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008, s.125). 
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Diagnosen språkstörning, DLD sätts alltså då barnets språkutveckling är betydligt försenad i 

jämförelse med barn i samma ålder. Barnet har svårigheter med impressivt eller expressivt 

språk eller en kombination av båda, vilket innebär svårigheter att förstå eller att producera tal 

eller svårigheter inom båda domänerna, trots att barnets utveckling inom andra områden synes 

opåverkad (Leonard, 1998, Nettelbladt & Salameh, 2007). Barnet kan även ha pragmatiska 

svårigheter, vilket även det kan påverka förmågan att samspela och kommunicera med andra 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Har barnet en språkstörning så är dess språkliga utveck- 

lingsnivå inte åldersadekvat (Leonard, 1998, Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 

 
Förekomsten av specifik språkstörning hos barn varierar lite beroende på vad man lägger in i 

begreppet men oftast finner man siffran 7 %. Andelen barn med grav språkstörning (stora 

svårigheter) ligger på 1 - 2 % (Leonard, 1998, Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 
Inom själva diagnosen språkstörning finner man flera olika språkliga områden som kan 

påverkas, som fonologi (språkljuden), grammatik (språkets form), semantik (språkets innehåll 

och ords betydelse) och pragmatik (språkets användning i möte med omgivningen). Barn med 

språkstörning kan ha svårigheter inom ett eller flera områden. Finns svårigheter inom samtliga 

områden används i Sverige oftast benämningen generell språkstörning. Allt detta riskerar att 

förvirra. Språkstörning innebär kortfattat att svårigheter uppträder i språkproduktionen 

(expressivt) och /eller i språkförståelsen (impressivt) (Carlberg Eriksson, 2011, Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Ibland används begreppet lätt språkstörning vilket innebär 

svårigheter med fonologi (uttal). En lätt språkstörning kan vara övergående men kan även 

vara bestående. Om diagnosen måttlig språkstörning ställs, återfinner man hos individen 

något större svårigheter med fonologin och även svårigheter inom det grammatiska. Sätts 

diagnosen grav språkstörning så är svårigheterna stora, inte endast fonologin utan även 

grammatik, ordförråd liksom språkförståelse är påverkat, vilket ofta även leder till svårigheter 

inom det pragmatiska området (samspelet med andra). Även diagnosen mycket grav språk- 

störning kan sättas och då har barnet mycket stora svårigheter med sitt tal och svårigheterna 

med att förstå språk är också mycket stora. Språkstörning är inte ett statiskt tillstånd utan 

ändrar sig beroende på situation och även över tid (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 
För barn vars språkutveckling innebär svårigheter i kommunikation med andra, är det av stor 

vikt att de får intervention (träning, behandling) anpassad för individen. På så sätt kan språk- 

utvecklingen ändå bli så optimal som möjligt (Nettelbladt & Salameh, 2007). För att kunna 
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planera en intervention är det viktigt att ta reda på hur barnets språkutveckling framskridit och 

hur det för närvarande ser ut för att kunna lägga interventionerna på rätt nivå. Ett brett 

spektrum av tester kan peka på de kärnpunkter som orsakar svårigheter för barnet. Det är då 

möjligt att individanpassa behandlingen. Under tiden man träffar barnet så sker hela tiden en 

form av bedömning och utvärdering och man kan se vad barnet har möjlighet att klara av på 

egen hand och vad det kan klara med stöttning (Bruce, 2007). 

 
Vad orsakar språkstörning? Under årtionden har forskning pågått kring orsaker till språk- 

störning och trots en stor osäkerhet vad gäller orsakerna har man kunnat konstatera att gener 

spelar en viktig roll men det finns ännu inget biologiskt diagnostiskt test som skulle kunna 

visa på genetisk risk. Språkstörning är med andra ord en komplex diagnos där flera risk- 

faktorer samverkar (Bishop, 2008). 
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5. Barns språkutveckling – möjligheter och hinder 
 

För att lättare kunna avgöra om något barn avviker i sin språkutveckling är kunskaper kring 

typisk (tidigare benämnd normal) språkutveckling en viktig del. Som lärare i förskoleklass 

och lärare i årskurs 1-3 är insikt i språkutveckling, inte endast för den åldersgrupp man 

undervisar i, utan även den tidigare språkutvecklingen av vikt att ha kunskap om. Detta för att 

barn med språkstörning inte har ett åldersadekvat språk och som lärare är man i behov av att 

veta huruvida barnets språk avviker från det typiska för åldern. (Bruce, 2007, Söderbergh, 

1985). Forskning kring barns språkutveckling tog fart först under 1950-talet och 1974 

startades en särskild tidskrift för barns språk, Journal of Child Language. Den utkom först 

med två nummer per år men detta fick man lov att utöka då antalet skrivna artiklar strömmade 

in i allt större mängd (Söderbergh, 1985). 

 
Typisk språkutveckling är en generell bedömning och det är viktigt att ta med i beräkningen 

att varje individ är unik. Där svårigheter finns, finns oftast även någon form av kompensation 

för svårigheterna som gör att individen kan komma att fungera väl trots sina svårigheter. Trots 

att forskningen inte har alla svar på frågor kring barns tidiga tal- och språkutveckling så har 

man ändå kommit en bra bit på väg (Engstrand 2004). 

 
Baird (2008) uttrycker att även om de specifika processerna kring hur barn lär sig att förstå 

och använda språk inte är kända så kan vi ändå vara säkra på att ”a range of language and 

cognitive processes needs to be smoothly integrated” (Baird, 2008, s.1). Typisk språkut- 

veckling innebär inte att alla barn vid samma tidpunkt utvecklar samma färdigheter utan att de 

ungefärligt följer en typisk gång. Viktigt är att om vi ser på barn i språkliga svårigheter bör vi 

samtidigt fokusera på deras förmågor för att få en bra balans (Juhlin 2009). Språkutveckling 

ses bäst som en process som utvecklas under hela vårt liv i samspel med andra omkring oss 

(Tomasello, 2007). 

 
Det lilla barnets språkutveckling startar redan innan födseln. Redan efter sjätte månaden, när 

barnet fortfarande ligger i mammas mage, har barnet förmåga att urskilja rytm och melodi i 

tal och musik utanför magen och det kan höra sin egen mammas röst. Man har i undersök- 

ningar kunnat visa att det lilla nyfödda barnet föredrar att lyssna på mammas språk framför 
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språk från andra länder, vilket man anser bevisa att barnet redan inifrån magen uppfattat 

nyanser och skillnader i det språket (Samuelsson, 2006). 

 
När barnet är fött kan det upp till sex månaders ålder uppfatta alla de språkljud som finns i 

världen. Efter den åldern så avtar den förmågan. Intressant är att viss forskning visar att det 

förekommer relativt stora variationer hos barn som är sex månader gamla och deras förmåga 

att skilja mellan språkljud. Barn som vid den åldern uppvisar en osäkerhet, har visat sig ha ett 

mindre ordförråd och ett mer begränsat, passivt språk vid ett och ett halvt års ålder. Förmågan 

att skilja talljud åt vid sex månaders ålder kan alltså möjligen predicera (förutsäga) barnets 

språkutveckling framåt, varför det i en eventuell senare språkutredning kan vara av vikt att få 

information om även den mycket tidiga språkutvecklingen (Samuelsson, 2006). 

 
Språkutveckling kan analyseras utifrån ett flertal områden. Fonologisk utveckling innebär att 

vi lär oss använda språkljuden enligt de konventioner som finns i det aktuella språket, att 

använda språkljuden på ett betydelseskiljande sätt, ords betoning och ords accent. Den 

grammatiska utvecklingen består av morfologi och syntax. Morfologi beskriver hur ord böjs 

på olika sätt och hur ord kan delas upp i morfem, språkets minsta betydelsebärande enhet. 

Syntax är regler för hur ord kan kombineras och vilken funktion de har i satser. Orden är vårt 

språks viktigaste byggstenar och det är dem som barnet först tar till sig. Barnet bygger med 

tiden ett allt större ordförråd. Ordförråd och reglerna kring hur ord kan kombineras kallas 

lexikon. Varje ord har ju en eller flera betydelser och studiet av ord, fraser och satser kallas 

semantik. Inom pragmatiken så studerar man hur språket används, man tittar inte bara på 

fonologi, morfologi, syntax och semantik utan även på hur individen använder språket, hur 

den använder det i olika situationer. När vi kommunicerar använder vi inte bara vårt tal utan 

även vår kropp som genom gester, miner och rörelser på olika sätt förtydligar vårt språk 

(Ahlsén & Nettelbladt 2008, Bruce et al., 2016). 

 
Den amerikanske logopeden Anne van Kleeck (2014) menar i en artikel att vi redan i förskolan 

bör förbereda barnen på det akademiska språk (academic talk) som de mer och mer kommer att 

ta del av i motsats till det vardagsspråk (casual talk) de i de flesta situationer använt sig av. Att 

vi börjar tidigt med att lära ut akademiskt språk gagnar alla barn, inte bara de med språkstörning 

eller de i andra former av språklig sårbarhet. Med akademiskt språk menar van Kleeck ett språk 

som oftare består av retoriska frågor, där den vuxne redan kan svaret på den fråga som ställs, 

vanligen för att kontrollera vilken kunskap barnet har. Detta i motsats till vardagsspråket där 
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man som vuxen inte vet svaret utan vill ha information och svar från barnet som man som vuxen 

inte redan har kännedom om. Samtalen i vardagsspråket menar hon, är ett samtal där alla deltar 

på lika villkor, medan det i sammanhang med akademiskt språk ofta är styrt av en vuxen. Valet 

av begreppet akademiskt språk i sammanhanget kan kännas lite annorlunda då det handlar om 

så unga barn men jag väljer ändå att göra en direktöversättning av  det  amerikanska  

uttrycket. Van Kleeck (2014) menar att barn med språkstörning kanske först i 4-5-årsåldern 

hunnit ikapp sina jämnåriga med vardagsspråket och alltså inte hunnit tillägna sig någon form 

av akademiskt språk. Barn från socioekonomiskt utsatta förhållanden kan även de ha nästan 

uteslutande vardagsspråk med sig vid skolstart. Att då kunna förstå genomgångar, faktatexter 

och andra skolspecifika situationer blir en utmaning (van Kleeck, 2014). 

 
Språkinlärning är en process utan någon egentlig slutpunkt. Uttalet och den grundläggande 

grammatiken har redan de flesta förskolebarn utvecklat, medan vårt ordförråd och våra 

retoriska förmågor utvecklas kontinuerligt genom livet (Strömqvist, 2008). 

5. 1 Fonologisk utveckling 
 

Långt innan barnet säger sitt första ord så utvecklas ljudproduktionen och förutsättningarna 

för talproduktion successivt (Sjögreen & Lohmander, 2008). Redan vid 12 veckors ålder kan 

barnet minnas vokalkvaliteter och barnet försöker producera dessa (Engstrand, 2004). I en 

avhandling har Sundberg (1998) beskrivit hur vi talar till våra små med så kallat barnriktat tal, 

där vi använder oss av upprepningar, ett långsammare taltempo samt att vi förtydligar vår 

artikulation och intonation. Detta gör troligen också att barnet lättare tar till sig de specifika 

kännetecknen som finns i det modersmål som talas till det. 

Kring ettårsdagen börjar de flesta barn med typisk språkutveckling yttra sitt första eller sina 

första ord. Definitionen av ord kan diskuteras för redan tidigare kan ord-liknande joller ha 

förekommit i barnets språk. För att räknas som ett egentligt ord ska yttrandet gå att känna igen 

från gång till gång och inte förändras för mycket från gång till gång som det sägs (Nettelbladt, 

2007, Sjögreen & Lohmander, 2008, Strömqvist, 2008). 

 
När barnet närmar sig ett och ett halvt års ålder så utvecklas fonologin, det vill säga förmågan 

att uttala våra språkljud, och barnets ordförråd växer markant. Under den tidiga fonologiska 

utvecklingen förenklar barnet gärna stavelsestrukturen i ord, de använder till exempel endast 

en konsonant även om det i ordet är två eller flera konsonanter intill varandra. Stol kan bli 

”tol”, vilket kallas för förenkling av stavelsestruktur. De kan också låta bli att säga den sista 
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konsonanten i ord så att tåg kan bli ”tå”, barnet utelämnar slutkonsonanten. I ord med obe- 

tonad stavelse är det inte ovanligt att barnet under den här perioden utelämnar den obetonade 

stavelsen så att kaniner istället blir ”niner”. Barnet kan också förenkla ord på så vis att de 

upprepar den första stavelsen så att vovve blir ”vovo”, så kallad reduplikation (Nettelbladt, 

2007). 

Assimilationsprocesser är när ett språkljud påminner om ett annat språkljud i ordet. Ljuden 

färgar så att säga av sig på varandra (Engstrand, 2004). En form av assimilation, så kallad 

kontaktassimilation, gör även vi vuxna. När vi säger ordet tandborste så är det troligen mycket 

få som uttalar det på det viset utan det låter nog mer som ”tamborste” (Nettelbladt, 2007). 

 
Substitutionsprocesser är ofta ett något senare stadium. Barnet byter ut, substituerar på olika 

sätt. Klusilering är då en frikativa (brusljud som exempelvis f,s,v) byts ut till en klusil 

(konsonanter som bildas genom att det blir totalt stängt i svalg eller mun, p, b, t, d, k och g). 

Sal kan bli ”tal” som exempel (Nettelbladt 2007). 

 
Dentalisering är när en konsonant som bildas längre bak i munnen byts ut mot en som bildas 

framme vid tänderna så att exempelvis lok kan bli till ”lot”. När l eller r istället blir j kallas 

det försvagning, limpa kan bli ”jimpa” och rida blir ”jida”. Den oftast förekommande av 

ovanstående substitutionsprocesser som barn gör under den här perioden är klusilering 

(Nettelbladt, 2007). 

 
I fyraårsåldern så börjar även personer som inte vanligen umgås med barnet förstå vad barnet 

säger. Många barn har talat förståeligt för andra redan tidigare, variationerna är stora. Om 

barnet har en typisk språkutveckling så är den fonologiska utvecklingen i stort sett avklarad 

när barnet är i fyraårsåldern (Nettelbladt, 2007, Bruce et al., 2016). 

 
5.2 Fonologiska svårigheter 

 
De vanligaste svårigheterna i språket hos barn i förskoleåldern är de som kan uppkomma 

inom det fonologiska området. Det är svårigheter som är lätta för omgivningen att upptäcka 

eftersom det hörs så tydligt om barnet inte uttalar orden och dess ljud på rätt sätt. Svårigheter 

med fonologin kan vara den enda språkliga svårigheten som ett barn har men dessa 

förekommer också i kombination med en eller flera svårigheter inom de andra språkliga 
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domänerna. Fonologin är den språkliga domän som undersökts mest hos svenska barn 

(Nettelbladt, 2007). 

 
I de fall barn har svårigheter med fonologin använder de sig oftast av förenklingsprocesser 

som i de flesta fall är en kortare, mindre komplex variant, än det tänkta ordet och det mot- 

svarar en version av ord som barn med typisk språkutveckling kunde ha använt men i ett 

tidigare stadium av sin språkutveckling (Nettelbladt, 2007). 

 
Syntagmatiska processer är de som kommer först och de påverkar enskilda ord. En process 

som barn ofta gör tidigt är att de utelämnar den obetonade stavelsen så att de flesta av orden 

som barnet säger blir enstaviga, kamel kan bli mel. Tidigt så utelämnar de också konsonanter 

som står i slutet av ord båt kan bli bå. De kan också göra en reduplikation så att de upprepar 

en vokal eller en konsonant i ordet apa blir exempelvis papa (Nettelbladt, 2007). 

 
Assimilationer förekommer också vilket innebär att en del av ordet smittar av sig till en annan 

del av ordet. Det finns fjärrassimilation där det är ett eller flera segment mellan det som 

”smittat” av sig. Fjärrassimilationen kan vara antingen regressiv (vanligast) eller progressiv. 

Regressiv är när ett senare segment återfinns i ett tidigare segment i ordet, nalle blir 

exempelvis lalle, och progressiv assimilation är när ett tidigt segment kan kännas igen senare i 

ordet kaffe blir exempelvis kake (Nettelbladt, 2007). 

 
Metates är när två segment i ett ord byter plats. Om segmenten står långt ifrån varandra i ordet 

kallas det fjärrmetates, paket kan bli patek. Den processen förekommer bara i den tidigaste 

utvecklingen varför man bör vara uppmärksam på om den fortfarande finns kvar när barnet är 

något äldre (Nettelbladt, 2007). 

 
Att förenkla konsonantförbindelser gör många barn något senare och det är den process som 

ligger kvar hos barnet under längst tid i olika omfattning. Det kan röra sig om att man 

förenklar i l-förbindelser där flicka blir ficka, s-förbindelser där svan kan bli van, r- 

förbindelser där prata blir pata. I ord som har tre konsonanter tillsammans kan man utelämna 

en av konsonanterna så strumpa kan bli stumpa. Det finns även andra förbindelser som 

förenklas, och det förekommer ihopsmältning av drag där exempelvis svamp blir vamp. 

Metates återfinnes även här lite senare i utvecklingen men då i form av kontaktmetates, när 

två mer närliggande segment byter plats, stövlar blir exempelvis stölvar (Nettelbladt, 2007). 
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Paradigmatiska processer kommer senare än de syntagmatiska, och de processer som görs här 

påverkar klasser av segment. Paradigmatiska vokalsubstitutioner exempelvis betyder att en 

vokal byts ut mot en annan vokal i stort sett genomgående, så att om man byter ut 

(substituerar) y mot u gör man det i alla ord som har y i sig likaså med konsonanterna. 

(Nettelbladt, 2007). 

 
Det finns fonetiska processer som som kallas r-fel och s-fel och det är rhotacism och 

sigmatism med finare ord. Rhotacism innebär att barnet gör en uttalslättnad för /r/. Sigmatism 

är läspning (Nettelbladt, 2007). 

 
Barnet kan också göra en så kallad temporal åtskillnad så att de artikulerar ordet på ett sätt 

som inte är vuxenlikt. Barnet kan också uttala ordet med en övertydlig eller ansträngd 

artikulation. Alla dessa fonetiska processer finner man oftast inte isolerat hos ett barn utan de 

förekommer ofta i kombination med andra processer; de är heller inte alltid lätta att känna 

igen. Vissa kan man lätt förväxla med andra och det gäller att få in lite större mängd data för 

att säkert kunna avgöra vilken process det egentligen rör sig om. Av processerna så är det 

dentalisering och klusilering som är vanligast (Nettelbladt 2007). 

 

5.3 Verbal dyspraxi 
 

I inledningen mötte vi Märta 7 år som hade svårt att förstå sitt eget tal då hon efteråt hörde sig 

själv tala i en film. Märta hade diagnosen verbal dyspraxi som kan sägas vara en undergrupp i 

språkstörningsdiagnosen. Möjligen skulle verbal dyspraxi kunna hamna under fonologiska 

svårigheter, men det skiljer sig från typiska fonologiska svårigheter varför jag väljer att ta upp 

det i en egen del. Även här finns oklara diagnoskriterier så att nämna en korrekt procentsats 

för hur många som idag har verbal dyspraxi ställer sig svårt. Det är dock inte en stor del av 

befolkningen utan det är snarare under en procent av barnen som får denna diagnos och det är 

till övervägande del pojkar som har diagnosen (McAllister, 2008). 

 
Om verbal dyspraxi är en fonologisk språkstörning eller ej är alltså en fråga som man 

fortfarande undersöker. Barn med dyspraxi har även ofta andra språkliga svårigheter och 

symptomen liknar dem vid fonologisk språkstörning. Vid verbal dyspraxi är det dock 
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muskulaturen som är involverad i talproduktionen som är drabbad (Baird, 2008, McAllister, 

2008). Den sensomotoriska planeringen i talproduktionen är påverkad. 

Till skillnad från fonologisk språkstörning som beskrevs ovan, där barnet konsekvent gör ett 

och samma uttalsfel, är inkonsekvens vid ljudproduktion mer kännetecknande vid verbal 

dyspraxi. Tungans muskler är svårstyrda och variationen vid uttal är ofta påtaglig. Även 

prosodin, det vill säga talets rytm och melodi, kan avvika, likaså betoning vilket gör att 

yttranden från ett barn med verbal dyspraxi många gånger för andra blir svåra att uppfatta 

(Lindblom, 2008, Mc Allister, 2008). 

 
Interventionen, det vill säga behandlingen, för barn med verbal dyspraxi inriktar sig 

framförallt på att öka automatiseringsförmågan av tungans rörelser och artikulation. 

Prognosen beskrivs ofta som osäker trots omfattande dagliga insatser (McAllister, 2008). 

För Märtas del blev filmtillfället en vändpunkt. Tidigare då familjen inte alltid förstod henne 

och på olika sätt försökte utröna vad hon menade, blev Märta irriterad, arg och ledsen för att 

de inte förstod. Hon hade inte insikten att hennes tal utåt lät annorlunda, inom henne lät det 

rätt, men svårigheten att styra muskulaturen gjorde att det hon försökte säga kom ut ur 

munnen på ett annat sätt än hon trodde. Efter denna händelse var Märta inte längre negativt 

inställd till träning, vilket hon varit tidigare. Hon hade inte förstått varför hon behövde träna 

men nu hade hon fått insikt och förståelse. 

 
5.4 Grammatisk utveckling 

 
I början av språkutvecklingen yttrar barnen enstaka ord. När barnet har ett 50-tal ord brukar 

kombinationerna komma och det är inte nödvändigtvis endast ord i kombination utan kan vara 

ord i kombination med gester (Bruce et al., 2016). Det är då man säger att den grammatiska 

utvecklingen tar sin början. Redan före två års ålder påbörjas ofta användningen av plural- 

ändelser och bestämdhetsändelser på substantiv. Att veta vilket pluralsuffix som ska höra till 

vilket substantiv är något svårare (Håkansson & Hansson, 2007).  I det här stadiet kan det 

vara så att barnet övergeneraliserar, det vill säga att de använder en sorts ändelse till flera ord 

som egentligen har en annan ändelse. Exempelvis kan barnet ha lärt sig att det heter en fisk, 

flera fiskar och då använder det under en period den varianten även i andra ord ett hus, flera 

hus-ar, en ko, flera ko-ar (Håkansson & Hansson, 2007). 
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Pluralböjningar verkar komma tidigare än bestämdhetsmarkeringar, bilen kommer tidigt 

medan en bil låter vänta på sig (Håkansson & Hansson, 2007). Verbens böjningar inträder 

ofta senare än substantivens. Grunden för att klara av våra svenska verbformer får barnet 

under sitt andra levnadsår och när de är tre år så är vanligtvis alla former med i barnets språk 

(Håkansson & Hansson, 2007, Strömqvist, 2008). 

 
I 3-5-årsåldern så är det inte ovanligt att barnet återigen övergeneraliserar och det kallas i det 

här sammanhanget för u-formad utveckling. Det handlar om att barnet tidigt kan ha använt sig 

av den korrekta formen av ett ord exempelvis sprang. Efter ett tag börjar barnet säga springde 

istället men återgår sedan till sprang. Det tyder på att barnet först hör och tar in formen sprang 

men när det senare upptäcker och ser mönster för regler i språket kan de försöka sig på att 

använda dem även där de inte hör hemma. Detta kan ses som ett gott tecken på att barnet gått 

ordentligt framåt i sin språkliga utveckling (Håkansson & Hansson, 2007, Strömqvist, 2008). 

 
Ordningsföljden i meningar brukar inte vanligtvis ställa till med några svårigheter i den 

typiska språkutvecklingen utan korrekt ordföljd finns redan från början. Någon satsdel kan 

hoppas över men orden som ingår i meningen kommer ändå i rätt ordning. Även vid frågor 

blir det rätt ordföljd. Frågeorden brukar komma i följande ordning vad, var och vem och dessa 

ord använder barnet redan före två års ålder. Efter det dyker hur och vilket/vilken upp och när 

barnet är runt tre år kommer varför och hur (Håkansson & Hansson, 2007). 

 
Negationer med ordet inte tar lite längre tid att komma underfund med. I början placeras inte 

före det infinita verbet: inte äta. Senare när barnet börjar använda finita verb så sätts 

negationen efter: vill inte, tänker inte (Håkansson & Hansson, 2007, Bruce et al., 2016). 

 
I början använder barnet inte bisatser i sitt språk men runt tvåårsåldern börjar de dyka upp 

(Det är mamma som har ätit den). Så tidigt som vid två och ett halvt års ålder har barnet 

oftast tagit till sig och använder sig av nästan alla typer av bisatser (Håkansson & Hansson, 

2007). 

Att ha grammatisk förståelse innebär att man klarar att använda rätt ordföljd, korrekta 

böjningar och funktionsord så att man kan förstå meningar. Att bara förstå själva orden i 

meningarna räcker inte. Att förstå följande ord: flickan, tappar, på, pojken, sten, fot är inte 

tillräckligt för att förstå innebörden i meningar som Flickan tappade stenen på pojkens fot/ 

Stenen ligger på flickans fot för hon tappade den (Håkansson & Hansson, 2007). 
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Den grammatiska utvecklingen är en del av barnets språkutveckling ihop med dess 

fonologiska, lexikala och pragmatiska utveckling. Hur barnet kan lära sig allt detta så snabbt 

är en fråga forskarna inte är helt eniga om men i stort sett är de överens om att det är en 

kombination av vad som är medfött och vad som lärs in. Det är främst synen på vad som är 

det centrala i sammanhanget som skiljer forskarna åt (Håkansson & Hansson, 2007). 
 

5.5 Grammatiska svårigheter 
 

Har man grammatiska svårigheter så blir det svårt att berätta så att andra förstår, men man har 

även svårt att förstå då andra berättar (Bruce et al., 2016). Grammatiska svårigheter har 

kliniskt sett inte varit så framträdande i Sverige som de fonologiska svårigheterna. För att 

kunna göra analyser på svenska barn samlades spontantalsdata in (Håkansson & Hansson, 

2007). Svårigheter man fann delades in i två grupper: utelämningar (omissioner) samt 

ersättningar (substitutioner). Det som oftast utelämnades var: subjekt, hjälpverbet har och 

kopulan är. Vid ersättning ersatte man ofta presensformen med infinitiv. Även inom ordföljd 

återfanns svårigheter. Exempelvis kan man finna att rak ordföljd används där det egentligen 

bör vara omvänd: Där mormor sitter istället för Där sitter mormor (Håkansson & Hansson, 

2007). 

 
Hos barn med språkstörning kan ses en stor variation av negationsplacering. Studier kring 

barn med språkstörning och frågesatser har inte gjorts i stor omfattning men de verkar föredra 

rak ordföljd: Varför du gråter? istället för Varför gråter du? (Håkansson & Hansson, 2007). 

 
Barn med språkstörning som försöker använda bisatser använder ofta inte som i inledningen: 

Där är bilen körde på katten istället för Där är bilen som körde på katten (Håkansson & 

Hansson, 2007). 

 
Tittar man på vilka eventuella svårigheter som kan uppkomma inom grammatiken hos 

svenska barn så ser man att alla grammatiska strukturer vi har kan vara känsliga för barn som 

har en språkstörning. Tittar man på grammatikens domäner i svårighetsgrad för barn med 

språkstörning så är orddomänen den som ger minst svårigheter, följt av frasdomänen. 

Satsdomänen och textdomänen har visat sig vara det som förefaller svårast. I satsdomänen 

ingår det som behövs för att bilda en sats men hos barn med språkstörning kan utelämning 

och ersättningar uppträda, ordföljden kan också ändras: Jag färdig, Honom är dum, Jag inte 
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älskar korv. Textdomänen utgörs av satser och meningar som byggs ihop till texter exempel- 

vis genom att man skapar bisatser. Barn med språkstörning utelämnar ofta bisatsinledare eller 

ersätter den med annan: Jag vet (var) nallen sova, Han kan inte gå varför han har brutit 

benet. Variationen bland barn är dock stor och resultaten varierar vanligtvis mer i en 

testsituation än i det spontana talet (Håkansson & Hansson, 2007, Juhlin, 2009). 

 
Även om inte många studier gjorts kan man, i motsats till vad en del anser, se att det inte är 

utan mening att låta även äldre barn med språkstörning få träning i grammatik. En relativt 

nygjord studie visar att explicit träning av grammatik kan förbättra den grammatiska för- 

ståelsen hos elever med språkstörning (Ebbels, Maric, Murphy, & Turner, 2014). 
 

5.6 Lexikal och semantisk utveckling 

Ordförrådet och regler för hur man får kombinera ord sammanfattas i ordet lexikon. 

De flesta forskare är tämligen överens om att barn med typisk språkutveckling yttrar sina 

första ord någon gång vid 9-15 månaders ålder. I början sker utvecklingen i relativt långsam 

takt. Vid ungefär 18-24 månaders ålder ökar takten märkbart och denna period brukar kallas 

ordförrådsspurten (Nettelbladt, 2007, Strömqvist, 2008). 

 
I början använder barnet familjära ord, sådant som finns i barnets närhet, mat, kläder, djur, 

leksaker, personer och liknande, det vill säga funktionella ord. I början används till största 

delen substantiv, men när barnet kommit upp i ett ordförråd av ca 50 till 100 ord börjar verben 

och adjektiven mer frekvent användas. Tidigt i utvecklingen är orden kontextbundna, blomma 

står kanske endast för blomman som står på köksbordet. Blomma är i detta fall basordet. 

Ordet blomma går sedan åt att bli mer och mer dekontextualiserat, då barnet upptäcker att 

ordet blomma även används för andra blommor och inte endast är bundet till en specifik 

blomma. De upptäcker att det finns olika sorters blommor med olika artnamn och har då 

kommit att förstå underordnande begrepp (Nettelbladt, 2007). 

 
Nästa steg på vägen är när barnet inser att blomman är en växt, där växt är ett överordnat 

begrepp. I tvåårsåldern använder barnet ord på bas- och underordnad nivå, och de flesta 

treåringar använder sig även emellanåt av överordnade begrepp, men detta är oftare 

förekommande hos fyraåringar. När barnet börjar förskoleklass och skola så ökar deras 

ordförråd dramatiskt. Här påbörjas också en omorganisering av ordförrådet för att höja 

funktionaliteten. (Nettelblad, 2007). 
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5.7 Lexikala och semantiska svårigheter 

 
Att förstå ord och att finna rätt ord för rätt tillfälle är ofta en svårighet hos den som har en 

språkstörning. Finns inte ett välutvecklat ordförråd är det troligen så att barnet även har 

svårigheter med överordnade begrepp. Barnet förstår kanske ordet springa och dess innebörd 

men att skubba, kuta och löpa är begrepp för i stort sett samma sak kan vara svårt att ta till sig 

(Juhlin 2009). 

 
Lexikala problem påverkar ofta även barnets läsinlärning då de vid avkodningen av ord som 

det inte känner till får svårt med förståelsen. Undersökningar har visat att barn som har en 

språkstörning har ett begränsat ordförråd i jämförelse med sina jämnåriga och de är i 

allmänhet senare med att säga sina första ord (Nettelbladt, 2007). 

 
Barn med typisk språkutveckling yttrar ofta sina första ord när de är strax under ett år, medan 

barn med språkstörning vanligtvis yttrat sina första ord upp emot ett år senare. Ordförråds- 

tillväxten hos barn med språkstörning är inte lika snabb och de har även ofta andra språkliga 

svårigheter som inte gynnar ordförrådstillväxten (Nettelbladt, 2007). 

 
Ordmobiliseringsförmågan, det vill säga att få fram rätt ord vid rätt tillfälle är nedsatt hos 

många barn med språkstörningar. I pressade situationer, vid berättande, när svaret måste 

komma snabbt blir svårigheterna än tydligare. Yttranden blir tvekande och det uppstår ofta 

pauser. Man kan ha en benägenhet att ta om det man sagt utan att komma fram till det 

egentliga budskapets kärna (Nettelbladt, 2007). 

 
Barn med språkstörning har vanligen svårigheter med att lära sig nya ord vilket i många fall 

verkar kunna härledas till att de har svårigheter med fonologisk perception och fonologiskt 

minne, att ta in, bearbeta och komma ihåg ljud (Nettelbladt, 2007). 

5.8 Pragmatik 
 

Pragmatik handlar om hur man använder språket i skiftande sammanhang, att kunna göra 

anpassningar efter vad situationen kräver och vilken samtalspartner man har. En person med 

pragmatisk medvetenhet inser att man talar på olika vis med olika personer, det finns också 
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känsla för hur turtagning i samtal fungerar och att man anpassar sig efter lekens regler utan 

större svårigheter. Pragmatik innefattar att kunna ta andras perspektiv och att själv kunna ta 

lagom stort talutrymme (Bruce et al., 2016, Juhlin, 2009). Pragmatik innefattar även 

kommunikation på icke-verbal nivå som ögonkontakt, gester, mimik, hela vårt kroppsspråk 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Språket i ett samtal byggs upp i samverkan med dem som 

talar med varandra. Pragmatik är någonting som sker mellan individer (Ahlsén & Nettelbladt 

2008, Nettelbladt & Salameh, 2013). 

 
Först på senare tid har pragmatik börjat uppmärksammats i den forskning som finns kring 

barn och deras språkutveckling (Juhlin, 2009). Pragmatik är inget nytt även om inte 

forskningen varit så framträdande. I det antika Grekland fanns ett stort intresse för retorik som 

väl kan anses ha med pragmatik att göra i allra högsta grad. Pragmatik är ingenting som är 

förbehållet språkvetare utan det är ett område som många är intresserade av och det kan 

studeras ur flera perspektiv (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). 
 

5.9 Pragmatiska svårigheter 

Svårigheter med pragmatik innebär först och främst svårigheter att samspela med andra och 

detta kan te sig på ett flertal olika sätt (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). Det kan 

vara svårt att anpassa sig till situationen. Att som ett något äldre barn förstå att yngre barn får 

ett annat bemötande än en själv kan också vara svårt. Att själv anpassa sitt språk till 

människor i olika åldrar och situationer kan även det innebära svårigheter. Det uppstår lätt 

missförstånd (Bruce et al., 2016, Juhlin, 2009). 

 
Om budskapet i ett yttrande är tvetydigt, ironiskt eller humoristiskt uppstår ofta svårigheter 

med förståelse. Likaså vid ofullständiga uttalanden och vid ordspråk och talesätt (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Hansson, 2008). Det kan vara särskilt svårt för barn att förstå samtal 

som sker mellan fler människor i en grupp, i synnerhet om flera talar samtidigt och det kanske 

finns andra ljud omkring. I det läget är det svårt att urskilja vad som är relevant i 

talsituationen. Det kan vara svårt att koppla ihop det man hör i samtalet med sådant man varit 

med om och tidigare lärt sig, och en följd av det här kan bli att barnet tolkar det sagda helt 

bokstavligt trots att talaren skämtat eller varit ironisk (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 

2010). Svårigheterna kanske inte framträder så tydligt när barnet samtalar med, för barnet, 

kända personer, vid samtal med okända märks det tydligare. Den som har svårigheter med 

pragmatiken kanske inte svarar alls eller byter samtalsämne trots att det känns obefogat, vilket 
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gör det svårt för de omkringvarande att följa med i tankegången (Nettelbladt & Salameh, 

2007). Pragmatiska svårigheter förändras över tid och de varierar också beroende på i vilket 

sammanhang man befinner sig och vilka krav man känner på sig. Svårigheterna är inte 

statiska (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). 

 

6. Insamling och analys av data 
 

De data som jag i undersökningen har samlat in hamnar inom den kvalitativa forskningen då 

de bygger på ord och hur individerna uppfattar sin kunskap och verklighet. Kunskapen 

individer besitter är i ständig förändring genom att de har en förmåga att bygga ny kunskap 

(Bryman, 2013). Den kvantitativa forskningen å sin sida lägger tyngden snarare åt data som är 

siffermässiga och som bygger på ett deduktivt synsätt, vilket innebär att denna metodansats 

inte är lämplig för detta arbete (Bryman, 2013). 

 
6.1 Metodansats 

Som metodansats har valts fenomenografi då syftet med undersökningen, utöver att få 

kunskap om språkstörning, är att ta reda på vad lärare har för uppfattningar om sina kunskaper 

kring diagnosen språkstörning. Denna metodansats används inom kvalitativ forskning. 

Fenomenografin är lämpad som metodansats då den kan användas för att analysera och 

beskriva tankar som människor har. Fenomenografi som analysmetod är lämplig då man vill 

studera och beskriva människors uppfattningar kring något fenomen, därav namnet (Dahlgren 

& Johansson, 2016, Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2017). 

 
Inom fenomenografi används för det mesta data insamlade via semistrukturerade intervjuer 

(Dahlgren & Johansson, 2016). De kvalitativa forskningsintervjuer som jag har genomfört är 

ett medel för att försöka förstå informanternas synpunkter och upplevelser (Dalen, 2015). 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att jag utgick ifrån en i förväg konstruerad 

intervjuguide med frågor rörande lärares kunskaper och uppfattningar vad gäller språk- 

störning (se bilaga 1). Frågorna i de semistrukturerade intervjuerna hade den fördelen att de 

kunde formuleras om så som det bäst passade i situationen, och både jag som intervjuare och 

den jag intervjuade hade möjlighet att komma in på sidospår som anknöt till temat för 

intervjun. Av den anledningen var det bra att frågorna inte heller var allt för många, då 

intervjuerna i sådant fall kunde ha blivit allt för långa (Bryman, 2013, Dahlgren & Johansson, 
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2016). I kvalitativ forskning är intervjun troligtvis den mest använda datainsamlingsmetoden 

och i grunden så innebär en intervju att det är information som utväxlas mellan parter 

(Bryman, 2013). I en fenomenografisk intervju söker man efter uttömmande svar så man kan 

med fördel använda sig av så kallad probing vilket innebär att man som intervjuare kan be 

informanten utveckla sitt svar via frågor som exempelvis, Hur menar du när du säger....? och 

liknande (Dahlgren & Johansson, 2016). 

 
Som metodansats för detta arbete skulle hermeneutik möjligen kunnat användas, men då jag 

upplevde den mer som att man ville komma åt informanternas egna upplevelser av ett 

fenomen och inte direkt deras tankar kring de kunskaper de innehar så valdes den ansatsen 

bort. Hermeneutiken är även vanlig då informanterna själva har möjlighet att välja vad de ska 

tala eller skriva om, vilket inte var fallet här (Westlund, 2016). Fenomenologi valdes också 

bort då den ansatsen hänsyftar till att beskriva skillnader i upplevelser och inte som i 

fenomenografi där man studerar skillnaden i uppfattningen om vad någonting är och vad det 

uppfattas som att vara (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2017). 

 
6.2 Urval 

 
Då jag var intresserad av att ta reda på vad lärare har för uppfattning om sina kunskaper kring 

diagnosen språkstörning valde jag att intervjua tre lärare i förskoleklass och tre lärare i årskurs 

1-3. För att få spridning på urvalet valdes en skola i en större stad med cirka 300 elever i 

förskoleklass till årskurs 6, och en liten skola på landsbygden, också det en F-6 skola men 

med endast ett 60-tal elever. Alla de intervjuade är behöriga samt har lång erfarenhet av att 

arbeta med barn. De tre förskoleklasslärarna har alla minst tjugofem års erfarenhet av att 

arbeta med barn inom barnomsorg och en av dem även en tid inom grundsärskola. I 

genomsnitt har de arbetat i tio år som lärare i förskoleklass. Två av lärarna är 1-7-lärare varav 

den ena har arbetat som behörig lärare i 14 år och den andra 12 år som behörig och 

dessförinnan 9 år som obehörig. Den tredje läraren är lärare för de tidiga åren och har arbetat i 

12 år som behörig lärare och dessförinnan i förskoleklass och på fritidshem under flera år. På 

grund av sjukdom föll intervjun med en helt nyutexaminerad lärare bort men vid de tillfällen 

då jag besökte skolorna fick jag tillfälle att tala med två lärarstudenter som var inne på sitt 

sista år av lärarutbildningen. Dessa samtal utgjordes inte av formella intervjuer utan av 

informella samtal som uppkom för att tillfälle uppenbarade sig. 
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6.3 Etiska överväganden 
 

Informanterna i detta arbete är pedagoger som arbetar på enheter jag tidigare arbetat vid, 

varför vi inte var okända för varandra, vilket kan betecknas som målinriktat bekvämlig- 

hetsurval (Bryman, 2013). 

 
Informanterna fick ge sitt samtyckte till att deltaga och de informerades om att intervjun när 

som helst kunde avbrytas av dem och även att om de i efterhand ville att någonting som sagts 

skulle tas bort, så skulle det göras. Vidare informerades de om syftet med intervjun, att den 

skulle ingå i min examensuppsats vid Linköpings universitet, och att allt skulle komma att 

vara anonymiserat och inte spårbart tillbaka till vederbörande, så kravet på konfidentialitet är 

därmed uppfyllt (Dalen, 2015). Den enskildes identitet är här inte intressant då frågorna 

kretsade kring den enskildes inställning till ett begränsat område och då kan man lova 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 
Under intervjuerna användes inspelningsutrustning i form av röstinspelning på mobil- 

telefoner, med informanternas tillstånd. Att inte bara höra vad en respondent säger, utan även 

hur, kan vara av intresse i kvalitativ forskning, vilket pekar på att en inspelning av intervju är 

att föredra framför endast anteckningar. Inspelningarna raderades efter fullgjort arbete (Dalen, 

2015). 

 
6.4 Reliabilitet och validitet 

Intentionen i arbetet har varit att undersökningen ska ha god reliabilitet, det vill säga att den 

ska ha genomförts på ett tillförlitligt sätt, det sätt jag genomfört undersökningen på redovisas i 

omgivande kapitel. Vidare att undersökningen ska ha validitet som innebär att 

undersökningen verkligen undersöker det den är tänkt att undersöka (Bryman, 2011). 

God validitet kan undersökningen sägas ha om den har möjlighet att besvara den eller de 

frågor som är tänkt att undersökas (Bergström & Boréus, 2012). 
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6.5 Intervjuer 
 

Intervjuerna genomfördes på respektive skolenhet i små samtalsrum, vilket innebar att 

ostördhet rådde. I genomsnitt tog intervjuerna 25 minuter att genomföra. Inte under någon av 

intervjuerna förekom några avbrott. 
 

6.6 Analysmetod 
 

Att analysera data innebär alltid en form av tolkning (Back & Berterö, 2016). I detta arbete 

har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som data. Genom att själv transkribera 

mina intervjuer lärde jag känna mina data än mer ingående. Både ljudinspelningar och 

utskrifter av transkriptioner är data. Likaså kan anteckningar och reflektioner av olika slag 

som gjorts i och med intervjuerna räknas in (Dalen, 2015). Under intervjuerna gjorde jag vissa 

anteckningar och i direkt anslutning till intervjuerna skrev jag ner reflektioner så att de ej 

skulle falla i glömska. 

 
Efter detta transkriberades intervjuerna. När transkriberingarna till fullo var genomförda 

jämfördes transkriptionerna med ljudinspelningarna så att de stämde överens. Sedan lämnades 

ljudinspelningarna åt sidan och i första hand blev utskrifterna mitt råmaterial (Dalen, 2015). 

 
Då kunde kodning ta vid, det vill säga att jag då försökte analysera vad det hela egentligen 

handlade om samt att jag utarbetade lämpliga kategorier (Dalen, 2015). Nästa steg blev att 

jämföra alla informanters uttalanden för att kunna urskilja skillnader och likheter. Vidare 

fortsatte arbetet till att gruppera uttalandena för att sedan kunna leta efter själva kärnan, 

essensen, i de kategorier som utmejslats ifrån alla insamlade data. Denna essens ligger sedan 

till grund för benämningen av kategorierna. Jag har här utgått från de olika stegen i en 

fenomenografisk analys så som den beskrivs av Dahlgren och Johansson (2016). 
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7. Resultatredovisning 

För redovisningen av mina intervjuer har jag valt att redovisa varje frågeområde för sig och i 

varje område analyserat och kommit fram till en eller flera kategorier för respektive 

frågeområde. 
 

7.1 Hur uppfattar lärarna begreppet språkstörning 
 

Vilken innebörd har begreppet språkstörning för lärarna? 

Tre av informanterna uttrycker stor osäkerhet om begreppets innebörd, men nämner ändå sina 

uppfattningar. Andra har mött elever med språkstörning och har en uppfattning om vad 

begreppet kan innebära, men det är ett vitt begrepp och lärarna uppfattas inte ha en samlad 

bild över vad begreppet står för, och hur många delar av språket som faktiskt kan vara 

inblandade då det gäller språkstörning. Lärarnas uppfattningar av begreppet språkstörning kan 

indelas i fyra kategorier: 

1. Expressiva svårigheter 

2. Impressiva svårigheter 

3. Expressiva och impressiva svårigheter i kombination 

4. Svårdefinierbara symptom 
 
 

1. Expressiva svårigheter 

Flera av citaten visar på att lärarna har förståelse för att begreppet språkstörning inbegriper 

någon form av expressiva språksvårigheter, det vill säga svårigheter med språkproduktion: 

”att någon har svårt att uttrycka sig” 

”svårt uttala ord” 
 
 

2. Impressiva svårigheter 

Att språkförståelsen kan vara påverkad på flera olika vis är det flera av informanterna som har 

insikt i: 

”svårt förstå ords betydelse, sammanhang, ordförråd som är begränsat, svårt att veta att ord 

betyder olika saker” 

”svårt med instruktioner, förstå genomgångar” 

”vet inte ordens betydelse” 
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3. Expressiva och impressiva svårigheter i kombination 

Följande citat ger uttryck för att lärarna uppfattar att flera områden inom språket kan vara 

påverkade: 

”de har svårt uttala ord och ords betydelse” 

”att någon har svårt att uttrycka sig och förstå” 

”svårt förstå ords betydelse, sammanhang, ordförråd som är begränsat, svårt att veta att ord 

betyder olika saker” 

 
4. Svårdefinierbara symptom 

En del informanter uttrycker att de förstår att någonting inte stämmer utan att de förstår 

varför: 

” lurigt, för man kan inte bara sätta tummen på” 
 
 

Då språkstörningen hos en person är omfattande kan det vara svårt att veta om det möjligen kan 

vara svag teoretisk begåvning eller en språkstörning som ligger till grund för svårigheterna att 

förstå: 

”jag har haft en elev med språkstörning, då misstänkte man andra saker först innan man kom 

fram till att det var språkstörning” 

”när eleven fick diagnosen föll mycket på plats men jag själv hade inte mycket kunskap om hur 

språkstörning kunde visa sig innan” 

7.2 Hur kan språkstörning yttra sig? 

Förutom det som framkommit då informanterna beskrivit sin uppfattning av begreppet språk- 

störning så beskriver de vidare vilka yttringar och symptom de uppfattar kan bero på en 

eventuell språkstörning. Under mina intervjuer får jag en upplevelse av att lärarna i 

förskoleklass har fler möjligheter till informella samtal med sina elever än vad klasslärarna i 

årskurs1-3 har. Lärarna i årskurs 1-3 talar mest med sina elever i undervisningssituationer. 

Det förefaller som att lärarna i förskoleklass oftare uppmärksammar elevers spontantal och 

har något större möjlighet att upptäcka avvikelser i vardagligt spontantal, vilket i sig inte är 

förvånande då fri lek ingår som en del i deras elevers skolvardag. I klassrummet präglas 

kommunikationen oftare av ett undervisningsspråk som är annorlunda mot det vardagsspråk 

eleven använder sig av i friare samtalssituationer. Det förekommer även många begrepp som 

kräver förståelse för att eleven ska kunna följa med i klassrumsundervisningen. 
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Även inom detta område kan urskiljas samma fyra kategorier här ur ett annat perspektiv: 
 

1. Expressiva svårigheter 

2. Impressiva svårigheter 

3. Expressiva och impressiva svårigheter i kombination 

4. Svårdefinierbara symptom 
 
 

1. Expressiva svårigheter 

Lärarna uppfattar fonologiska svårigheter i uttal och bristande ordmobiliseringsförmåga. Att 

”prata barnspråk” kan stå för fonologiska svårigheter likaväl som grammatiska. 

Semantisk språkstörning innebär bland annat svårigheter med ordförråd: 

”de har inte orden” 
 
 

2. Impressiva svårigheter 

Flera av informanterna uttrycker att de reagerar när de märker att elever har svårt att förstå 

under genomgångar och instruktioner. Då börjar de misstänka att någonting inte riktigt följer 

den typiska utvecklingen. Lärarna uppfattar att eleverna har svårt med förståelsen: 

”svårt med instruktioner och att förstå genomgångar” 

”de förstår inte vad de vuxna säger åt dem” 

Att förstå vad som ligger till grund för den bristande förståelsen kan vara svårare att få grepp 

om. 

 
3. Expressiva och impressiva svårigheter i kombination 

Citaten som förekommer är många gånger tolkningsbara och passar in i mer än en kategori. 

Tolkningen av: 

” om de läser en text och de inte tar in” 

blir att eleven kan ha svårt att förstå då eleven själv läser en text, för att språkproduktionen är 

bristfällig, vilket i sin tur påverkar förståelsen. 

Jag tolkar ”hur tänker de när de får en uppgift” att eleven expressivt försöker förklara vad 

eleven impressivt tror sig ha förstått då läraren muntligt gett en uppgift. 

Följande citat vet jag handlar om en elev som hade stora svårigheter att ta muntliga såväl som 

skriftliga instruktioner i lärandesituationer, men som i både muntliga och skriftliga uppgifter, 

där eleven själv valde de ord som användes, till synes inte hade några större svårigheter att 

uttrycka sig: 



31  

”svårt med instruktioner men inga svårigheter uttrycka sig när hon fick skriva om vad hon 

ville” 

 
4. Svårdefinierbara symptom 

En känsla av att någonting inte stämmer när man som vuxen umgås med barnet och 

frustrationen som kan uppstå, då barnet förstår i vissa situationer och i andra inte, kan de här 

citat ge uttryck för: 

”ojämn förståelse” 

”man kan inte sätta fingret på det.....är det något annat eller är det språket?” 

Språkstörningen är inte statisk och kan vara mer eller mindre framträdande beroende på 

situation och i vilket sammanhang barnet befinner sig i. 

”att de inte förstår instruktioner men i andra sammanhang förstår de allt” 
 

7.3 Utmaningar 
 

Vilka utmaningar uppfattar lärarna för sin egen del och för eleverna med språkstörning eller 

misstanke därom? Att ha kommunikativa svårigheter påverkar naturligtvis vardagen både för 

barnen och för pedagogerna och andra vuxna som finns kring barnet. 

Här urskiljer jag tre kategorier: 
 
 

1. Lektillfällen 

2. Lärandesituationer 

3. Lärarutmaningar 
 
 

1. Lektillfällen 

I leken och mötet med andra uppstår missförstånd på grund av språksvårigheterna. Eleven kan 

känna sig utlämnad och ensam: 

”kan man inte göra sig förstådd är det nog svårt att samspela med andra barn” 

Svårigheten att förstå sin omgivning kan leda till utstötthet om man inte eleven med 

språkstörning och dess kamrater får den stöttning och information de behöver: 

”jag tänker i leken.....jag tror man lätt kan bli utåtagerande, att man bråkar, blir ledsen och 

slåss och de andra barnen tröttnar lite på en också.....jag tror det faktiskt kan ha stor 

betydelse” 
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Att ha någon som förklarar leken och vardagen för sig är viktigt för barn med språkstörning: 

”spelregler är svårt” 

”sociala samspelet...det blir missuppfattningar” 

”missförstånd med kompisar” 

Då eleven blir äldre blir utmaningarna annorlunda: 

”när kompisarna började prata mer istället för att leka blev det svårare” 

”konflikter för att man inte förstår kompisarna” 

”att man inte kan göra sig förstådd i de sociala bitarna” 
 
 

2. Lärandesituationer 

Inlärningen påverkas vid bristande språkförståelse: 

”mycket svårare att lära sig om man inte förstår, man får inte sammanhanget” 

”man får inte ihop det” 

”vissa barn läser men förstår inte vad de läser” 

”det blir svårt vid problemlösning och läsförståelse” 

 
3. Lärarutmaningar 

Att möta elever med språkstörning eller misstanke därom kräver mycket av läraren. 

”de behöver fler och fler individuella instruktioner.... man får själv tänka till... att använda ett 

annat sätt att uttrycka sig på” 

Behov av kunskaper som inte ingick i grundutbildningen uppkommer: 

”det är bra att arbeta med tecken som stöd” 
 

7.4 Kompetensbehov 

Hur uppfattade lärarna sitt behov av eventuell ytterligare kompetens inom området? Här 

innefattar jag alla citat i en och samma kategori, kompetensbehov. 

 
Följande citat visar tydligt på en osäkerhet kring vad språkstörning är och en önskan om 

utökad kompetens. 

”jag vet egentligen inte så mycket” 

”behöver mer info” 

”vi har inte fått något särskilt...jag tror inte vi har kunskap” 
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Lärarna är osäkra på hur de ska bemöta elever med språkstörning, de vet inte att det finns 

olika former och grader av språkstörning och vad det innebär för individen. De uppfattar sig 

behöva veta mer men preciserar inte mer specifikt vilken kunskap de anser sig vara i behov 

av: 

”behöver grundläggande kunskap 

”kan inte så mycket om det” 

 
De av lärarna som själva mött elever med diagnosticerad språkstörning har kunskaper 

specifikt om den form av språkstörning de eleverna har: 

”när eleven fick diagnosen föll mycket på plats men jag själv hade inte mycket kunskap om hur 

språkstörning kunde visa sig innan” 

 
Själva diagnosnamnet leder till frågetecken och det uppfattas negativt: 

”själva begreppet?.... förstår jag det?....jag bara sitter och försöker förstå” 

”svårt och konstigt ord- att något är stört” 

”jag skulle verkligen behöva få mer kött på benen och varför det heter störning” 
 
 

En av lärarna uttryckte på vilket sätt vederbörande skulle önska kompetensutveckling: 

”samtalsgrupp på skolan kring en bok i arbetslaget.... sån utbildning på forskningsbaserad 

grund och samtal med kollegor skulle jag vilja ha” 

En sådan samtalsgrupp skulle kunna tillföra lärargrupperna mycket, då de tillsammans med 

sina erfarenheter kan delge varandra tankar och erfarenheter samt jämföra dessa med vad 

forskningen säger om språkstörning och dess konsekvenser för elever. Som grupp har de 

troligen en gemensam större kunskap än vad de själva inser och är medvetna om. 

7.5 Lärarstuderande 

I detta sammanhang vill jag även redogöra för mina samtal med de två lärarstudenterna jag 

stötte på vid mina besök på skolorna. De studerade båda till att bli lärare i de lägre 

årskurserna. Ingen av dem hade fått någon som helst utbildning kring språkstörning på 

universitetet. Den ene hade egna erfarenheter då han hade barn med språkstörning men i sin 

utbildning hade han inte fått tillfälle till kunskapsinhämtning inom ämnet. Detta uppfattade de 

båda som en brist och de insåg att de på egen hand måste ta reda på mer om ämnet. De 

upplevde att en introduktion i ämnet hade de föredragit att få redan i utbildningen då det ändå 

är så mycket att sätta sig in i som nyutexaminerad lärare. 
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8. Diskussion 

Min hypotes var att lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 brister i sin kompetens kring 

språkstörning och att de själva uppfattar sig ha otillräcklig kompetens i ämnet. Syftet med 

undersökningen var att bekräfta, revidera eller falsifiera hypotesen, samt att ge mig själv och 

andra möjliga läsare en djupare insikt i barns språkutveckling samt språkstörning. 

 
Mina frågeställningar var: 

 
- Vilka uppfattningar har lärare i förskoleklass och årskurs 1 -3 om språkstörning? 

- Hur uppfattar de sin egen kompetens i fråga om språkstörning? 
 

8.1 Begreppsosäkerhet 
 

Min empiri tyder på en osäkerhet hos lärare kring begreppet språkstörning och vad som ingår 

i diagnosen. Sveriges lärarkår består av ett stort antal individer varav jag endast intervjuat sex, 

samt fått ytterligare inblick i två snart färdigutbildade lärares tankar kring begreppet, vilket 

inte kan sägas vara en större undersökning. Dock har jag, som tidigare nämnts, under min 

utbildning till speciallärare hört flera studerande ha många frågor kring just språkstörning, och 

i min vardagliga yrkesverksamhet i skolan har jag upplevt detsamma. Osäkerheten generellt 

sett förefaller vara stor, vilket stämmer väl med den bild Bishop et al.,(2017) redovisar och 

det är önskvärt att kunskapen kring språkstörning ökar. 

8.2 Mångfacetterad diagnos försvårar upptäckt 
 

Som lärare i dagens samhälle behöver man vara insatt i många olika ämnen däribland olika 

diagnoser. Språkstörning är en av de diagnoser som i dagens lärarutbildning inte har så stor 

plats och lärare ute i verksamheten förefaller inte ha fått kompetensutbildning inom området. 

Den kunskap man besitter kommer närmast ifrån erfarenheter av eventuella egna elever med 

språkstörning. Språkstörning är en mångfacetterad diagnos (Baird, 2008, MacAllister, 2008) 

vilket gör att även om man som lärare haft en eller flera elever med språkstörning så har de 

sannolikt inte upplevt samma svårigheter, men som lärare har man ändå fått en inblick i en 

viss del eller delar av språkstörningens många områden. 
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En av mina intervjuade lärare beskrev en elev där läraren först misstänkt en eventuell svag 

begåvning medan det efter utredning visade sig vara en semantisk språkstörning, det vill säga 

svårigheter med språkets innehåll och ords betydelse (Nettelbladt, 2007). I och med detta fick 

hon insikt om en av språkstörningens delar men semantisk språkstörning är endast en av flera 

ingående delar. En ökad kunskap hos lärarkåren kring vad som ingår i diagnosen 

språkstörning torde leda till att fler elever i språkliga svårigheter blir upptäckta och framför 

allt, blir upptäckta tidigare. Det torde även leda till en större medvetenhet kring hur man i 

skolsituationen kan underlätta för elever med språkstörning. 

8.3 Språkstörning- inget statiskt tillstånd 

Något som i detta sammanhang kan vara av vikt att ha i åtanke är att språkstörning inte är ett 

statiskt tillstånd. Språkstörningens konsekvenser påverkas även av det sammanhang man 

befinner sig i och den sinnesstämning man är i. I intervjuerna framkom att elever vid 

exempelvis instruktioner inte förstod men att de i andra sammanhang uppfattades förstå. Det 

framkom även att eleverna uppfattades ha en ojämn förståelse. Dessutom förändrar sig 

språkstörningen över tid varför en diagnos ställd för ett par år sedan kanske inte är till fullo 

aktuell idag. Språkstörningsdiagnosen är en färskvara, menar Nettelbladt och Salameh (2007) 

vilket i sig inte är förvånande då själva språkutveckling även är en process som pågår hela 

livet i samspel med andra omkring oss (Tomasello, 2007). 

 
8.4 Inlärning och förståelse 

 
Det som i flera av intervjuerna framkom var att lärarna uppmärksammade svårigheter hos 

elever med att förstå eller att uttrycka sig. I vissa fall rörde det sig om att båda områdena 

föreföll påverkade. Detta tyder på att lärarna uppmärksammat elever i svårigheter med 

impressivt eller expressivt språk eller en kombination av båda, vilket innebär svårigheter att 

förstå eller att producera tal, eller att svårigheter förekommer inom båda domänerna, 

impressivt och expressivt. I de fall man uppmärksammar detta hos elever, trots att elevens 

utveckling inom andra områden synes opåverkad tyder mycket på att en språkstörning 

föreligger (Leonard, 1998, Nettelbladt & Salameh, 2007). Förmåga till god inlärning och 

förståelse, är starkt beroende av god språklig förmåga (Bruce, 2007), och forskare inom olika 

forskningsområden anser att språklig kompetens och läskompetens spelar en avgörande roll i 

länders sociala och ekonomiska utveckling (Rosén & Gustafsson, 2006). Detta innebär att 

tidig upptäckt av elever som mer än andra riskerar att ställas inför svåra utmaningar inom den 
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språkliga domänen är oerhört viktigt, inte bara för samhället, utan naturligtvis främst för 

individen själv. Att de intervjuade lärarna, trots sin uttalade osäkerhet om begreppet 

språkstörning, ändå uppmärksammar dess yttringar är positivt. 

8.5 Fonemproduktion och fonologiska svårigheter 
 

Endast två intervjusvar tyder på att svårigheter att producera ljud, det vill säga fonem, 

uppfattas som en del i språkstörning. Ett av uttalandena ”de pratar mer barnspråk” är 

tolkningsbart och kan stå för svårigheter att uttala ljud men det skulle lika gärna kunna röra 

sig om att barnet har en outvecklad grammatik. Det skulle även kunna tyda på måttlig 

språkstörning där både fonologi och grammatik är påverkade. Ett annat citat: ”svårt att uttala 

ord” tyder på att läraren uppfattat att svårigheter med ljudproduktionen ingår i det som ibland 

kallas lätt språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). Svårigheter med fonologin, att uttala 

ljud på rätt sätt, är den vanligaste formen av språkstörning i förskoleåldern och den svårig- 

heten har barnen ofta överbryggat när de kommer till skolan (Nettelbladt, 2007), vilket kan 

vara orsaken till att det i min undersökning endast var förskoleklasslärare som nämnde detta 

fenomen som en del i vad man uppfattade vara språkstörning. Förskoleklasslärare har även, 

oftare än klasslärare i årskurs 1-3 varit med om överlämningar från förskola och där fått 

information om huruvida eleven gått hos logoped eller ej, vilket troligen innebär att de, oftare 

än klasslärarna i 1-3, har större medvetenhet om denna domän av språkstörning. 

 
8.6 Samspelssvårigheter 

 
I flera av intervjuerna framkom att de intervjuade uppfattar att svårigheter i kommunikation 

med andra kan vara en yttring av språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). Särskilt svårt 

kan det vara att uppfatta samtal där flera personer är inblandade (Nettelbladt & Reuterskiöld 

Wagner, 2010), vilket är fallet i leksituationer. ”jag tänker i leken.....jag tror man lätt kan bli 

utåtagerande, att man bråkar, blir ledsen och slåss och de andra barnen tröttnar lite på en 

också.....jag tror det faktiskt kan ha stor betydelse”, ”spelregler är svårt”, ”missförstånd med 

kompisar”. Sådana brister i kommunikationen kan bero på pragmatiska svårigheter som 

påverkar förmågan till kommunikation och samspel (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Pragmatiska svårigheter innebär inte bara svårigheter i hur man använder språket, utan även 

hur vi använder mimik, gester eller hur vi beter oss i olika sociala situationer (Ahlsén & 

Nettelbladt 2008, Bruce et al., 2016). Expressiva svårigheter som vid ordmobilisering och vid 

fonologi försvårar andras möjlighet att förstå den som talar. Grammatiska svårigheter, som ju 
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kan vara av både expressiv art och impressiv art, kan även det göra det svårt att berätta så att 

andra förstår, och man kan även ha svårt att förstå det andra berättar (Bruce et al., 2016). Har 

man svårigheter inom en eller flera av dessa domäner är det lätt att förstå att situationer i fri 

lek kan innebära stora utmaningar (Carlberg Eriksson, 2011, Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén 

& Ors, 2008). 

 
Uppmärksammar man svårigheter till samspel och kommunikation eller att konflikter ofta 

uppstår är det av vikt att utreda varför dessa situationer uppstår för att kunna stötta barnet 

(Bruce, 2007). 

 
8.7 Behov av ökade kunskaper 

Min undersökning tyder på att det finns behov av ökade kunskaper i fråga om språkstörning, 

vilket även artiklarna i de två nyutkomna utgåvorna av tidskrifterna Skolvärlden och 

Specialpedagogik, som berättas om under nästa rubrik, tyder på. I mina samtal med 

lärarstudenterna framkom att lärarutbildningen, som den ser ut idag, inte alls innefattar kurser 

kring språkstörning, vilket vore önskvärt. Då även mina studiekamrater i 

speciallärarutbildningen vid flera tillfällen uttryckt frustration över att utbildningen inte gav 

mer insikt i begreppet språkstörning tycks det uppenbart att en medvetenhet finns, men att 

kunskapen lärarna har, inte räcker till för den vardag de möter. Lärarna och speciallärare är i 

behov av ytterligare och djupare kunskap .Vilken kunskap behövs och i vilken omfattning? 

Möjligheten till att få göra en undersökning bland landets förskoleklasslärare och lärare samt 

specialpedagogisk personal, liknande den SPSM nu genomför med 254 huvudmän och dess 

rektorer, vore intressant. Kanske kunde grunden till en allmän kompetenshöjande utbildning 

för landets lärare läggas utifrån resultaten i en sådan undersökning. 
 

8.8 Språkstörning i tiden 
 

Jag fick, när jag redan hunnit en bra bit på väg i mitt arbete, Lärarförbundets tidskrift 

Specialpedagogik #2 mars 2018, i min brevlåda och blev glatt överraskad då det visade sig att 

tidningen hade temat språkstörning. Redan på första uppslaget möter mig orden: 

”medvetenheten om språkstörning har ökat senaste åren” och det syftar på ett projekt som 

genomförts i en svensk kommun. I flera artiklar kan vi följa kommunens projekt och hur det 

lett till större kunskap hos lärarna genom att samarbetet med logopeder och talpedagoger ökat 

då en logoped eller talpedagog är knuten till skolan och inte endast finns som en central 
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resurs. Detta stämmer helt överens med min egen personliga uppfattning om hur det bör vara 

för att vi som speciallärare ska kunna fungera på ett bra sätt för våra elever med språkstörning 

och för deras lärare. 

 
I chefredaktörens spalt möts jag av frågan som en av mina informanter ställde: ”Är det 

verkligen okej att skriva att någon har en störning?” där man också skriver att då både 

Skolverket, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Fub (Föreningen för barn, 

unga och vuxna med utvecklingsstörning) använder ordet störning i både språkstörning och 

utvecklingsstörning så väljer man även i tidskriften att använda det begreppet. 

 
I tidskriften går också att läsa en artikel om en vuxen kvinna med språkstörning och hur hon 

berättar vilka utmaningar hon möter på grund av det. Hon berättar att hennes språkliga 

svårigheter sett olika ut under åren och i olika sammanhang och att hennes arbetsminne gör att 

hon har svårigheter att minnas en längre instruktion i flera led. Hon har fortfarande i vuxen 

ålder svårigheter att uttala vissa ljud och kan behöva tänka på hur hon rent tekniskt ska sätta 

tungan för att producera ljudet. Genom att sätta sig in i hennes utmaningar kan vi som 

pedagoger få tankeställare för hur vi bör bemöta våra elever. 

 
Vidare finns en artikel som behandlar en kartläggning som SPSM gjort över tre län där det 

visar sig att många huvudmän brister i kunskap kring området språkstörning. Vi kan läsa att 

från SPSM skickades i slutet av februari en enkät ut som rör dessa frågor, till 254 huvudmän 

och deras rektorer. Redan i maj kan man se fram emot en analys av enkäten. Min förhoppning 

är att det nu är ett genombrott på gång kring att få ut mer kunskap kring de här frågorna till 

dem det berör (Specialpedagogik #2, 2018, s. 3). 

 
Den 4 april i år utkom en artikel i Skolvärlden, ett månadsmagasin som ges ut av Lärarnas 

riksförbund, där man intervjuar Anna Eva Hallin, logoped med en doktorsexamen i logopedi 

från New York University. Hallin menar att det på vissa håll i Sveriges skolor redan finns 

förutsättningar för elever med språkstörning att få nödvändigt stöd, medan det i andra saknas 

både kunskap och stöd. Hallin anser att det är dags för svensk skola att få ökad kunskap om 

språkstörning. Hennes förhoppning är att logopeder ska komma att ingå som en självklarhet i 

elevhälsan, för att kunskap och kompetens kring språkutveckling, språklig sårbarhet och 

språkstörning ska finnas på plats i skolan (Skolvärlden, 2018). Det finns även en annan 

yrkesgrupp, som enligt min egen mening, kan inneha den rollen, och det är talpedagogen, som 
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ju i grunden är en erfaren lärare med vidareutbildning i talpedagogik med kunskap om de 

ämnen som Hallin nämner. Detta var också fallet i det kommunprojekt som Lärarförbundets 

tidskrift Specialpedagogik behandlade, där en logoped eller en talpedagog var knuten till varje 

enskild skola som ingick i projektet (Wallin, 2018). 

 
Att både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund nu i två av sina tidskrifter väljer att lyfta 

frågan om behovet av ökad kunskap kring språkstörning, samtidigt som jag skriver min 

uppsats som berör samma ämne, gör mig hoppfull om att en sådan kunskapsökning kan vara 

på gång. 

9. Slutsats 

Den undersökning jag genomfört tyder på att lärares uppfattning om språkstörning är något vag 

och oklar, men att de trots den osäkerhet de framhåller, ändå kan visa på flera yttringar hos barn 

och elever som skulle kunna tyda på språkstörning. 

Den samlade bilden av alla de olika områden som kan påverkas när man har en språkstörning 

saknas. En fragmentiserad kunskap finns dock, men lärarna är osäkra på om det de tror kan höra 

till diagnosen språkstörning verkligen gör det. Viss kunskap finns, men inte en helhetsbild över 

vad som ingår i diagnosen och begreppet språkstörning. 

Detta bekräftar min hypotes om bristande kompetens kring språkstörning hos lärarna till viss 

del. Jag vill dock betona att jag utifrån min begränsade studie inte kan hävda att min hypotes 

har generell giltighet, även om det finns många tecken som tyder på att detta är fallet. 

 
Lärarna uppfattar sin egen kompetens kring språkstörning som begränsad och uppfattar sig vara 

i stort behov av kompetensutveckling inom området vilket helt och hållet bekräftar min hypotes 

om att lärarna själva uppfattar sig ha otillräcklig kompetens i ämnet. 

Att de inte mer preciserat beskriver vilken kunskap de uppfattar sig vara i behov av, beror 

troligen på den oklara uppfattning de har om vad som innefattas i diagnosen. 

 
Då lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 själva uppfattar sig ha otillräcklig kompetens och då 

det råder osäkerhet om huruvida de innehar tillräcklig kompetens för att på bästa sätt möta dessa 

elevers behov, så är det önskvärt att de i sin tur har möjlighet att vända sig till expertis inom 

ämnet. Då det från kurskamrater under min speciallärarutbildning framkommit att även de 

uppfattar sin egen kompetens som otillräcklig på området, så är förhoppningen att även 
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speciallärare får möjlighet att förkovra sig i ämnet, samt att varje lärare och speciallärare på sin 

skola, och i sin kommun, har möjlighet till nära samarbete med talpedagoger och logopeder. 

10. Slutord 

Med ökad kunskap och medvetenhet torde färre barn behöva uppleva det Märta så insiktsfullt 

gav uttryck för i inledningen: 

 
”Jag förstår inte vad jag säger, men jag förstår mig när jag pratar” 

 
 

Med rätt kunskap hos dem som ska ge ledning och stimulans ska Märta och barn i liknande 

situationer istället få känna att: 

 
Jag förstår vad jag säger och andra förstår mig när jag pratar 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

Följande frågor är det underlag som jag utgick ifrån i mina intervjuer: 

Intervjufrågor: 

 

- Vilken utbildning har du? 
 
 

- Hur länge har du arbetat som lärare/lärare i förskoleklass? 
 
 

- Vad innebär begreppet språkstörning för dig? 
 
 

- Vilka symptom hos ett barn skulle kunna göra dig misstänksam på att det skulle kunna röra 
sig om en språkstörning? 

 
 

- Vilken inverkan på inlärning och sociala relationer uppfattar du att språkstörning kan ha? 

Om svar inte redan framkommit: 

- Vilken ytterligare kunskap upplever du dig vara i behov av när det gäller språkstörning? 
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