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Abstract: Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om språkstörning som begrepp och dess påverkan 

på läs- och skrivutveckling samt om den lärmiljö elever med språkstörning erbjuds. Att de intervjuade 

personerna tillhör olika yrkesgrupper bidrar med variation i uppfattningarna och ligger delvis till grund för 

resultatmodellen i analysen. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där vi lär i samspel med andra 

och utveckling sker inom den proximala utvecklingszonen. Resultaten diskuteras också utifrån olika synsätt på 

specialpedagogisk verksamhet; det relationella och det kategoriska perspektivet samt dilemmaperspektivet. 

Den fenomenografiska ansatsen har inspirerat till intervjuer som datainsamlingsmetod och även till valt 

analysförfarande. Resultatet visar att språkstörning som begrepp uppfattas mångfacetterat, individuellt och 

svåravgränsat. Skolan anses behöva mer kunskap om begreppet. Det uppfattas finnas ett starkt samband 

mellan språkstörning och läs- och skrivsvårigheter men detta ses inte som absolut. De intervjuade menar att det 

många gånger handlar om språkförsening. Dyslexi används som begrepp för något språkstörning kan 

utvecklas till. Dyslexi uppfattas också som en del av en språkstörning. På frågan om vilken lärmiljö eleverna 

bör erbjudas är svaren ganska lika med störst vikt vid individnivån. Enskild undervisning anses nödvändig 

och elevens svårigheter är i fokus. Specifika språkstörningskunskaper, skolorganisation och elevkännedom är 

tre delar alla på något sätt uppfattar som viktiga, dock i varierande grad beroende på yrkestillhörighet 

och/eller plats i organisationen. Alla menar att samarbete över yrkesgränserna är mycket viktigt för att skolan 

ska kunna erbjuda eleven med språkstörning goda utvecklingsmöjligheter. 
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1.Inledning 
Av Lgr11 framgår att skolan måste ta hänsyn till individuella förutsättningar och behov och 

att vi som arbetar i skolan har ansvar för att uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd. Skolpersonal ska samverka för att skapa en god miljö för utveckling och lärande 

och vi måste se svårigheter i relation till den omgivande miljön. Enligt Lgr11 ansvarar skolan 

för att alla elever efter avslutad skolgång ska behärska det svenska språket och kunna uttrycka 

tankar och idéer i tal och skrift samt ha tilltro till sin egen språkliga förmåga. Alla lärare i 

grundskolan har ett gemensamt ansvar för elevernas språkutveckling då språkförmågan har 

stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevens fortsatta liv. Vi behöver språket för vårt 

tänkande, vår inlärning och för kommunikation (Lgr11).  

Socialstyrelsen (2010), som ansvarar för en enhetlig terminologi kring bl a 

funktionsnedsättningar, har tagit beslut om att använda termen funktionsnedsättning för 

nedsättning i fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och begreppet 

funktionshinder som en definition för den begränsning funktionsnedsättningen innebär för en 

person i relation till omgivningen. Det är alltså miljön som anses funktionshindrande. 

Mitt arbete kommer att handla om begreppet språkstörning, en mångfacetterad, ofta dold, 

funktionsnedsättning som fortfarande är relativt okänd för oss som arbetar i skolan (Carlberg 

Eriksson, 2009). Ändå framgår det i internationella studier att mellan 5 och 8 % av barn i 

förskoleåldern har någon form av språkstörning (Leonard, 1998). På många håll saknas 

kunskap som krävs för att elever med språkstörning ska få rätt stöd och det handlar om många 

samverkande faktorer som måste bidra för att förutsättningarna för en god språkutveckling 

ska bli de rätta (Carlberg Eriksson, 2009). Carlberg Eriksson (2009) menar att det krävs en 

lyhördhet och ett utvecklat pedagogiskt tänkande för att undervisa elever med språkstörning 

och att ett salutogent förhållningssätt, där vi utgår från det som faktiskt fungerar och har 

positiva förväntningar, är viktigt. Forskning visar att tidig upptäckt och förebyggande insatser 

minskar risken för permanenta problem. Riktat stöd och handledning till undervisande lärare 

förespråkas då lärares kunskap kring läs- och skrivutveckling anses kunna vara avgörande för 

den enskilde elevens möjligheter (Nettelbladt & Salameh, 2007).                                                      

Jag har som grundskollärare erfarenhet av att arbeta med elever som ska lära sig läsa och 

skriva i år 1-3. Just nu arbetar jag i förskoleklass och märker där att barnen är olika långt 

komna i sin språkutveckling och som blivande, antagligen handledande, speciallärare funderar 
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jag på hur väl vi i skolans läs- och skrivundervisning följer upp förskoleklassens 

språkutvecklande arbete och vilken beredskap vi har att möta barn med språkstörningar. 

Vilken kunskap finns om språkstörning och dess påverkan på elevernas språkutveckling ute i 

skolorna?  

Inom språkstörningsforskningen är forskning kring intervention, d v s kring de åtgärder som 

sätts in vid svårigheter, eftersatt även om intresset ökat på senare år (Nettelbladt, 2007). 

Intervention kan vara både direkt och indirekt. Vid direkt intervention får barnet språklig 

träning av en kunnig person individuellt eller i grupp. Indirekt intervention kan innebära att 

förändra miljön kring barnet så att den blir så stödjande som möjligt, eventuellt via 

handledning av personer med specifika kunskaper om språkstörning (Nettelbladt, Håkansson 

& Salameh, 2007). Hur bör då miljön kring elever med språkstörning se ut? 

2. Syfte och frågeställningar 

Jag har i mitt arbete fokuserat på skolåldern (åk 1-3) och vad språkstörning innebär för läs- 

och skrivutveckling och lärmiljö i dagens skola. Syftet med min studie är att ta reda på hur 

erfarna personer med olika yrkesroller uppfattar begreppet språkstörning och dess påverkan 

på läs- och skrivutveckling samt den lärmiljö som eleverna erbjuds utifrån följande 

frågeställningar:  

Hur ser de på begreppet språkstörning? 

Hur uppfattar de språkstörningens betydelse för läs- och skrivutvecklingen?  

Vilka insatser anser de behövs på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå för att ge en 

elev med språkstörning stöd i läs- och skrivutvecklingen? Vad görs och vad borde göras? 
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3. Teoretiska perspektiv  

Charon (1992) skriver att perspektivtagande är komplext och att varje människa har många 

för dem viktiga perspektiv och detta gäller naturligtvis även mig. Eftersom jag arbetar i 

skolan ser jag på skolan ur ett pedagogiskt perspektiv. Genom mina egna erfarenheter som 

pedagog har jag ”fostrats” inom pedagogikämnet med dess vokabulär och begrepp. Jag ser på 

pedagogiken med en pedagogs glasögon och ställer frågor, väljer strategier och drar slutsatser 

därefter (Merriam, 1994). Inom varje perspektiv finns många subperspektiv och jag diskuterar 

mitt resultat utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Även inom detta perspektiv finns olika 

synsätt. Nedan beskriver jag det relationella och det kategoriska perspektivet samt 

dilemmaperspektivet.  

Dahllöf (1992) har gjort en schematisk bild av ”pedagogikens hus” med olika rum från 

mikronivå till makronivå, från individ till samhälle. Han menar att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan dessa olika nivåer. Studier av pedagogiska fenomen blir, enligt Dahllöf, 

intressanta först då vi belyser detta samspel. Detta relationella synsätt är något jag tagit fasta 

på och har använt som en utgångspunkt i min studie. Att ställa frågor och tolka mina 

informanters svar om skolans lärmiljö utifrån organisations-, grupp- och individnivå har hjälpt 

mig att få struktur i empirin och att garantera svar på alla de tre inbördes beroende nivåerna. 

Jag ser det relationella synsättet, precis som Säljö (2000), som en del av det sociokulturella 

perspektivet. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv för min studie. Säljö (2000)  ser på lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv och beskriver lärandet som en aspekt av all mänsklig verksamhet. 

Han menar att lärande sker överallt i interaktion med andra och att vi måste ta hänsyn till 

vilka resurser som finns att tillgå och vilka krav vår omgivning ställer på oss i en lärsituation 

för att förstå hur lärandet går till. Mina biologiska förutsättningar sätter inte gränsen för vad 

jag kan lära. I vår sociokulturella verklighet finns tillgång till hjälpmedel/artefakter och andra 

människor att samspela med, t ex kan en vuxen, som lärt känna ett litet barn väl, lära sig vad 

han/hon menar med sina, för andra svårbegripliga, uttalanden och spinna vidare på och 

utveckla dessa. 

En enskild individs kompetens bör ses som relativ till situationen. Vygotskijs teori (i Säljö, 

2000) om den proximala utvecklingszonen ryms under det sociokulturella perspektivet. När vi 

lär finns det ett avstånd/en zon mellan vad vi klarar på egen hand och vad vi klarar med hjälp 
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av samarbete och stöd från en mer kunnig person. Stödet måste anpassas efter den kunskap 

och de färdigheter som vi redan besitter för att ny kunskap ska kunna utvecklas (Säljö, 2000). 

När jag genomför denna studie intervjuar jag personer med olika yrkesroller men som alla 

arbetar med barn med språkstörning.  De ser på dessa barns läs- och skrivutveckling utifrån 

olika perspektiv, vilket säkert har betydelse för deras uppfattning om begreppet språkstörning 

och om hur den kan påverka utvecklingen samt om vilka verktyg som ska användas i arbetet 

med barnen. 

3.2 Specialpedagogiska begrepp 

I den avslutande diskussionen diskuterar jag resultat av min studie utifrån olika perspektiv på 

specialpedagogik. De tre olika synsätten som kommer att belysas är det relationella 

perspektivet, det kategoriska perspektivet samt dilemmaperspektivet. 

3.2.1 Relationellt perspektiv 

Med ett relationellt perspektiv på specialpedagogik ser du en elevs svårigheter uppstå p g a  

omgivande miljö och det är alltså miljön som måste ändras och anpassas utifrån eleven. 

Skolan ska passa alla elever. Då krävs förändringar på alla nivåer i skolans organisation, 

vilket är ett långsiktigt arbete. Ansvaret ligger hos arbetslag och lärare. Specialpedagogisk 

kompetens uppfattas som kvalificerad hjälp i planeringen av undervisning som ska kunna 

inkludera alla elever (Persson, 2008).  

3.2.2 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet kallas ibland kompensatoriskt, d v s brister hos eleven måste 

kompenseras genom segregerande åtgärder, för att han/hon ska kunna delta i den ”vanliga 

undervisningen”. Dessa åtgärder kan sättas in snabbt, ibland som ”akututryckningar”. 

Ansvaret läggs ofta på speciallärare och elevvårdspersonal med specifik kunskap om de 

svårigheter eleven visar. Det är alltså elevens brister som är fokus för åtgärderna (Persson, 

2008).  

3.2.3 Dilemmaperspektivet 

Orsaker till svårigheter bör enligt ett dilemmaperspektiv sökas både hos den enskilde eleven 

och i den miljö som omger eleven. Dilemmaperspektivet har vuxit fram främst som kritik till 

det relationella perspektivet (Nilholm, 2007). Nilholm ställer sig kritisk till polariseringen vad 

gäller relationellt eller kategoriskt perspektiv och anser att skolans personal ständigt ställs 

inför dilemman. Ett alltför kategoriskt tänk kring t ex elever med språkstörning kan innebära 

att skolan inte utgår från varje enskild individs förutsättningar och behov. Samtidigt kan det 
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finnas behov av att identifiera och kategorisera svårigheter för att kunna ge det stöd individen 

behöver (Nilholm, 2007). 
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4. Litteraturgenomgång 

Jag vill här ge en bakgrund om orsaker och innebörd av begreppet språkstörning, en bild av 

den typiska språk-, läs- och skrivutvecklingen samt vad en språkstörning kan medföra för 

språkutvecklingen och vad forskningen säger om den lärmiljö barn med språkstörning bör 

erbjudas. Jag nämner flerspråkighet men avgränsar min undersökning till att endast innefatta 

barn med svenska som modersmål. Många barn med språkstörning har även andra 

funktionsnedsättningar (Bishop, 1997; Miniscalco, 2007). Här finns dock inte utrymme för att 

beskriva dessa. 

 Jag kommer in på det logopediska området där språkstörning till stor del diskuteras ur ett 

biologiskt perspektiv. Enligt det sociokulturella perspektivet har människor olika biologiska 

förutsättningar men det är miljön som sätter gränsen för vad individen klarar av (Säljö, 2000). 

Ibland förs det en polariserad debatt om ett biologiskt kontra ett socialt synsätt på barn med 

funktionshinder. När det gäller barn med språkstörning måste, enligt Nettelbladt och Salameh 

(2007) som skriver om språkstörning ur ett utvecklingsperspektiv, dessa synsätt kombineras.  

4.1 Begreppet språkstörning  

Beroende på perspektiv lägger vi olika innebörd i begreppet språkstörning. Ur ett 

forskarperspektiv blir t ex statistiska begrepp som gränsvärden mycket betydelsefulla för att 

kunna identifiera och definiera språkstörningen. För att kunna bedriva forskning krävs det 

alltså mer strikta kriterier för begreppet än vad det gör i det praktiska arbetet med barnen. 

Internationellt används SLI, Specific Language Impairment, som beteckning på specifik 

språkstörning. Snowling och Hulme (2005) förklarar detta begrepp som en specifik 

nedsättning i den språkliga förmågan jämfört med andra i samma ålder men att den 

ickespråkliga förmågan samtidigt är inom det normala. Jag vill här inflika att jag, precis som 

Nettelbladt och Salameh (2007) menar att många av nutidens forskare gör, använder termen 

typisk för att beskriva åldersadekvata förmågor . Det finns inom både det engelska och 

svenska språket en mängd termer som används för att definiera språkstörning. Användandet 

av ordet specific har, enligt Nettelbladt (2007), medfört att forskare inte uppmärksammat barn 

som har andra funktionshinder i kombination med sin språkstörning. Miniscalco (2007) har 

dock gjort en longitudinell studie på svenska barn som vid 2½ års ålder uppvisade språkliga 

svårigheter. Nya studier av samma barn vid en ålder av 6 år och senare 7-8 år visade att de 

med tidiga språkliga svårigheter senare riskerar, inte enbart fortsatta språksvårigheter och läs- 

och skrivsvårigheter, utan också att få diagnoser som neuropsykiatriska och/eller 
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utvecklingsmässiga funktionshinder. Hon menar att hennes resultat indikerar att språkstörning 

sällan är specifik. Jag kommer i mitt arbete använda begreppet språkstörning. Jag använder 

mig då av samma avgränsningar som Carlberg Eriksson (2009) och menar att personen har 

typisk utveckling på de icke-språkliga områdena och att språkstörningen ska vara den primära 

funktionsnedsättningen. När det kommer till intervention måste vi se till varje barns speciella 

behov och ta hänsyn även till andra eventuella funktionshinder (Bishop, 1997).  

För att hitta internationell forskning på området har jag sökt på begreppet Specific Language 

Impairment. Nettelbladt (2007) menar att definitioner av begreppet påverkats mycket av att 

den internationella forskningen fokuserat mest på engelsktalande individer. Leonard (1998) 

poängterar betydelsen av att det blivit allt vanligare med undersökningar av barn med olika 

modersmål, då olika språk kan innebära att barn med språkstörning får olika svårigheter.  

Ett begrepp vi i skolan kan stöta på är språkförsening. Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) 

menas med denna term en mycket lätt språkstörning som barnet fullständigt kan hämta upp.  

4.2 Språkstörningens innebörd  

En språkstörning innebär att språkutvecklingen ligger avsevärt efter den typiska för åldern 

(Leonard, 1998). Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén och Ors menar att karakteristiska drag i 

språkstörning är:  

 Sen debut av första orden 

 Långsam språkutveckling jämfört med jämnåriga barn 

 Svårförståelig, även för närstående 

 Att barnet inte tar så många kommunikativa initiativ 

 Begränsad språkanvändning 

 Ofta nedsatt språkförståelse 

(2008, s.126) 

 

Språkförmåga kan delas in i olika domäner, traditionellt i fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik. Dessutom skulle de olika domänerna kunna delas upp i en produktionsdel och en 

förståelsedel även om det är svårt att göra en skarp gräns däremellan. Barn med språkstörning 

kan ha svårigheter inom en eller flera av de ovan nämnda språkliga domänerna, där det 

vanligaste är inom fonologin (Nettelbladt & Salameh, 2007). Gruppen är heterogen och ju 

gravare språkstörning ett barn har desto fler domäner är, enligt Bishop (1997), involverade 
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men, enligt Leonard (1998), ligger barnets förmåga dessutom ofta på olika nivåer inom de 

olika språkliga domänerna. Ur ett socialt perspektiv måste vi också förstå att dessa domäner 

är interpersonella. Vårt språk påverkas på alla nivåer av situationen och av den samtalspartner 

vi kommunicerar med (Nettelbladt, Ors et al. 2008). Nettelbladt och Salameh (2007) ser 

graderna av språkstörning som spridda från lätt till mycket grav. Vid den lätta graden är 

endast den fonologiska domänen berörd och i en måttlig grad tillkommer grammatiken. Vid 

grav och mycket grav språkstörning innefattas alla språkliga domäner samt språkförståelsen.  

Ofta har barnets språkliga förmåga varit försenad och begränsad från början (Bishop, 1997). 

Språkstörning är en utvecklingsbetingad störning. Språket utvecklas hela tiden om än 

långsamt och problemen ändrar karaktär över tid (Nettelbladt, Ors et al., 2008; Stackhouse, 

2000).  

4.3 Orsaker och bedömning 

Den enda direkta orsaken till språkstörning som kunnat påvisas är ärftlighet. 30-40 % av barn 

med språkstörning har föräldrar och/eller syskon som haft språkstörning eller läs- och 

skrivsvårigheter (Nettelbladt, Ors et al., 2008). Vargha- Khadem et al. (1998) har exempelvis 

funnit förändringar i en speciell gen, alltså en direkt ärftlig orsak, hos en engelsk släkt med en 

speciell språkstörning. Det är vanligare att pojkar har en språkstörning men vad det beror på 

är i nuläget inte säkerställt (Leonard, 1998).  

Det finns också riskfaktorer som kan påverka språkutvecklingen negativt. Tillväxthämningar 

hos barnet samt infektioner, alkoholkonsumtion och rökning hos gravida mödrar kan innebära 

risker. Brister i miljön, såsom undermålig kost och bristande språkstimulans, är en betydande 

riskfaktor. Många föräldrar oroar sig för om upprepade öroninflammationer, med tillfällig 

hörselnedsättning som följd, kan inverka på utvecklingen av språket. Många studier har gjorts 

och de visar på att utvecklingen kan bli försenad i dessa fall men inte orsaka en språkstörning 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). Ett barn med misstänkt språkstörning bör, enligt Nettelbladt, 

Ors et al. (2008), dock alltid genomgå en hörselundersökning. En logoped bör kopplas in för 

att genomföra en språklig bedömning och de menar vidare att barn med grav språkstörning 

även bör undersökas av barnläkare och psykolog för att utesluta eller identifiera andra orsaker 

till en störd språkutveckling. Problem med skriftspråket handlar ofta om allmänna 

inlärningssvårigheter där arbetsminnet kan vara en svag punkt (Ors, 2009). Ibland kan det, 

enligt Ors (2009) och Miniscalco (2007), också finnas neurologiska avvikelser hos barn med 

läs- och skrivsvårigheter.  
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I den språkliga bedömningen bör alltid olika test kompletteras med en bedömning av barnets 

spontantal och den pragmatiska delen av språket, att förstå och göra sig förstådd i olika 

situationer, bedöms bäst genom observationer (Nettelbladt, Ors et al., 2008). I bedömningen 

kan diagnosen påverkas av vem som sätter den. Olika yrkesgrupper uppmärksammar gärna 

olika problem (Nettelbladt & Salameh, 2007). Bishop (2004) föreslår en dimensionell 

bedömning där olika förmågor hos barnet bedöms. Detta, menar hon, kräver samarbete mellan 

olika professionella som har olika fokus i sin bedömning. Detta poängteras även av 

Miniscalco (2007) som även menar att det enskilda barnets utveckling måste följas noggrant 

då svårigheterna ofta är komplexa. Målet med en bedömning bör i enlighet med WHO:s 

klassifikationssystem (2001) om funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, fokusera 

både på svårigheter och på det som fungerar bra.  

Salameh (2008) som forskat om flerspråkiga barn med språkstörning poängterar vikten av att 

göra en bedömning av barnets samtliga språk. Att våra tester idag är gjorda för enspråkiga 

barn gör det svårt att bedöma om flerspråkiga barn har avvikelser från den typiska 

språkutvecklingen. En viktig faktor att ta hänsyn till i bedömningen är i hur stor utsträckning 

barnet exponerats för det svenska språket. Kulturella skillnader kan också innebära olika syn 

på hälsa, t ex vad gäller kommunikativa störningar (Salameh, 2008).    

4.4 Typisk språkutveckling inom de olika domänerna samt svårigheter 

som kan uppstå vid språkstörning.  

4.4.1 Fonologisk utveckling 

Den fonologiska utvecklingen kallas ibland uttalsutveckling men forskning på området 

innefattar också barnets förmåga att organisera ljudbilder i system och uppfatta tal i 

omgivningen. Utvecklingen innebär att vi lär oss använda ljuden enligt de regler som finns i 

vårt språks form och struktur (Nettelbladt, 2007).  Barn präglas tidigt av det språk som talas i 

dess närhet och fokuserar på detaljer och rytmisk struktur. Ny forskning på området visar att 

barn från början lär sig ord, inte fonem, och att prosodin, d v s talljudens längd, hastighet och 

betoning, har stor betydelse vid inlärning av ett språk. Inlärningen kan sägas följa en U-form 

där barnet efter att ha uttalat ord korrekt återigen börjar använda ett tidigare sätt att uttala 

ordet för att sedan mer säkert använda det rätta igen (Nettelbladt, 2007). Fonologisk 

utveckling innefattar också förståelse för att ord kan delas upp i ljuddelar och förmåga att 

diskriminera språkljud från varandra (Nettelbladt, Ors et al., 2008). 
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Fonologiska svårigheter vid språkstörning 

Det som förskolebarn oftast har svårast med språkligt är fonologin. Svårigheter kan 

förekomma vid alla grader av språkstörning och är kanske det som vi runt omkring lättast 

upptäcker p g a uttalssvårigheter. Det är också den mest undersökta språkliga domänen. Enligt 

en modell ur Magnussons avhandling (1983) kan problem uppstå på perceptuell nivå 

(diskriminering av språkljud), produktionsnivå, fonologisk nivå samt som problem med 

språklig bearbetning. Dessa delar påverkar varandra och påverkar också andra språkliga 

domäner, främst den lexikala som innefattar vårt ordförråd (Nettelbladt, 2007).  Logopeder 

använder sig av stadiemodeller för att kunna göra rätt analys av barnets fonologiska 

utveckling och Nettelbladt (2007) menar att det finns en ordningsföljd i olika 

utvecklingsstadier som det ska tas hänsyn till vid intervention. Det finns, enligt Bishop 

(1997), mycket forskning som talar för att barn med språkstörning har problem med att 

minnas och bearbeta auditiv information och detta, menar hon, har en effekt på hur den 

fonologiska organiseringen sker. Mycket tyder på att barnet även senare i utvecklingen har 

kvar sitt ineffektiva sätt att organisera fonologisk information och kanske använder strategier 

som med tiden blir ohållbara. Bishop (1997) ger exempel på att de kan lära in ord som 

helheter istället för att dela in dem i språkljud. Ordförrådet blir då svårt att utöka och hålla i 

minnet. Detta har också stor påverkan på läs- och skrivinlärningen och förmågan att lära in 

främmande språk (Nettelbladt, 2007). Barn med fonologiska svårigheter gör samma 

förenklingar som mindre barn med typisk språkutveckling men under en mycket längre tid 

(Nettelbladt, 2007). Samuelsson (2004) visar i sin avhandling att prosodiska problem är 

vanliga och menar att det även kan medföra problem med grammatiken. 

4.4.2 Grammatisk utveckling 

Den grammatiska domänen handlar om språkets form och innefattar morfologi och syntax, d 

v s hur vi böjer ord och använder olika funktionsord samt hur vi kombinerar ord till meningar 

eller satser. Domänen innefattar också förståelse för hur komplicerade satser ska tolkas och 

användas (Nettelbladt, Ors et al., 2008). Det lilla barnet har oftast rätt ordföljd men utelämnar 

vissa ord då det ännu inte automatiserat sitt språks grammatiksystem (Håkansson & Hansson, 

2007). Även när det gäller den morfologiska utvecklingen kan vi tala om en U-form. Kanske 

barnet böjer ett ord precis som en vuxen för att senare återgå till ”barnform” och senare igen 

åter producera en mer vuxenliknande böjning. Håkansson och Hansson (2007) menar att det 

är ett tecken på att barnet först tar in ord lexikalt (ex. sprang) och senare analyserar och 

övergeneraliserar det enligt grammatiska regler (blir springde) och till sist har lärt sig den 

rätta formen. Utvecklingen sker i interaktion med andra. Vuxna använder ett barnanpassat 
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språk som följer våra grammatiska strukturer men är i ett högre tonläge, mer konkret och 

tydligare (Håkansson & Hansson, 2007).  

Teorier om hur vi tillägnar oss språket kan delas upp i två riktningar; den nativistiska som 

menar att grammatiken till största delen är en medfödd förmåga och den kognitiva som 

hävdar att den grammatiska utvecklingen sker utifrån den lexikala utvecklingen där barn lär 

sig och utgår från hela fraser. Inom båda teorierna menas dock att det medfödda och det 

inlärda samspelar i språkinlärningen (Håkansson & Hansson, 2007).  

Grammatiska svårigheter vid språkstörning 

”De grammatiska problemen hos barn med språkstörning gäller i stigande grad ord, fraser, 

satser och texter.” (Håkansson & Hansson, 2007, s.184). Textnivån vållar således störst 

problem. Svenska barn med språkstörning har ofta svårt med verbformen och med vår 

ordföljd. Skillnaderna är kvantitativa, d v s barnet utelämnar t ex ord och bisatser. De 

uppvisar samma förenklingsmönster som barn med typisk språkutveckling men i en högre 

grad. I interaktion med vuxna kan skillnaden mellan det barnet vill uttrycka och det han/hon 

klarar grammatiskt överbryggas (Håkansson & Hansson, 2007).  

4.4.3 Semantisk utveckling 

Språkutvecklingen är en öppen process. Vi utvecklar vårt språk hela livet (Strömqvist, 2003). 

Speciellt den lexikala delen, som innefattar vårt ordförråd, är i ständig utveckling. Den 

semantiska domänen innefattar just språkets innehåll, ords betydelse och förståelse för att 

specifika ljud i en specifik ordning har en bestämd betydelse. Att kunna ordna ord i begrepp 

och kategorier innefattas också. Ett stort ordförråd har visat sig vara en framgångsfaktor i 

skolarbete (Nettelbladt, 2007). 

Barnet använder språket för att han/hon vill kommunicera. För detta krävs förmåga att kunna 

skapa mentala representationer, alltså förmåga att lagra och bearbeta information (Nettelbladt, 

Ors et al., 2008). Nettelbladt (2007) skriver om två milstolpar som är avgörande för den 

kognitiva utvecklingen; förmåga till objektpermanens (att förstå att ett objekt finns kvar, även 

om det är dolt just nu) och förmåga att förstå att en viss handling kan ha en viss effekt. Barnet 

kategoriserar och organiserar föremål, personer och handlingar samt utvecklar ett 

symbolsystem i en gradvis process. Barn förstår långt fler ord än de själv använder och 

förståelsen för ord utvecklas fortare än produktionen. Omgivningen kan sägas bestämma 

vilket ordförråd som utvecklas hos barnet. De första orden är starkt bundna till kontexten och 

barn lär sig först tala om sådant som händer här och nu. När barnet börjar delta i formell 
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undervisning sker en stor ökning och omorganisering av ordförrådet. Att lära sig ord är 

kopplat till inlärning på fonologisk och grammatisk nivå (Nettelbladt, 2007). 

Semantiska svårigheter vid språkstörning 

Bishop (1997) skriver att ordförrådet kan begränsas av problem på tre olika nivåer; 

identifikation av återkommande mönster av ljudsegment, identifikation av ordets begrepp 

samt problem med att koppla dessa identifikationer till varandra. Problemen verkar kvarstå 

över tid. Nettelbladt (2007) skriver att ett begränsat ordförråd kan medföra problem med 

läsning och att lässvårigheterna i sin tur kan begränsa ordförrådsutvecklingen. Lexikala 

problem kan påverka den grammatiska utvecklingen och problem med syntax och morfologi 

kan i sin tur bidra med en försening av ordförrådsutvecklingen.  

Barn med språkstörning inom denna domän har en långsammare utvecklingstakt av 

ordförrådet och ett begränsat aktivt förråd av ord (Nettelbladt, 2007). De kan ha svårigheter 

både med ordförståelse och med att snabbt ”hitta rätt ord” (Bishop, 1997). Dessa svårigheter 

skulle, enligt Nettelbladt (2007), kunna bero på att de lexikala nätverken inte är så utvecklade, 

att länkarna mellan begrepp är för få och för svaga. De klarar inte att organisera sina ord 

effektivt. Bishop (1997) menar att ett svagt fonologiskt minne kan ligga bakom svårigheterna 

och att det blir stora konsekvenser då informationens omfattning ökar med åldern.  

Miljö och kontext spelar en stor roll för den semantiska utvecklingen hos barn med 

språkstörning. För att underlätta inlärningen krävs många exponeringar och att människor de 

lyssnar till har precision i sina uttal. Höga krav på specifika ord och tidspress kan vara 

anledningar till misslyckanden (Nettelbladt, 2007).  

4.4.4 Pragmatisk utveckling 

Språkutvecklingen sker hela tiden i samspel med omgivningen (Nettelbladt, 2007). Denna 

domän innefattar förmågan att kommunicera, verbalt och icke-verbalt, och påverkas av den 

förmåga personen har inom de andra ovanstående domänerna. Utvecklingen inom denna 

domän är också den mest interpersonella (Nettelbladt, Ors et al., 2008) och handlar om att 

kunna förstå och göra sig förstådd i olika situationer.  

Pragmatiska svårigheter vid språkstörning  

Pragmatiska svårigheter förekommer hos barn med flera olika slags funktionshinder som t ex  

autism (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003).  

En språkstörning inom den pragmatiska domänen kan yttra sig som svårigheter att föra ett 

samtal. Barnet kanske inte hänger med i det övergripande samtalsämnet utan gör egna 
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associationer och tar upp nya oväntade ämnen eller bara låter bli att svara på frågor. Speciellt 

svårt kan det vara i ett gruppsamtal där ovidkommande tal och ljud ofta förekommer 

samtidigt. Barnet kan ha svårt med den pragmatiska förståelsen som kräver att han/hon kan 

förstå hur andra människor tänker och känner (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 

2008). Pragmatiska svårigheter kan också bero på att barnet har svårt att förstå språk inom de 

övriga ovanstående domänerna. Svårförståeligt tal hos barnet kan i förlängningen ge upphov 

till sekundära pragmatiska svårigheter. De olika svårigheterna kan variera med kön, ålder och 

situation (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2003). Pragmatiska beteenden som anses 

acceptabla skiljer sig dessutom från kultur till kultur (Salameh, 2008). 

 4.5 Läs- och skrivutveckling 

4.5.1 Den typiska läs- och skrivutvecklingen 

Läsning och skrivning är, precis som talet, en del av vårt språk, något vi utvecklar för att 

kunna kommunicera med andra och ett sätt att skapa mening (Liberg, 2003). Många forskare 

står idag eniga bakom uttalanden som att läsning och skrivning är sociala aktiviteter samtidigt 

som de menar att det innebär kognitiva processer för varje individ (Frost, Madsbjerg, 

Niedersøe, Olofsson & Møller Sørensen, 2005). Elbro (2004) menar att läsfärdighet är en 

produkt av de två faktorerna avkodning och läsförståelse där avkodningen är den stora 

utmaningen för nybörjaren. Att kunna gå från innehåll till form av ett språk, att bli språkligt 

medveten, är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva (Taube, 2007). Gillon 

(2004) ser fonologisk medvetenhet som ett medvetande om ett talat ords språkstruktur, något 

vi utvecklar långt innan vi ens vet vad skrift är och som enligt många undersökningar är den 

enskilt viktigaste faktorn för förmågan att kunna läsa, känna igen ord och stava rätt. Den idag 

vanligaste uppfattningen är att vi utvecklar den fonologiska medvetenheten i interaktion med 

vår läs- och skrivinlärning (Liberg, 2007).  

Läs- och skrivförmåga utvecklas parallellt och följer ungefär samma utvecklingssteg även om 

utvecklingen är individuell (Liberg, 2007; Lundberg, 2008). Ofta börjar det mindre barnet 

med låtsasläsning och låtsasskrivning i form av memorering och klotter för att sedan övergå 

till en mer logografisk läsning och skrivning då man ser orden som en bild (Liberg, 2003). 

Först när vi ser och förstår bokstäverna som enskilda delar börjar vi läsa och skriva 

alfabetiskt. När vi fått kunskap om ortografiska mönster (stavningsmönster) i språket kan vi 

läsa och skriva på en ortografisk nivå. Drivna läsare/skribenter pendlar mellan den alfabetiska 

och ortografiska nivån, eftersom även de stöter på okända ord (Elbro, 2004). Ofta börjar vi 

med att utveckla skrivförmågan. Då använder vi oss av en utljudningsstrategi som vi har god 
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nytta av att kunna och förstå när läsningen sedan kräver en något mer komplicerad 

ihopljudningsstrategi (Liberg, 2007). Läsinlärning och skrivinlärning kan sägas stödja 

varandra (Lundberg, 2008). 

4.5.2 Språkstörningens påverkan på läs- och skrivutvecklingen 

Stackhouse (2000) har genomfört en longitudinell studie för att försöka se vilka hinder i tal- 

och språkutvecklingen som medför problem i läs- och skrivutvecklingen och hon menar att vi 

behöver få veta i vilka delar av talprocessen svårigheterna finns. Barn med endast 

uttalssvårigheter (”output”) har, enligt studien, ofta en bättre läsutveckling än barn som har 

problem både med uttal och språkförståelse (”input”). Enligt Nauclér och Magnusson (2003) 

ger inte alltid en dåligt utvecklad fonologisk medvetenhet svårigheter med avkodning även 

om stavning kan bli svårt. De skriver vidare att dålig språkförståelse, i kombination med litet 

ordförråd och begränsningar inom syntax, däremot är en betydande riskfaktor för svårigheter 

med läsförståelsen. Detta är svårigheter som är betydligt svårare att upptäcka. Bishop (1997) 

ger exempel på hur ett barn som först har problem med att bearbeta auditiva signaler senare 

kan få problem med att bygga upp ett bra ordförråd, vilket i sin tur kan få långtgående 

konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. 

När det gäller mycket tidiga insatser menar Paul (2000), efter att ha genomfört en 

longitudinell studie av små barn, att vi måste se riskerna med en för sen intervention i balans 

mot en alltför tidig och kostsam intervention som visar sig vara onödig då problemen kan 

försvinna av sig själv. Bishop har tillsammans med Adams (1990) presenterat en studie som 

visade att barn som efter 5½ års ålder inte längre hade SLI läste lika bra som andra vid en 

ålder av 8½. Antalet barn med språkproblem tenderar, enligt Bishop (1997), att minska med 

åldern men de som efter 5 års ålder har kvar en grav språkstörning kan få livslånga 

svårigheter. De med fortsatt SLI efter 5½ års ålder fick svårigheter med sin läs- och 

skrivinlärning med betoning på läsförståelseproblem. Endast 6 % av dessa barn hade problem 

med avkodningen. En uppföljande studie (Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase & Kaplan, 

1998) av samma barn vid en ålder av 15 år visade dock att barnen, som vid en ålder av 8 ½ 

kunde läsa bra, nu började få svårigheter igen. Det visade sig att de nu hade svårt med 

ordavkodning, stavning och läsförståelse men också med test av fonologiska processer. 

Gruppen med bestående SLI (efter 5½ års ålder) visade i 15-årsåldern svårigheter, inte bara 

med läsförståelse, utan med att känna igen ord och med avkodning. Snowling (2000) menar 

att denna studie visar att det inte alltid är så lätt att veta om och hur problem kvarstår. 

Läsförståelse och ordigenkänning påverkar varandra och läsning i sig har positiv effekt på den 
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fonologiska medvetenheten. Snowling poängterar att läsning är en komplicerad process där 

olika delar blir viktiga i olika utvecklingssteg.  

Svårigheterna vid en språkstörning begränsar sig sällan till den fonologiska domänen och en 

dyslexidiagnos kan därför inte bli aktuell (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). 

Dyslexi definieras av Høien och Lundberg som ”en ihållande störning av kodningen av 

skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (2009, s. 21). Begreppets 

gränser är dock flytande. 

4.6 Lärmiljö/intervention för barn med språkstörning 

En stimulerande och motiverande miljö är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och 

avancera vårt språk (Hagtvet, 2004).  Taube (2007) skriver om självförtroendets betydelse för 

läs- och skrivinlärning och poängterar vikten av en varm, accepterande och respekterande 

atmosfär, då reaktioner från miljön tycks ha ett stort inflytande på vår självvärdering och 

därigenom på vår läs- och skrivutveckling. Stanovich (1986) talar om den s k Matteuseffekten 

och menar att misslyckanden kan leda till sämre självkänsla och undvikande av träning, vilket 

i sin tur leder till en långsammare läs- och skrivutveckling.  

Vi vet idag att stödjande pedagogiska insatser kan kompensera för språk-, läs- och 

skrivsvårigheter. Detta synsätt ger nya verktyg för interventionsutvecklingen (Ors, 2009). 

Inom forskningen har intresset för intervention ökat på senare år (Nettelbladt, 2007). Detta 

intresse beror, enligt Nettelbladt, förmodligen på att synen på språkstörning sedan 1980-talet 

präglats av en mer pragmatisk hållning, där omgivningens betydelse för språkanvändandet får 

en större roll. När det t ex gäller barn med pragmatiska svårigheter kan vi få en djupare bild 

av situationer om vi fokuserar både på barnet och på samtalspartnern och vi vuxna bör 

ständigt reflektera över vår inverkan i samspelet med barnet (Nettelbladt & Reuterskiöld 

Wagner, 2003).  

Eftersom svårigheterna förändras över tid menar Nettelbladt, Ors et al. (2008) att det är viktigt 

att försöka förstå de bakgrundsmekanismer som lett till de störningar barnet uppvisar för att 

kunna ge rätt stöd. Intervention bör, enligt Nettelbladt och Salameh (2007) ske efter en 

kartläggning av barnets omgivning och en analys av barnets förmåga på samtliga språkliga 

domäner i ett utvecklingsperspektiv. De menar vidare att det kan underlätta att se 

utvecklingen i olika stadier för att kunna se vad som är nästa tänkbara steg. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv är detta synsätt tvivelaktigt då skillnader i miljö och kultur ses som 

avgörande för vilken utveckling och vilket lärande som sker. Enligt Säljö (2000) kan då inte 
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en människas utveckling vara universell. Nybörjaren behöver utifrån sina egna 

förutsättningar, enligt Vygotskijs (i Liberg, 2003) teori om den proximala utvecklingszonen, 

stöd från andra för att utvecklas och senare kunna klara sig på egen hand. Detta stöd kan vara 

från en kamrat, en förälder eller annan mer kunnig person.  

Enligt en amerikansk studie (Justice, Kaderavek, Bowles & Grimm, 2005), som ville visa 

vilken effekt en hembaserad intervention, där föräldrar skulle läsa för och med sina barn med 

språkstörning, kunde ha på den fonologiska medvetenheten, fann forskarna att barnen blev 

duktigare på rim. För den övriga fonologiska medvetenheten krävdes, enligt studien, en mer 

explicit uppmärksamhet/ undervisning av fonologiska strukturer i språket. Däremot verkade 

föräldraläsningen ha väckt intresse, varit motiverande och skänkt läsningen kontext och 

meningsfullhet.  
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5. Metod  

Här kommer jag att presentera vald ansats och ansatsen i relation till det sociokulturella 

perspektivet. Vidare redogör jag för vilken datainsamlingsmetod jag använt, hur urvalet av 

intervjupersoner har skett, vilka etiska överväganden som gjorts och hur jag gått tillväga i 

analysen. Därnäst följer en metoddiskussion där ovanstående delar diskuteras och 

avslutningsvis diskuteras studiens kvalitativa aspekter.  

5.1 Ansats 

Forskningsfrågan måste vara det som avgör valet av forskningsansats (Fejes & Thornberg, 

2009). Då jag inte ville se på området deduktivt, d v s utifrån någon speciell teori eller 

hypotes, och inte heller var intresserad av att använda statistiska metoder eller få fram 

sifferdata passade inte den kvantitativa ansatsen mina föresatser. Då syftet med arbetet var att 

ta del av pedagogers och logopeders uppfattningar och tankar kring arbetet med barn med 

språkstörning valde jag istället en kvalitativ ansats. I den kvalitativa metoden kan jag utgå 

från den empiri jag får in och arbeta induktivt med materialet. Många likheter men också en 

del skillnader finns mellan de olika kvalitativa forskningsansatserna. Jag ville ha möjlighet att 

använda och relatera mina tolkningar både till min förförståelse och till tidigare forskning på 

området. Jag ville söka både likheter och olikheter i de svar jag fick på mina frågor och kände 

därför att fenomenografin kunde inspirera. Hur de olika intervjupersonerna uppfattar en 

avgränsad del av sin omvärld, här elever med språkstörning och deras lärmiljö, var fokus i 

undersökningen. Att vi människor skapar mening i vår relation till omvärlden och att 

omvärlden ses på olika sätt från människa till människa är den fenomenografiska synen på 

verkligheten (Alexandersson, 1994). Marton (1978) talar om första och andra ordningens 

perspektiv där andra ordningens perspektiv är fenomenografins fokus. Första ordningens 

perspektiv handlar om rena fakta medan andra ordningens perspektiv handlar om hur något 

ter sig för någon. Det som visar sig för våra sinnen är det centrala (Alexandersson, 1994).  

Arbetsgången i den fenomenografiska ansatsen börjar med en avgränsning av ett fenomen 

samt urskiljning av olika aspekter.  Intervjuer med noggranna utskrifter följer innan det är 

dags för identifiering av olika uppfattningar. De olika uppfattningarna ska, enligt 

fenomenografisk ansats, redovisas i kategorier som slutligen också ska samordnas i ett system 

(Alexandersson, 1994). Jag har inspirerats av och följt denna arbetsgång så långt det varit 

möjligt. Avgränsning och urskiljning av aspekter beskrev jag i mitt syfte och noggrant 

transkriberade intervjuer är genomförda. Jag har i analysen sökt olika uppfattningar men valt 

att redovisa dessa variationer i teman, istället för i kategorier, då teman är ett vidare begrepp 
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än kategorier och inte behöver vara lika uteslutande i förhållande till varandra (Szklarski, 

2009). Jag fann relationer mellan dessa teman, som kunde samordnas i ett system. 

5.2 Fenomenografin och det sociokulturella perspektivet 

Omvärlden är utifrån det sociokulturella perspektivet viktig för hur vi lär och vad vi lär. Med 

en fenomenografisk ansats söker jag information om hur en del av denna omvärld uppfattas 

av olika människor (Larsson, 1986). Det finns enligt fenomenografin en relation mellan 

omvärlden och mig som människa (Alexandersson, 1994). Visserligen har jag som människa, 

också enligt det sociokulturella perspektivet, vissa biologiska förutsättningar men de sätter 

inte gränsen för vad jag kan lära utan det är miljön omkring mig som är avgörande (Säljö, 

2000). Stödet jag får i miljön måste dock, enligt Nettelbladt och Salameh (2007) som skriver 

om språkstörning ur ett utvecklingsperspektiv, utgå från mina förutsättningar och därför krävs 

det att både det biologiska och det sociala synsättet finns med i bedömningen av vilket stöd 

jag är i behov av. Då miljön omkring oss är så viktig för vårt lärande blev det intressant för 

mig att studera vilken miljö som erbjuds barn med språkstörning i deras läs- och 

skrivutveckling. Även om jag, ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000), ser lärande som 

något som sker överallt, begränsade jag studien till att gälla barnens skolmiljö. Den personal 

som finns där som en del av den stödjande skolmiljön (på alla de tre nivåerna) blir, enligt 

detta synsätt, väldigt viktig och det är intressant att få ta del av dessa viktiga personers 

uppfattningar om vad denna miljö bör innehålla och hur de ser på språkstörningsbegreppet. 

Att studera personer med olika yrkesroller har bidragit med variation i uppfattningar och svar 

på olika nivåer i skolmiljöns organisation.  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom fenomenografin (Alexandersson, 

1994) och blev också den metod jag valde. Att intervjua personerna enskilt kändes som det 

naturliga valet då syftet med studien var att ta reda på olika personers uppfattningar. 

Uppfattningar kan ses som sätt att förstå fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). En 

grundtanke i fenomenografiska intervjuer är att det inte finns ”rätta” svar på frågorna 

(Alexandersson, 1994).  Av denna anledning delgav jag inte intervjupersonerna frågorna i 

förväg. Jag informerade dem endast om syftet med min studie, vilket räckte för att de skulle 

vilja ställa upp. Kvale (1996) ser förfarandet i en kvalitativ intervjustudie i sju steg: 

tematisera, designa, intervjua, transkribera, analysera, verifiera och rapportera. Dessa steg 

kändes naturliga att följa.  
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Jag gjorde det Bryman (2002) och Dahlgen och Johansson (2009) kallar halv-strukturerade 

intervjuer, d v s intervjuguiden innehöll endast ett litet antal frågor ordnade i teman (se bilaga 

1). Intervjuerna kan inom fenomenografisk ansats förändras efterhand som intressanta 

oväntade svar ger nya idéer och nya frågor att använda till kommande intervjuer (Dalen, 

2007).  Efter att ha genomfört en första intervju ändrade jag också om en del i guiden (se 

bilaga 2), då jag fann den första versionen innehålla frågor som gav för korta svar. Jag ansåg 

dock att även den första intervjun hade tillräcklig kvalité för att kunna användas i studien.  

Intervjuguiden utarbetades med hjälp av områdesprincipen, först frågor av mer vardaglig 

karaktär, senare frågor som fokuserade alltmer på mitt område och sist mer generella frågor 

igen (Dalen, 2007). Jag var själv väl inläst på området innan jag skrev guiden, vilket är viktigt 

för att kunna ställa adekvata frågor (Carlström & Carlström Hagman, 2006; Kvale, 1996). 

Områdesfrågorna såg jag mer som punkter som någon gång under samtalet skulle beröras. 

Detta gjorde intervjuprocessen flexibel och gav intervjupersonerna en stor frihet att utforma 

sina svar (Bryman, 2002). Dialogen utvecklades beroende på svaren som gavs och jag kunde 

som intervjuare utvidga samtalet genom probing, d v s jag kunde ställa uppföljande frågor, 

pausa eller nicka för att få min intervjuperson att utveckla sina svar (Dahlgren & Johansson, 

2009). Det är viktigt att som intervjuare förstå att intervjuer är ett samspel, en social företeelse 

(Guvå & Hylander, 1994). Förhoppningsvis sågs intervjuerna som en dialog vari deltagarna 

utmanades till en större medvetenhet om sin verksamhet och till reflektion över sin syn på 

fenomenet (Larsson, 1986). Ur ett sociokulturellt perspektiv kan intervjun ses som ett 

lärtillfälle där både jag och min intervjuperson får möjlighet att ta till oss nya sätt att tänka 

(Säljö, 2000). Enligt Kvale (1996) var det viktigt att jag styrde upp intervjun och visste vad 

jag ville ha ut av den. Jag använde därför, den av Dahllöf (1992) inspirerade, nivåmodellen 

som grund i guidens frågor om lärmiljö för att säkert täcka in svar på organisations-, grupp- 

och individnivå.  

Intervjuerna skedde avskilt på intervjupersonernas arbetsplatser. Detta var en fördel både för 

mig som intervjuare och för informanterna. De kunde känna sig trygga och jag kunde få en 

känsla för vilken miljö informanterna arbetar i. Jag informerade om studiens syfte och skrev 

inför deras ögon på ett intyg på att jag skulle följa mina etiska principer (se bilaga 3). Varje 

intervju tog mellan 30 och 45 minuter i anspråk och varierar något i innehållsrikedom. Jag 

spelade in intervjuerna med hjälp av en kassettbandspelare för att sedan kunna transkribera 

dem. Innan bandspelaren gick igång hade vi dock ett inledande kontaktskapande samtal och i 

vissa fall även en visningsrunda av arbetsplatsen. Att spela in intervjun hjälpte mig att 
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fokusera på vad intervjupersonen sa och hur, utan att samtidigt behöva tänka på att anteckna. 

Jag har följt Brymans (2002) rekommendation att föra forskningsdagbok. Där har jag 

antecknat vad som gjorts, tankar och funderingar som jag fått på vägen samt nya idéer som 

dykt upp. Här skrev jag också, i direkt anslutning till intervjutillfällena, ner egna reflektioner 

och känslor. Dessa s k memos är, enligt Dalen (2007), centrala och påverkar tolkning och 

kodning i analysen. Jag hade mycket riktigt nytta av mina memos när jag tolkade och 

diskuterade resultatet.  

För bästa möjliga återgivning av det sagda skrev jag ut intervjuerna så fort jag hade möjlighet 

(Dalen, 2007), om inte samma dag så dagen efter. Att transkribera intervjuer underlättar 

analysarbetet och att ha intervjuerna i nerskriven form möjliggör upprepade genomgångar av 

svaren både som helhet och i delar (Bryman, 2002; Dahlgren & Johansson, 2009). 

Transkriberingen är gjord på ett ordagrant sätt. Alla upprepningar och pauser som förekom 

har markerats i utskriften. Ord som det trycktes extra på är utskrivna med kursiv stil. För att 

sedan ha möjlighet att klippa ut passager eller stycken utan att förlora personanknytning 

inledde jag varje nytt uttalande med personens kod. Alla transkriberade intervjuer skrevs ut i 

pappersform inför analysarbetet men fanns samtidigt kvar i sin helhet som dokument i datorn. 

5.4 Urval och tillgång 

Då jag genomförde en kvalitativ forskningsstudie kunde jag unna mig att välja ut de personer 

som jag tyckte kunde bidra mest till förståelse av mitt fenomen. Jag är medveten om att detta 

är ett av Merriam (1994) kallat ”icke-sannolikhetsurval”. Resultaten kommer därmed inte att 

kunna generaliseras till populationen. Merriam (1994) ger tips om att börja fråga en 

nyckelperson som i sin tur kan ge exempel på intressanta personer att fortsätta med. Bryman 

(2002) kallar detta förfarande för snöbollsurval, ett bekvämt men för den kvalitativa forskaren 

bra sätt att hitta intressanta informanter. Jag tog kontakt med två intressanta personer att börja 

med, en logoped och en speciallärare. Jag utnyttjade kontakter både från mitt arbete och mina 

studier för att hitta resterande intressanta intervjupersoner. De sex personer jag intervjuade 

söktes upp via telefonsamtal eller mail. I något fall gick kontakten via rektor.  

Enligt Dalens rekommendationer (2007)  ställde jag upp kriterium för mina val av 

informanter, vilka jag här motiverar. Då jag, i enlighet med den fenomenografiska ansatsen 

(Alexandersson, 1994), inte enbart sökte likheter utan också variation i svaren, intervjuade jag 

personer med olika yrkesroller, utbildningsbakgrund och från olika arbetsplatser och 

kommuner. Jag intervjuade därför en logoped som arbetat mot grundskola (L1), en 
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talpedagog som arbetar i resursteam (T), en logoped som arbetar i grupper med speciell 

språkutvecklingsinriktning (L2), två speciallärare från olika kommuner (S1) (S2) och en 

klasslärare från ännu en kommun (K). De koder jag skrev i parenteserna ovan finns också 

efter citat i resultatdelen för att du som läsare ska kunna se vem som sagt vad.  

För att få en god kvalité på informationen har den fenomenografiska ansatsen också kriteriet 

att fenomenet som undersöks ska ha relevans för intervjupersonerna (Alexandersson, 1994). 

De måste ha erfarenhet och kunskap om mitt fenomen för att ha haft möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om det. Jag intervjuade därför sex erfarna personer, vilket medförde att alla var 

över 45 år med mellan 10 och 29 års erfarenhet inom sina respektive yrken. I vissa fall fanns 

ytterligare några års erfarenhet av att arbeta inom skolan med annan yrkesroll. Alla var 

kvinnor.  

Hur många intervjupersoner som behövdes för ett bra resultat, var svårt att avgöra i förväg. 

Enligt Dahlgren och Johansson (2009) finns det ett begränsat antal sätt att uppfatta en 

företeelse och när jag kände att svaren började bli lika, efter den sjätte intervjun, uppfattade 

jag det som att jag hade nått denna begränsning och även min egen begränsning i att hantera 

det stora materialet på ett bra sätt i analysarbetet under den tid jag hade till mitt förfogande. 

5.6 Etiska aspekter 

Jag har låtit mig vägledas av de forskningsetiska principer som det Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog 1990 (Vetenskapsrådet, 2007). Vetenskapsrådet 

(2007) har delat in det grundläggande individskyddskravet i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebar att jag som forskare fick informera informanterna om syftet med 

studien, att materialet endast skulle användas i mitt examensarbete och om deras rätt att 

avbryta sin medverkan. Detta gjordes både skriftligt via mitt påskrivna intyg och muntligt vid 

förfrågan om deltagande och vid intervjutillfället. Informanterna blev också, enligt 

vetenskapsrådets rekommendation, erbjudna att när uppsatsen är färdigskriven få erhålla ett 

exemplar.  

Samtyckeskravet innebar att endast de som samtyckte till intervjuerna kunde medverka i 

undersökningen. Detta var naturligt nog en förutsättning för att intervjuerna skulle bli av. Då 

intervjuerna skedde under arbetstid fick jag i något fall också kontakta arbetsgivare för att 

informera om intervjun. Alla jag intervjuat har varit mycket positiva till undersökningen och 
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villigt ställt upp. Skulle det, mot förmodan, bli så att någon vill avbryta eller dra sig ur 

projektet, får jag naturligtvis inte utsätta dem för otillbörlig påtryckning men jag kommer att 

försöka motivera dem att fortsätta. Jag inser att det blir svårt att i efterhand stryka personligt 

material i ett sammanställt resultat. I analysarbetet har jag varit noga med att försöka tolka 

uttalanden utifrån sin kontext och min förhoppning är att detta är gjort på ett för mina 

informanter igenkännligt sätt.  

Konfidentialitetskravet medförde att jag på förhand informerade intervjupersonerna om att jag 

skulle skriva på ett sådant sätt att de inte skulle kunna identifieras. Jag behövde i vissa fall 

tänka extra på det som sades om intervjupersoners elever (tredje part). Alla anteckningar, 

kassettband och transkriberade intervjuutskrifter har förvarats säkert och kommer att 

makuleras efter färdigställandet av studien.  

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskning, d v s 

ej för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Informanterna blev både muntligt 

och skriftligt informerade om att materialet endast skulle användas till min egen 

undersökning.  

5.7 Systematisering och analys av data 

Alexandersson (1994) delar in det fenomenografiska analysarbetet i fyra olika faser; 1) 

Bekanta sig med materialet för att få ett helhetsintryck, 2) Uppmärksamma likheter och 

skillnader, 3) Kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier samt 4) Studera 

underliggande strukturer.  

Då jag låtit mig inspireras av denna ansats även i min analys är det dessa faser jag följt: 

1) Redan under intervjuer och transkribering kan bekantandet med materialet sägas ha  

börjat (Dalen, 2007). Genom upprepad läsning av intervjuutskrifter kunde jag finna 

väsentliga utsagor och fick en känsla för de olika informanternas sätt att samtala om 

innehållet. Jag gjorde små anteckningar i anslutning till utsagorna som jag sedan kunde 

använda som koder i nästa analysfas. Mina memos kom väl till pass då jag försökte bilda 

mig ett helhetsintryck av såväl enskilda intervjuer som alla tillsammans. 

 

2)  För att vidare kunna uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna klippte jag itu 

intervjuutskrifterna. När utsagor jämförs med varandra kan skillnader och likheter ses 

tydligare (Alexandersson,1994). Jag grupperade de utklippta passagerna eller styckena 
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efter de teman jag börjat skönja. Hela tiden gick jag tillbaka till de hela 

intervjuutskrifterna för att kunna bekräfta mina tolkningar. Efter att ha analyserat fyra av 

intervjuerna tyckte jag mig se en helhetsbild. Arbetet vidare bestod i det Alexandersson 

(1994) kallar pendling. Mina reflektioner prövades mot intervjupersonernas utsagor i 

syfte att förstå dessa delars relation till en helhet. De två återstående intervjuernas 

utsagor medförde nya reflektioner och nya genomläsningar av de tidigare intervjuerna 

tills helheten kändes stabil. 

 

 

3)  Jämförelsen mellan olika utsagor ska vara kärnan i analysen. Variationen i svaren är på 

så sätt grunden för resultatet. Då jag i analysarbetet varit inspirerad av den 

fenomenografiska ansatsen har jag så långt jag kunnat försökt hitta både likheter och 

skillnader i mitt grupperande av utsagor. Jag använde dock begreppet teman istället för 

kategorier, då jag kunde se att temaområdenas underrubriker på en del håll föll in i 

varandra. För att få kallas kategorier ska, enligt fenomenografin, beskrivningarna vara 

kvalitativt skilda åt (Larsson, 1986). Teman är ett vidare begrepp än kategorier och 

behöver inte vara lika uteslutande i förhållande till varandra (Szklarski, 2009). 

Beskrivningarna illustreras inom den fenomenografiska metoden ofta med citat som ett 

sätt att ge läsaren en tydligare bild och möjlighet att värdera rimligheten i forskarens 

ställningstaganden (Larsson, 1986; Alexandersson, 1994). Jag valde under analysarbetets 

gång utsagor att använda som sådana citat. Jag valde dock ibland att formulera 

uppfattade variationer utan citat, då Larsson (1986) menar att formuleringarna ska klara 

att stå på egna ben och varnar för att en alltför flitig användning av citat kan göra 

läsandet långtråkigt. Av hänsyn till informanterna redigerade jag valda citat något, från 

rent talspråk till ett lite mer skriftspråksliknande. 

 

4)  Hur förhöll sig då dessa teman i förhållande till varandra? Fanns det något system eller 

någon struktur i resultatet? Enligt Larsson (1986, s. 37) kan frågan ”Vilka 

utgångspunkter har den här personen som leder till att hon resonerar annorlunda än den 

här?”, leda till en bild av hur resultatet ska systematiseras. Denna fråga kunde jag ställa 

mig då jag hade intervjuat personer med olika utgångspunkter och olika yrken för att få 

ett så variationsrikt underlag som möjligt inför analysen av uppfattningar. Jag var 

medveten om att jag med frågeställningarna i syftet också fått in mycket material och att 

fenomenet innefattade både personers uppfattningar om språkstörning som begrepp och 
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dess påverkan på läs- och skrivutvecklingen samt erbjuden lärmiljö. Allt detta skulle på 

något sätt få utrymme i resultatet och i mönstret. Efter fyra analyserade intervjuer fick 

jag fram ett system med tre olika temaområden. Efter fortsatt analys av de två återstående 

intervjuerna kunde med vissa justeringar av underrubrikerna dessa teman fastställas. Det 

sociokulturella/ relationella perspektivet fick upp mina ögon för det mönster jag tycker 

mig se i empirin. Resultatet blev tre teman som i relation blir avgörande för den läs- och 

skrivutvecklingszon skolan erbjuder eleven. Under rubriken ”Sammanfattande modell” 

illustrerar och beskriver jag detta system.  

5.8 Metoddiskussion 

Intervju valdes som datainsamlingsmetod då jag var intresserad av olika personers 

uppfattningar. Jag ville hitta exempel på uppfattningar om språkstörningsbegreppet, dess 

påverkan på läs- och skrivutveckling och om lärmiljö som erbjuds. När det gäller 

lärmiljöfrågan kanske observationer tillsammans med intervjuerna skulle kunnat tillföra en 

betydelsefull kontext. Intervjuerna skedde dock på respektive informanters arbetsplatser, 

vilket medförde möjligheter för mig att få en viss känsla för miljön.  

Min intention var att hitta intervjupersoner av båda könen och i olika åldrar men detta visade 

sig vara svårt. Alla intervjupersoner är kvinnor och då mycket erfarenhet var ett av kriterierna 

blev det också så att alla är över 45 år. För variationens skull var jag istället mån om att finna 

intervjupersoner från olika kommuner och från olika platser i organisationen. Sex personer 

har fått dela med sig av sina uppfattningar, sex personer med fyra olika yrken. Om tiden 

medgivit hade kanske fler intervjuer kunnat göras och fler yrkesroller innefattats. Jag gör 

dock inte anspråk på att ha hittat alla uppfattningar som finns och har inte heller några tankar 

på att generalisera resultatet.  

Intervju som metod har både starka och svaga sidor. Bryman (2002) menar att det finns en 

risk med intervjuer då du som intervjuare riskerar att påverka och föra samtalet i olika 

riktningar. Jag har med en halv-strukturerad intervjuguide försökt vara flexibel i samtalet 

samtidigt som jag varit mån om att styra upp intervjun med hjälp av frågeområden. Merriam 

(1994) menar att samtidigt som intervjuer är ett mycket bra sätt att få reda på hur någon 

tänker finns en risk att informationen förvrängs. Säljö (2000) som kommenterat den 

kvalitativa intervjumetoden menar att ett grundantagande i det sociokulturella perspektivet är 

att vi i en intervju endast kan få fram de svar som intervjupersonen finner rimliga, tror önskas 

eller kommer på just i situationen. Det är, med andra ord, inte säkert att vi säger det vi tänker. 
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Jag valde att inte dela ut frågorna i förväg eftersom jag tänkte att spontana svar skulle ge mer 

om hur personerna verkligen tänker. Jag ville inte ge dem tillfälle att läsa på om vad de skulle 

kunna se som ”rätta svar”. I intervjuguiden hade jag med frågor som gav intervjupersonerna 

möjlighet att redovisa både sina intentioner och sina faktiska handlingar för att jag i 

analysfasen skulle kunna tolka svaren mer rättvist. Jag menar att det kanske inte alltid är så att 

man handlar så som man egentligen skulle vilja/kunna. Vilka frågor som finns med i 

intervjuguiden avgör reflektionsgraden och det var inte helt lätt att veta vilka frågor som 

skulle vara med. Efter en första intervju ändrade jag också en del frågor i min intervjuguide. 

Jag är ingen van intervjuare men mitt intresse för informanternas svar var stort. Jag använde 

mig därför naturligt av det Dahlgren och Johansson (2009) kallar ”probing” för att fördjupa 

samtalen. Probing kan vara både verbal och icke-verbal och betyder att intervjuaren på olika 

sätt visar sitt intresse för att på så sätt få informanter att utveckla sina svar.  

Intervjuerna spelades in på band. Ibland kan tanken på att bli inspelad oroa intervjupersoner 

och påverka resultatet (Bryman, 2002). Det gäller att själv ha en avslappnad attityd till 

tekniken och att behärska utrustningen för att den ska störa situationen så lite som möjligt 

(Dalen, 2007). Jag märkte i början av några intervjuer att trycket på inspelningsknappen 

gjorde informanterna nervösa. Efterhand som intervjuerna kom igång ”glömdes” dock 

bandspelaren bort och jag upplevde alla intervjuer som avslappnade och intressanta samtal. 

Jag hade en gammal traditionell kassettbandspelare som fungerade bra vid intervjuerna men 

som vid transkriberingen gav mig lite problem med att höra vissa svar. Transkriberingen tog 

längre tid eftersom jag behövde höra svar om och om igen för att bli säker på vad som 

verkligen sagts. I några få fall blev jag tvungen att skriva ner ord som ohörbara. Jag tror dock 

inte att detta har påverkat resultatet nämnvärt. 

 5.9 Kvalitativa aspekter 

I kvalitativ forskning handlar trovärdigheten om i vilken mån forskaren klarat att tolka det 

som intervjupersoner förmedlat (Alexandersson, 1994). Jag bör som forskare vara medveten 

om att litteratur jag läser inom området blir en del av min förförståelse och att 

forskningsresultat påverkar mig medvetet eller omedvetet (Westlund, 2009). Jag har, enligt 

råd från Sjöström (1994), försökt inta en kritisk hållning till min förförståelse och till mina 

egna tolkningar för att undvika godtyckliga slutsatser. I resultatdelen har jag använt mig av 

det fenomenografiska förfarandet att styrka resultatets beskrivningar med citat. Det är ett sätt 

att visa vad intervjupersonen verkligen sagt och ger varje läsare en möjlighet att själv tolka 

vad som menas (Larsson, 1986; Alexandersson, 1994).  Förförståelse kan också ses som något 
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positivt så länge jag som forskare är noga med att presentera den för mina läsare (Larsson, 

1994). I inledningen presenterade jag de erfarenheter jag själv har av arbete med barns 

språkutveckling. Det ska dock nämnas att begreppet språkstörning var helt nytt för mig när 

jag påbörjade min speciallärarutbildning.  

Går det då att förstå resultatet utifrån det insamlade materialet? Jag hoppas att beskrivningen 

av analysförfarandet gett en tillräcklig inblick i hur resultatet vuxit fram. Kvalitativ forskning 

är ingen rätlinjig process utan insamling och analys av data sker parallellt (Dalen, 2007). Det 

finns inga absoluta regler om hur denna analys ska utföras men jag måste, utifrån min studies 

syfte, så rättvist som möjligt försöka presentera insamlade data (Westlund, 2009; Fejes & 

Thornberg, 2009). Fejes och Thornberg (2009) skriver att alla kvalitativa analyser är unika 

eftersom varje kvalitativ studie är unik. Jag utformade intervjuguiden med hjälp av min 

förförståelse och den kunskap jag själv hade på området. På detta sätt fanns litteraturen och 

teorin med under analysen. I resultatet finns ett temaområde med rubriken skolorganisation 

med underrubrikerna organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Jag är medveten om att 

detta kan ses som en indelning på basis av mina tidigare erfarenheter och kunskaper om 

skolorganisation och inte som något som framkommit ur empirin. Jag har dock redan från 

början varit noga med att presentera denna idé med stöd i Dahllöf (1992) som menar att 

pedagogiska fenomen blir intressanta först när de belyses på de olika nivåerna i skolans 

organisation. Redan i intervjuguiden är frågorna om lärmiljön skrivna så att jag säkert skulle 

få med svar på alla de tre nivåerna.  

Enligt fenomenografisk ansats kan jag välja om litteratur/forskning och egna tankar ska finnas 

med i resultatdelen eller i en senare resultatdiskussion (Dahlgren & Johansson, 2009). Jag 

valde det senare alternativet då det kändes som att själva skrivandet av resultatet blev en del 

av det empiristyrda analysarbetet och att det var först efter att texten var klar som jag kunde se 

vilka resultat som var intressanta att diskutera.  

Kanske kunde jag valt en annan ansats? Jag valde att inspireras och arbeta efter den 

fenomenografiska ansatsen men analysarbetet resulterade i en teoretisk modell som kanske 

mer liknar ett resultat vid användandet av ansatsen grundad teori (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2009). Mitt relationella perspektiv gjorde att jag såg ett sammanhang och relationer 

mellan de grupperade uppfattningarna och dessa ville jag redovisa. Resultatet kan 

förhoppningsvis både ge ett tillskott i kunskapen om språkstörning som fenomen och visa på 

alternativa resonemang som kan vara ett underlag för reflektion (Larsson, 1986).  
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6. Resultat 

Syftet med min studie är att ta reda på hur mina erfarna intervjupersoner uppfattar begreppet 

språkstörning och dess påverkan på läs- och skrivutveckling samt den lärmiljö eleverna 

erbjuds. Under denna rubrik presenterar jag det resultat som framkom vid analysen av 

intervjuerna. Utifrån intervjupersonernas svar växte det fram tre teman som fick bli rubriker i 

resultatdelen. Varje tema har tre underrubriker som i sin tur delas in i delar med kursiverade 

rubriker enligt den variation jag fann i erhållna svar. Jag använder mig, i enlighet med den 

fenomenografiska metoden, av exemplifierande citat som jag kommenterar. Ett citat kan 

illustrera en uppfattning som delas av flera personer. Jag har dock valt att skriva ut vem som 

sagt vad för att senare kunna diskutera vissa resultat utifrån de olika yrkesroller mina 

intervjupersoner innehar. (Se presentation av intervjupersoner under rubriken ”Urval”). 

De teman som framkommit är: 

Specifika kunskaper - beskriver uppfattningar om språkstörningsbegreppet och dess 

påverkan på läs- och skrivutvecklingen samt de uppfattningar som fanns om olika 

yrkeskunskaper. 

Skolorganisation - beskriver de uppfattningar som framkommit om vad skolan 

erbjuder och/eller bör erbjuda elever med språkstörning på organisations-, grupp- och 

individnivå. 

Elevkännedom - beskriver uppfattningar om hur kännedom om den enskilde eleven 

genom relation, utredning och utvecklingsföljande kan erhållas och användas. 

6.1 Specifika kunskaper 

Här presenteras intervjupersonernas uppfattningar om språkstörningsbegreppet. Uppfattningar 

om språkstörningens påverkan på läs- och skrivutvecklingen har också grupperats till en egen 

rubrik i detta tema. Under den tredje och sista rubriken hamnar uppfattningar om olika 

yrkeskunskaper. 

6.1.1 Kunskap om språkstörning 

Här beskrivs de uppfattningar mina intervjupersoner har om språkstörningsbegreppet under 

rubrikerna; begreppets användning, urskiljning, individuell karaktär samt svårigheter. 
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Begreppets användning 

Jag hade kriteriet ”erfarenhet av arbete med barn med språkstörning” i mitt urval av 

intervjupersoner. När jag berättade för dem att intervjuerna skulle handla om språkstörning lät 

det som att alla hade en klar bild över vad intervjun skulle behandla. Alla har hört ordet som 

ett begrepp men det finns också många andra begrepp och namn för svårigheter med språket 

och det kom fram många variationer under våra samtal. Graden av svårighet avgör en del i 

valet av vilket begrepp eller namn som används. Det talas om ”grav språkstörning”, ”generell 

språkstörning”, ”breda språkliga svårigheter”, ”luddiga barn”, enkel språkstörning” och ”lätt 

språkstörning”. Många olika begrepp används alltså och det finns en osäkerhet om vad 

begreppet språkstörning egentligen står för. Intervjupersonerna uppfattar också att begreppet 

används olika i litteratur och inom forskning på området. Nedanstående citat får exemplifiera 

osäkerheten i begreppsanvändandet. 

Ja, alltså det som jag…som vi kallar språkstörning det är ju lite när det avviker ifrån den 

normala språkutvecklingen fast sen finns det ju de som säger att vilken lju…fonologisk 

svårighet man än har i sin språkutveckling kallar de ju också för språkstörning. (T) 

…men språkstörning är det för mig när det är riktigt tydligt, när den är utredd av logoped 

och…det finns en klar diagnos. (S2) 

Sen är det ju som språk, jag menar alltså om man tänker då på språkstörning, då om man 

säger språkstörning så där rakt av, då tänker jag ju oftast på grav språkstörning, alltså det är 

ju den här, kanske en till två procenten högst, som har bestående svårigheter liksom…som 

man får leva med även om det utvecklas. (L1) 

Urskiljning 

Det poängteras att språkstörning ofta förekommer tillsammans med andra 

handikapp/funktionsnedsättningar och att det kan vara svårt att veta vad som är vad och vilket 

handikapp som bidrar mest till svårigheterna, vilket beskrivs i nedanstående citat. Beror de 

språkliga svårigheterna egentligen på koncentrationssvårigheter som ADHD:n medför? Är det 

kanske en utvecklingsstörning? Är det autism eller är det språkstörning? Eller både och? 

Detta är frågor intervjupersonerna uppfattar som svåra att svara på. De menar att det är viktigt 

att ha kunskap även om dessa andra funktionsnedsättningar för att kunna möta eleverna på rätt 

sätt. Då det gäller att skilja autism från språkstörning finns en uppfattning om en tendens till 

att autistiska inte är så intresserade av att kommunicera, medan någon med språkstörning 

oftast har en kommunikativ vilja och kan ta kommunikativa initiativ. 

Sen kan jag nog tänka att de orättfärdigt ibland har placerats i särskolan. Det tror jag 

nog…det är ju väldigt lätt att missta. Det är det…en grav språkstörning. (S2) 
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Individuell karaktär 

Även om vi talar om elever som enbart har en språkstörning uppfattas svårigheterna vara 

väldigt individuella. Uppfattningar om att hindren för utveckling kan vara olika från person 

till person och att språkstörningen kan ta sig olika uttryck beroende på ålder kom fram. 

Alla är individuella, alla är väldigt olika, så tro inte att nu har jag hittat…nu kan jag det här! 

Alla elever är väldigt olika och det kan ta sig olika uttryck. (L2) 

Svårigheter  

Även om informanterna använder olika namn eller begrepp för att beskriva språkstörning har 

de ungefär samma uppfattning om vilka svårigheter som kan innefattas. De yttre gränserna för 

vad som ska innefattas är dock lite flytande. De menar att det finns olika grader av 

språkstörning och de kommer in på olika språkliga delar som kan beröras. Att delarna 

uppfattas påverka varandra och i viss mån också gå in i varandra framgår också. Jag fann 

uppfattningar om att det som kan märkas först är uttalssvårigheter. Uttalssvårigheter ses som 

en lättare grad av språkstörning, ibland något som inte riktigt ses som språkstörning 

överhuvudtaget. Samtidigt kan ett rent oralmotoriskt problem ibland innefattas av begreppet. 

Vidare kan det vara svårt med den fonologiska koden, att fästa orden och att uttrycka språk. 

Grammatiska svårigheter nämns. Det kan t ex handla om svårigheter med meningsbyggnad 

och ordböjning. Ordfinnande, dåligt ordförråd, att uppfatta löpande tal och ta instruktioner är 

svårigheter som kopplas ihop med att minnet ofta är dåligt. Pragmatiken nämns på så sätt att 

elever med språkstörning uppfattas ha svårt med kommunikationen, hur språket ska användas 

beroende på situation. De generaliserar och söker mönster i händelser för att klara nya 

liknande situationer och ändå kan det bli så fel. Svårigheter med att hålla en röd tråd i en 

berättelse, byta samtalsämne och växla fokus snabbt nämns också. Svårigheter med 

språkförståelsen uppfattas finnas hos de med en grövre grad av språkstörning och påverkar då 

olika delar av språket. Det poängteras att språkförståelseproblem kan ge sig till känna i många 

situationer och påverka alla skolämnen. Problem med att orka med skolarbetet, dålig 

motivation, trötthet och risk för isolering uppfattas också som något som följer med en 

språkstörning.  

Språkstörning innebär att man har svårt med den fonologiska koden. Tal in och tal ut. Kort 

sagt…Att man har svårighet att förstå talat språk. Att man kan ha svårt med ordförståelse. 

Att man själv också har svårt att hitta orden och att uppfatta löpande tal. Man kanske bara 

uppfattar det som läraren sa sist. Det som sas tidigare kommer man inte ihåg…. 

Minnessvårigheter. Svårt att orka. (S1) 
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6.1.2 Kunskap om språkstörning i relation till läs- och skrivutveckling 

Under denna rubrik vill jag redovisa informanternas varierande uppfattningar vad gäller läs- 

och skrivutvecklingen för elever med språkstörning. Underrubrikerna är samband, läs- 

skrivsvårigheter, dyslexi eller språkstörning? samt möjligheter. 

Samband 

Att det finns ett samband mellan språkstörning och läs- och skrivsvårigheter är 

intervjupersonerna överens om. Sambandet är dock inte absolut. Det ges exempel på elever 

som inte har några som helst problem med att läsa och skriva trots uttalssvårigheter och t o m 

elever som skriver och läser bättre än de talar. Ibland upplevs det som svårt att veta om det rör 

sig om två skilda saker eller om det hänger ihop. Fonologiska svårigheter uppfattas vara det 

som mest påverkar läs- och skrivutvecklingen negativt.  Uppfattningen om att språkstörningen 

egentligen handlar om en språkförsening, vilket då skulle innefatta en sen läs- och skrivstart, 

finns. Eleven uppfattas ha mycket att hämta in och är inte redo för läsning och skrivning vid 

skolstart. Ointresse för bokstäver och läsning kan märkas och elever kan ibland undvika 

läsning och skrivning, vilket knappast bidrar till utveckling. En av logopedernas båda utsagor 

får ge uttryck för den icke absoluta uppfattningen. 

Och särskilt de som, alltså de med som har fonologiska svårigheter som barn, alltså hur 

vanligt det är att de sen kommer med läs- och skrivsvårigheter. Alltså det är slående. Jag 

måste säga…för mig var det en upptäckt faktiskt…att det var så tydligt. (L1) 

Men sen är det ju inte säkert…det finns ju de med språkstörning som fixar att läsa och 

skriva rätt så bra…ibland kan en del faktiskt vara bättre på att läsa och skriva än på att 

prata, vilket är fascinerande. (L1) 

Läs- och skrivsvårigheter 

Det som inom läsning och skrivning är svårt för elever med språkstörning upplevs bero på 

graden av språkstörning och på inom vilka områden de har sina svårigheter. Fonologiska 

svårigheter uppfattas ge problem med att ”knäcka koden”. Det tar längre tid att lära in 

bokstavsljud och att börja ljuda ihop. Det kan bli problem med förväxlingar t ex mellan g, k, 

d, t. När läsningen kommer igång uppfattas ett dåligt ordförråd bidra till en sämre förståelse 

av text. Det blir då svårt att använda kontexten för att lista ut vad orden betyder och vad 

texten handlar om. Detta uppfattas bottna i svårigheter med att kunna lagra ord fonologiskt.  

En dålig språkförståelse uppfattas också ge problem med läsförståelsen och gör att elever 

försöker gissa vad texten handlar om. En långsam läsning med dålig förståelse utvecklar inte 

ordförrådet, så läs- och skrivsvårigheterna uppfattas som en kedjereaktion. Skrivning 

uppfattas ibland lättare än läsning och ibland som mycket svårt. Enstaka ord kan gå lätt att 
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skriva men när det ska bli hela meningar blir det svårt. Att skriva fritt uppfattas som en 

mycket svår uppgift då ”du måste kunna formulera på papper allt det du tänker inne i 

huvudet” (L2). Det som skrivs blir ofta mycket kort då det är svårt att ”finna ord”. Vetskapen 

om vilka ord som går att använda och hur en text kan byggas upp är ofta för liten. Dyslexi 

kom upp som benämning på de läs- och skrivsvårigheter som kan uppkomma hos elever med 

språkstörning. 

Dyslexi eller språkstörning? 

Dyslexi uppfattas ibland som något som en språkstörning kan utvecklas till. Dubbeldiagnoser 

förekommer och det uppfattas inte som enkelt att reda ut vad som är vad. Dyslexi är ännu ett 

begrepp som uppfattas vara svåravgränsat. Elever med dyslexidiagnos kan ibland uppfattas 

som feldiagnostiserade. Frågan om det inte borde vara en språkstörningsdiagnos istället kan 

då komma upp. Dyslexi uppfattas vara mer känt och mer använt som begrepp i skolan än vad 

språkstörning är. Skillnaden mellan språkstörning och dyslexi uppfattas som skillnad i hur 

eleven klarar att använda sig av språket. En dyslektiker har egentligen ett ”bra språk” och får 

svårigheter först när han/hon ska stava eller ljuda ut ord medan en elev med språkstörning har 

svårt att ”få till” språket så att andra kan förstå vad han/hon menar. Dyslexi ses som specifika 

läs- och skrivsvårigheter och språkstörning som mer generella språksvårigheter. Samtidigt 

uppfattas både språkstörning och dyslexi bottna i fonologiska svårigheter och dyslektiker 

menas, precis som elever med språkstörning, ofta ha problem med ordminne och 

ordmobilisering. 

Det går ju över i dyslexi nånstans. Det kan ju gå över i olika saker, speciellt dyslexi kan det 

ju…Det är ju en flytande gräns där. Barn som man tänker en typisk dyslektiker kan ju ändå 

vara så att det är ju också en sorts språkstörning. Så kan det kännas ibland med vissa barn 

man jobbar med…att det är nått mer med förståelsen och sådär. (S2) 

Alltså många dyslektiker har ju såna här ordfinnarproblem och kan ha svårt fonologiskt och 

olika så. Så det är ju…det ingår ju mycket i det här dyslexibegreppet. Det är min erfarenhet 

att det är …är ganska sällan som det är så otroligt renodlat som det står om i böckerna. (L1) 

Möjligheter 

Tidig upptäckt och tidiga insatser uppfattas kunna förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

Föräldrar till små barn med språkstörning bör tidigt göras medvetna om att språkstörningen 

kan påverka läs- och skrivutvecklingen. De kan med stöd hjälpa sitt barn framåt i 

språkutvecklingen så att risken för läs- och skrivsvårigheter minskar. Tidig träning i språklig 

medvetenhet, speciellt fonologisk medvetenhet, uppfattas som viktig stimulans för 
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språkutvecklingen. Bornholmsmodellen nämns som en metod. Det måste finnas kunskap om 

hur olika läsinlärningsmetoder kan användas och ljudningsmetoden uppfattas som den 

säkraste, då konsten att kunna ljuda ut och ihop anses grundläggande för framtida 

läsutveckling. Denna uppfattning exemplifieras med det första citatet nedan. Det finns fler 

och fler hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter ute på skolorna. Datorer, 

stavningsprogram, ljudande tangentbord, smartpen, daisyspelare och audiofon är hjälpmedel 

som nämns. Dessa hjälpmedel måste det finnas vetskap om och den som ska instruera elever 

måste själv kunna använda dem. Det finns en stark tilltro till dessa hjälpmedel och de bör 

komma in tidigt i undervisningen. Samtidigt kan de krångla och ta tid från undervisningen, 

vilket den intervjuade klassläraren vittnar om. 

Ljudningsstrategin brinner ju jag mycket för då, att man måste lära sig att ljuda. Det är 

ingen säker metod med helordsmetod…det också förstås men man måste kunna ljuda. (S1) 

Det finns jättemycket på datorn, program, men man måste kunna dem också och det tar tid. 

Det tar jättemycket tid att förse alla och så kommer man på det nästan när lektionen har 

startat att… Just det. Den också! (K) 

Jag skulle vilja ha mer inlästa läromedel. Det har vi inte alls…man väntar ofta till sjuan 

men jag tycker att man kan få pröva på det innan. (S1) 

6.1.3 Kunskap inom olika yrken 

Det finns också en del uppfattningar om varandras yrkeskunskap och arbetsuppgifter. Här 

presenterar jag de yrken som nämns i intervjuerna och vilken kunskap som uppfattas finnas 

inom de olika yrkena. Detta är inget jag frågat efter men som kommit fram p g a variationen i 

mitt urval. De yrken som beskrivs är; logoped, lärare, speciallärare/specialpedagog, 

talpedagog, psykolog, förskollärare och rektor. 

Logoped 

Logopeden utreder och gör överlämnanden till personal i skolan. Det är ofta logopeder som 

först upptäcker barn med språkstörning och som stöttar föräldrar med råd om vad de kan göra 

i vardagen för att barnens språk ska utvecklas. De reder ut vad som är problemet och vilka 

orsakerna kan vara. Det finns en uppfattning hos ett par av informanterna om att det för 

föräldrar kan vara mindre känsligt att barnet remitteras till en logoped först som sen i sin tur 

kan remittera vidare till t ex psykolog. Logopeder uppfattas av andra arbeta mycket med talet. 

Enligt de själva arbetar de mer med språkförståelse och läs- och skriv på ett förebyggande 

eller kompensatoriskt sätt genom fonologiska övningar och hjälpmedelsträning med enskilda 
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elever. De uppfattas ha den ”medicinska kunskapen” vad gäller språkstörning och en 

informerande funktion. 

Ja, jag var väldigt intresserad av medicin, funderade på att läsa medicin. Och också väldigt 

intresserad av barn och så väldigt språkintresserad så det var liksom…Så upptäckte jag 

faktiskt logopedyrket sista året på gymnasiet och tänkte men…Åhh! Det här!...Det var 

liksom en kombination av alla tre. (L1) 

Lärare 

Klassläraren uppfattas, både av sig själv och av andra informanter, vara den som ska se varje 

elevs enskilda behov och som kan arbeta med alla olika elever i grupp men även enskilt. 

Lärare uppfattas ofta ha dåliga kunskaper om språkstörning men god kännedom om den 

enskilde elevens starka och svaga sidor. Det poängteras att alla lärare borde ha kunskap om 

språkstörning då det ger sig till känna i alla ämnen. 

Speciallärare /Specialpedagog 

Speciallärare arbetar mycket enskilt med elever i behov av särskilt stöd. De uppfattas av alla 

intervjupersonerna som den yrkesgrupp som har mest kunskap om läs- och skrivutveckling 

och läsinlärningsmetoder. De menas också ha god kännedom om sina enskilda elever. De har 

kunskap om olika hjälpmedel. De utför och sammanställer tester och skriver åtgärdsprogram. 

Speciallärare och specialpedagoger som arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) uppfattas som viktiga handledare och organisatörer av fortbildning även om det finns 

olika uppfattningar om vad handledningen ger. 

Nu är det ju ganska bra i vår kommun, därför att det finns ganska mycket speciallärare ute 

på skolorna, på de flesta i alla fall…i alla fall på de skolorna som jag har och ofta lämnar 

man läs- och skrivbiten till dem. (T) 

Talpedagog 

Den intervjuade talpedagogen menar att hon har god kunskap om språkutveckling och 

språkstörning. Hon arbetar enskilt med elever och vet hur hon ska omsätta teori till praktik. 

Talpedagoger uppfattas av andra arbeta mycket med uttal men talpedagogen i studien menar 

själv att hon arbetar på alla fronter med språkutveckling utifrån elevernas behov och att hon 

har kunskap om hjälpmedel. Den intervjuade talpedagogen arbetar i ett elevvårdsteam och har 

en överblickande funktion. Hon ordnar t ex nätverksmöten gällande enskilda elevers 

skolsituation. 
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Psykolog 

Psykologen uppfattas ha bäst kunskap om barns utveckling och är den som anses kunna se om 

det endast handlar om en språkstörning eller om andra funktionsnedsättningar föreligger. De 

utför begåvningstester och kan ställa bl a neuropsykiatriska diagnoser. Visst tvivel finns hos 

logoped kring testresultat som psykologer kommer fram till.  

Förskollärare 

Förskollärare uppfattas arbeta förebyggande med fonologisk medvetenhet. De gör screening 

av språklig medvetenhet och överlämnar också information om elevers språkutveckling till 

grundskolan. 

Rektor 

Rektorn nämns som en viktig person vad gäller fördelning av resurser i form av pengar och 

tid. Han/hon ses som ett stöd för övrig personal i samtal med föräldrar och som drivande vad 

gäller utvecklingsarbete i skolan. Rektor uppfattas behöva kunskap om språkstörning och 

information om elever med språkstörning. 

Det är ju viktigt att informera rektor det är ju han som sitter på pengarna och också har 

beslutanderätt liksom. (L1) 

6.2 Skolorganisation 

Här vill jag nu presentera de uppfattningar som framkommit om vad skolmiljön erbjuder och 

bör erbjuda elever med språkstörning på organisations-, grupp- och individnivå.  

6.2.1 Organisationsnivå 

Under denna rubrik fann jag följande variation; resurser, samarbete, förståelse, kunskap och 

överblick. 

Resurser 

Pengar nämns som viktigt men också andra faktorer spelar stor roll för hur man lyckas 

organisera lärmiljön, t ex schemaläggning och busstider. Önskan finns om att eleven skulle 

kunna vara mer i fokus när verksamheten ska organiseras. 

…det är ju alldeles för mycket faktorer som styr utifrån, inte minst pengar 

naturligtvis men andra saker också som man önskar inte skulle påverka så mycket 

som det gör. Vi har suttit med schema nu och vi måste sitta med bussar, vi måste 

titta när slöjden ligger för andra skolor ska… alltså det är ju så mycket som.. och 

det drabbar till sist barnen alltså det gör ju det så det är väl en sak som jag känner. 

(K) 
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Samarbete  

Intervjupersonerna har en uppfattning om att samarbete är mycket viktigt. Utifrån sin egen 

yrkesroll och plats i organisationen vill de samarbeta för att tillsammans skapa en god lärmiljö 

för eleverna. Samarbete ses som ett sätt att organisera kunskapsspridning, i form av 

handledning och möten, men samarbete är också viktigt för att få stöd av varandra i arbetet. 

Klassläraren beskriver detta i det första citatet nedan. Det talas också om vikten av att 

samarbeta med andra utanför sin egen organisation. Föräldrar nämns som viktiga 

samarbetspartners. Detta får exemplifieras med speciallärarens utsaga nedan. Skolor och 

arbetslag kan behöva och får hjälp och stöd genom handledning av personer utanför den egna 

skolans organisation t ex genom SPSM; Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Sen är det ju så viktigt med de här arbetslagen, att man är flera som ser de här barnen också 

som har olika infallsvinklar och att man har stöd ifrån ledningen, att de lyssnar på en. (K) 

Ja den här pojken jag tänker på då har en fantastisk familj som går med på i stort sett allting 

som vi vill. (S1) 

Förståelse   

De jag intervjuat menar att det är viktigt att det på skolan finns förståelse och en strävan att 

arbeta för varje elevs bästa. Kunskap anses kunna bidra till förståelse, vilket den intervjuade 

talpedagogen, enligt citatet nedan, försöker arbeta med.  

Vi har en väldigt bra organisation, tycker jag. Där det finns en öppenhet och välkomnande, 

förståelse…. (L2) 

Ja.. i alla situationer, men där, det är ju där man stångar sig lite blodig för att få alla att 

förstå att de är inte dumma i huvet utan det är kanske en språklig svårighet. (T) 

Kunskap 

Kunskap om språkstörning uppfattas som något det finns alldeles för lite av i dagens skola, 

inte minst i ledningen, även om några ser en tendens till att kunskapen ökar.  

Pedagogerna jag intervjuat menar att det är först när de möter elever med 

språkstörningsdiagnos som de får sätta sig in i vad det innebär. Här finns en tendens att vilja 

luta sig mot andra yrkesgruppers specifika kunskaper och det uttrycks också en saknad efter 

vissa yrkesroller i organisationen, t ex kan lärare önska att talpedagoger fanns att tillgå, men 

också en vilja att själv fortbilda sig och lära av andra.  

Det påpekas förvånat att lärarutbildningen inte har gett någon kunskap inom området. Det 

talas sällan om språkstörning generellt ute på skolorna. Arbetet med elever med språkstörning 
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uppfattas ge pedagogen mycket kunskap och bidrar till att språkstörning lättare upptäcks även 

hos andra elever. Det poängteras att det inte finns särskilt mycket kunskap ute i samhället om 

språkstörning. Få i Sverige anses veta vad språkstörning är och ännu färre i de länder som vi 

tar emot invandrare ifrån och vars barn vi möter i skolan . 

Det är väl så att det har uppmärksammats mer och mer för man tycker…om jag tänker 

tillbaka på gamla barn jag haft så har de ju…jag tänker på nått barn speciellt som var 

jättetydlig språkstörning nu när jag tänker på det men det var inte frågan om att man sa det 

då. (S2) 

Sen finns det fortbildning också. Så man får hela tiden se…. kan jag själv lära mig något 

mer för att bli ännu bättre i mitt jobb och så. (L2) 

Det vi pratar här det är väl kring de elever som vi har. Då blir det i arbetslaget kanske eller 

med specialpedagogen eller speciallärare. Annars har vi inte tagit upp det. Men jag tror inte 

jag kommit i kontakt med…Jag vet inte om vi hört det på lärarutbildningen heller faktiskt. 

Det är ju inte förrän du stöter på de här eleverna som du…Det är ju då man måste sätta sig 

in i vad det innebär. (K) 

Överblick 

Några pedagoger kan i sin organisation sakna någon med överblick, någon som kan se till 

hela skolans organisation. Den talpedagog jag intervjuat trycker just på den viktiga delen av 

sitt arbete i resursteamet. En av logopederna tycker att det saknas just logopeder ute på 

skolorna som hon menar kunde arbeta på alla de tre nivåerna i organisationen och därmed 

bidra med en helhetssyn.  

Ja, och vi har liksom en egen budget så va. Vi kan styra våra ….vad vi köper. Vi har 

gemensamt material till exempel som vi kan använda överallt och sådär. Vi lånar ut till 

skolor om vi vill göra det. Man har en översikt, en överblick över vad som behövs på alla 

skolor. Det är ju vi som helt och hållet prioriterar vilka barn som vi ska jobba med. (T) 

6.2.2 Gruppnivå 

Under gruppnivå fann jag, utifrån intervjupersonernas uppfattningar, följande delaspekter; 

lugn gruppmiljö, förståelse för varandras olikheter samt struktur och tydlighet i 

gruppundervisning. 

Lugn gruppmiljö  

Lärare bör arbeta för att få arbetsro i klassrummet, något som uppfattas som en svår uppgift. 

Att grupperna inte är för stora uppfattas som viktigt för att det ska bli en lugn miljö. Hur 

eleverna placeras i klassrummet spelar också roll för hur lugn miljön blir och de med 



37 

 

språkstörning anses behöva sitta långt fram för att kunna koncentrera sig bättre på vad läraren 

säger. 

Små grupper och inte för rörig miljö. Och sen det jag pratade om tidigare med tydlighet och 

hur man lägger upp undervisningen. (L1) 

Förståelse för varandras olikheter 

Förståelse för varandras olikheter är viktig och något lärare måste arbeta med. Många vittnar 

om att språkstörning kan ge problem socialt i kamratrelationer och att det kan vara svårt att 

förebygga. Uppfattningen att man ska prata med klassen, om varför just den eleven gör si 

eller så för att kamrater ska förstå, finns. Logopeden som arbetar med elever i speciella 

språkutvecklingsgrupper menar att det finns en vinst för eleverna i att slippa vara ensamma 

om sina svårigheter men att det samtidigt kan vara bra för dem att tillhöra en annan grupp 

också, vilket de försöker ordna vid olika tillfällen. Att lärare ser sina elevers olika behov och 

har förståelse för att eleverna är olika och lär olika är mycket viktigt för hur lärmiljön blir och 

hur gruppen fungerar. Även lärare är olika och det finns en uppfattning att vissa lärare inte 

hyser någon större förståelse för språkstörning som funktionshinder. Detta kan i viss mån bero 

på okunskap och i takt med att kunskapen blir större tros förståelse och medvetenhet öka. 

Dels så tror jag att det är väldigt viktigt att man har ett öppet klimat, att man pratar om att 

det finns olikheter utan att peka ut någon. Men visst det är ju nåt man får jobba med. Det är 

ju inte bara de här barnen. Man klarar det inte ända ut, det gör man inte. Det händer ju med 

retningar och tråkningar tyvärr. (K) 

En förstående lärare måste man ha! (S1) 

Ja, det är också kompetens att det är rätt person på rätt plats, att läraren ser eleverna och ser 

deras behov. Ja, hur man sitter i klassrummet, att man ser sånt till exempel, hur eleverna 

fungerar tillsammans, vad de mår bra av, hur man sitter för att kunna samarbeta. Men en 

del har svårare med det och behöver sitta mer i fred, att man ser det här i klassen, behoven i 

gruppen, så att gruppen ska fungera så bra som möjligt. Ja…att se det och placera eleverna 

så att det blir bäst. Att ta saker i små steg och jobba med det också. (L2) 

Struktur och tydlighet i gruppundervisning 

Att undervisningen i gruppen har en tydlig struktur och att skoldagen följer ett visst mönster 

uppfattas gynna alla elever, inte minst de med språkstörning. Detta bör förstärkas med bilder, 

då det visuella kan vara ett stöd för minnet och gör det lättare att se strukturer. Exempel som 

ges är att ha dagens schema uppe på tavlan och att ha bilder eller tankekartor att referera till i 

situationer då elever förväntas tala eller skriva fritt. För att kommunikationen ska bli tydligare 

kan den också förstärkas med teckenstöd, t ex handalfabetet. Praxisalfabetet nämns, ett alfabet 
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där varje bokstavsljud lärs ut genom en illustration som låter som bokstaven; t ex får en orms 

väsande illustrera bokstaven S. Struktur och tydlighet måste kanske för enskilda elever med 

språkstörning förstärkas ytterligare på individnivå.  

Ja, eftersom man ofta har svårt med minne och så att man…ja bilder, dagens schema på 

tavlan med hjälp av bilder, så mycket bildstöd som möjligt. (S1) 

Ja dels…viktigt är ju det här med strukturen på nåt sätt. För det handlar ju alltså om att 

undervisningen i sig måste kanske struktureras annorlunda och man måste kanske 

kompensera mer med bilder till exempel när det gäller information. (L1) 

6.2.3 Individnivå 

 Många av svaren ges med specifika elever i åtanke och bidrar till temats variation. Här 

beskrivs intervjupersonernas uppfattningar om lärmiljön på individnivå utifrån rubrikerna; 

förbereda och efterarbeta, tid, ro, struktur och tydlighet samt stärka och motivera. 

Förbereda och efterarbeta 

I den enskilda undervisningen kan eleven få möjlighet att förbereda och efterarbeta det arbete 

som görs i gruppen, ett som det framkommer här, viktigt stöd för elever med språkstörning. 

Jag tolkar det som att det arbete som görs enskilt till stor del är tänkt att bidra till att eleven 

ska kunna delta aktivt i gruppens arbete. Det kan handla om att ”specialsy” kommande 

arbetsuppgifter, läxor och redovisningar. Förhoppningar, och också övertygelse, finns om att 

detta arbete i förlängningen ger eleven bättre kunskaper och mer rättvisa bedömningar men 

också ett skydd socialt; att förstå och hänga med som alla andra och slippa ”sticka ut” så 

mycket. Detta arbete sker också inom den ordinarie gruppen och i smågrupper. Ibland finns 

det assistenter i gruppen som kan stötta enskilda elever med detta.  

 Det är inte fel att vara med i klassrummet ibland för att sen kunna bearbeta det då 

tillsammans med eleven och prata om det. Att sitta i lugn och ro och språkligt både 

förbereda och efterarbeta saker och ting för att den eleven ska hänga med i skolan. Det är 

so,no, matte, engelska…det gäller allt. Jag tror det är….Det behövs! (S2) 

Tid 

Den enskilda undervisningen förklaras också med att eleverna behöver mer tid på sig för att 

bearbeta och förstå samt producera tal och skrift. ”Skynda långsamt” är ett uttryck som 

används. I den enskilda undervisningen får eleven mer tid med en vuxen som kan stötta det 

individuella arbetet, t ex med stavning eller ordfinnande. Möjlighet till repetition och  

”nötning ” av färdigheter och kunskaper kräver tid.  
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Ro 

Alla intervjuade är måna om att eleverna med språkstörning ska ha möjlighet till arbete utan 

avbrott. De måste få möjlighet att hålla fokus för att inte tappa tråden. Den enskilda 

undervisningen ska ge eleven möjlighet att arbeta i en lugn miljö utan störmoment och gärna 

på samma ställe alltid, ett ställe där det ser ungefär likadant ut, utan nyheter som kan 

distrahera. Även pedagogen måste tänka på att inte prata för mycket eller störa arbetet med 

ovidkommande frågor och kommentarer. 

Man kan inte störa dem. Man kan inte, om barnet håller på med nånting, så kan man inte i 

förbigående säga: Men du vilken snygg tröja du har idag!... Nej, det får man spara. (S2) 

Om det är lite större svårigheter alltså att man måste sitta enskilt. Att det behövs…Det 

behövs nån som pratar sakta. Att man säger en sak och så är det tyst, så säger barnet 

nånting och så kan det va tyst. Ja…att det behöver gå sakta ibland så att de hinner tänka och 

då kan det inte va nån annan där för alla andra är mycket snabbare hela tiden… (S2)  

Struktur och tydlighet 

Under rubriken gruppnivå beskrev jag att tydlig struktur uppfattas gagna alla elever i 

skolarbetet men att det för elever med språkstörning kan behövas ytterligare stöd. Exempelvis 

kan ett eget schema över dagen, lektionen eller arbetsmomentet hjälpa elever att strukturera 

sitt arbete. På ett eget schemapapper vid den egna bänken kan eleven tydligt se i vilken 

ordning saker och ting ska utföras samt efterhand stryka avklarade moment. Att kunna hantera 

en almanacka är värdefull kunskap. De uppfattas också ha hjälp av att sortera och strukturera 

arbetsuppgifter tillsammans med en vuxen. Den vuxne bör vara tydlig och kortfattad när 

instruktioner ska ges. 

Ja, alltså det behövs ju, de måste ju liksom lära sig att läsa ett schema och att hantera en 

kalender, en almanacka eller filofax och så för att…för de behöver ju mer struktur än vad 

vanliga barn behöver. För när informationen kommer fort och så kan de kanske inte få in 

den och då är de hjälpta av att ha ett sånt hjälpmedel. Det kan ju lärarna också skriva i. (L1) 

Man kan aldrig vara nog tydlig. Man lär sig hela tiden. Har man inte språksvårigheter så 

behövs det så lite så trillar polletten ner, man förstår liksom på en gång. Hela tiden får man 

lära sig: Men just ja, just nu var jag inte tillräckligt tydlig. (L2) 

Stärka och motivera 

Skolarbete uppfattas ofta vara språkbaserat och därmed tufft för elever med språkstörning. 

För att stärka elevens självförtroende behövs uppmuntran, uppgifter på rätt nivå och tillfällen 

där de kan känna sig duktiga. Den enskilde måste känna sig sedd, trygg och bekväm i skolan. 

Enskild undervisning uppfattas som ett sätt för pedagoger att kunna ge eleven detta. Den kan 
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vara ett skydd mot svårare uppgifter som görs i klassrummet samtidigt och som skulle kunna 

ha blivit en källa till misslyckande. Logopeden som arbetar i speciella 

språkutvecklingsgrupper menar att det är lättare att känna sig duktig i en grupp där alla har 

svårt med ungefär samma saker. De försöker vidare få ut eleverna i andra grupper för 

undervisning i de ämnen där de har sina styrkor.  

Något som uppfattas som mycket viktigt i arbetet med elever med språkstörning är att försöka 

hitta ämnesområden, material och arbetsuppgifter som de finner motiverande. Utan 

motivation blir det svårt, särskilt om eleven har många tråkiga erfarenheter av misslyckanden 

bakom sig. Detta vittnar en av de intervjuade logopederna om i citatet nedan. 

Enskild undervisning bedrivs ofta så att pedagogen ska träna det som eleven tycker är svårt 

och får då pröva sig fram och försöka hitta det som kan motivera och få eleven att arbeta med 

språket. Det finns en del olika tekniska hjälpmedel som elever med språkstörning kan ha nytta 

och glädje av. Eleven måste då få möjlighet att bekanta sig med dessa och få träning i att 

använda dem för att kunna avgöra vad som passar honom/henne.  

Att försöka stärka barnet. Att de får känna sig duktiga. (S1) 

…och då har ju också gruppen chans att jobba med annat då som kanske är svårt för den 

här pojken. (S1) 

Mycket av den läsinlärningen som hon har fått har hänt genom att hon har tillverkat egna 

böcker och fått skriva om sitt intresse och rita till. Det tror jag har varit en jättestor hjälp för 

henne. (K) 

En del har ju låst sig så att det är bara taggarna utåt när det gäller läsning och så. Hatar och 

spänner sig och man ser att det här är (ryser) försöka hitta då något lekfullt och roligt, hitta 

liksom en kil in för att jobba med det här svåra för man kan ju inte låta bli även om det är 

svårt. (L2)  

Ja…Det är ju svårt att hitta material då, ju äldre barnet blir. Det är svårt att hitta böcker de 

själva kan läsa…som passar dem åldersmässigt. Det blir ofta för barnsligt. (S1) 

Att man använder talsyntes och lyssnar på…det är ju olika språkstörningsbarn men en del 

kan ju lyssna på böcker till exempel och då får man ju använda det om det funkar men det 

är ju inte säkert att det gör det. Det får man testa men det är ju bra om det funkar. (S2) 
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6.3 Elevkännedom 

Intervjupersonerna svarade på frågor i stor utsträckning utifrån barn de mött i sitt arbete. 

Under detta tema beskrivs intervjupersonernas uppfattningar om hur kännedom om den 

enskilde eleven genom relation, utredning och utvecklingsföljande kan erhållas och användas. 

6.3.1 Relation 

Här presenteras intervjupersonernas uppfattningar om relationen till den enskilde eleven 

under rubrikerna; att bli sedd, hitta motivation och hitta arbetssätt. 

Att bli sedd  

Att upptäcka elever med språkstörning anses ibland vara svårt i större grupp. För att verkligen 

lära känna sin elev uppfattas enskild tid vara ett krav. Det är först i en mer nära relation som 

förståelse för hur eleven tänker och känner kan utvecklas. Detta kan vara en viktig pusselbit, 

inte minst när det gäller frågor om språkförståelsen. När pedagogen har denna förståelse 

uppfattas eleven kunna känna en större trygghet. Då språkstörning uppfattas som något som  

kan göra avtryck på olika situationer och skolämnen och också som något som ofta 

förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar blir det viktigt att någon pedagog 

har en helhetssyn på eleven och dennes situation. Flera av intervjupersonerna berättar om 

elever de verkligen lärt känna och där de genom samtal och enskilt arbete kommit fram till 

styrkor och svagheter, vilka strategier eleverna använder, hur mycket de orkar och vad de 

behärskar. Genom observation kan pedagogen bilda sig en uppfattning om hur eleven 

fungerar socialt och vilka situationer som fungerar väl eller ger upphov till svårigheter. Det 

finns en uppfattning att eleven också bör uppmärksammas på detta själv. 

Ja, att ta sig tid att gå ut och observera andra miljöer…andra ja, allt man kan tänka på, 

speciellt raster, idrott , slöjd och bild. Det behövs inte så lång tid. Man sitter en stund och 

man ser nånting. Så har det i alla fall gett en hel del mot om man inte hade sett det. (S2) 

Att fråga barnet vad det tycker. Det är också bra…att prata med dem om hur…ja att försöka 

prata med dem om hur de uppfattar, hur dem känner, hur dem tycker och så, hur dem 

vill…Det är också bra. (S2) 

Hitta motivation 

 Då elever med språkstörning oftast uppfattas tycka att olika typer av språkarbete är både svårt 

och tråkigt är det för motivationen nödvändigt att ha kännedom om elevernas intressen och 

styrkor. Vetskap om elevens familjesituation, t ex syskon, husdjur och hobbies, uppfattas 

öppna upp för samtal, läsande och skrivande. 

 Man hittar liksom motivationen hos varje elev och hittar något roligt. (L2) 
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Hitta arbetssätt 

Vilka arbetssätt och metoder som används kan väljas utifrån kännedom om den enskilde 

elevens förmåga, behov och intresse. Ofta handlar det om att pröva olika vägar, byta 

arbetssätt och försöka med olika material. Det läggs mycket arbete på att hitta lämpliga 

arbetssätt och passande material. Ofta tillverkar pedagogerna eget material som ska passa 

eleven. Det finns en uppfattning om att det kan vara svårt att hitta färdiga läromedel där 

svårighetsökningen är tillräckligt långsam. 

Det är så stora svårigheter och det är så svårt…man orkar inte alltid och då får man ligga 

lågt några dagar och se om man kan hitta en ny infallsvinkel. Pojken jag tänker på som går i 

trean…nu vill han lyssna på sagor och berättelser. (S1) 

6.3.2 Utredning 

Ibland används begreppet kartläggning och ibland begreppet utredning men jag uppfattar det 

som att båda begreppen används synonymt med att försöka reda ut vari svårigheterna sitter 

efter att föräldrar eller pedagoger i skolan slagit larm om att något inte står rätt till. 

Uppfattningar om utredningar presenteras här under följande rubriker; ringa in, hitta 

språksvårigheter och ställa diagnos. 

Ringa in 

För att kunna ”ringa in” eleven kan det behövas utredningar av olika slag. Olika 

”tilläggshandikapp” är viktiga att hitta för det fortsatta arbetet med eleven. T ex kan det då 

handla om motoriska bedömningar eller ADHD-utredning. Här nämns också psykologtester. 

Det uppfattas bland föräldrar finnas en rädsla för att det rör sig om ”begåvningshandikapp”.  

Viss kritik mot psykologtester kan skymtas hos logoped som menar att dessa tester ibland ger 

missvisande resultat då uppgifterna är sådana att eleven genom skolan fått en förförståelse för 

hur de kan lösas. Logopedens språkliga tester kan då visa på stora språkliga svårigheter trots 

att detta inte märkts på psykologbedömningen. Det uppfattas finnas en stor underremittering 

till logoped bland små barn, vilket ses som problematiskt då tidiga insatser anses kunna 

förebygga. Bland flerspråkiga elever uppfattas det finnas ett stort mörkertal då pedagoger tros 

tänka att uppvisade svårigheter beror på förseningar när flera språk ska utvecklas parallellt.  

Att man utesluter…att man med en psykologutredning utesluter att det inte är ett kanske 

begåvningshandikapp eller något annat som gör det. För att de med utvecklingsförsening 

kan ju också få språkliga bekymmer. Att man kan ju inte ha…begåvningsnivån påverkar 

också språkförmågan så man försöker ringa in vad det är för nånting. (L2) 
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Hitta språksvårigheter 

Innan utredning görs finns det risk att missa barn med språkstörning. Det finns en uppfattning 

att misstankar om språkstörning kan väckas men för att bli riktigt säker, vad gäller 

omfattningen, krävs språkliga tester som visar inom vilka delar av språket som svårigheterna 

finns. 

Ja, då gör jag en utredning för att ta reda på det. Då tittar man ju på de här olika delarna. Är 

det fonologi eller grammatik eller pragmatik?...Men jag är väldigt noga med att kolla 

språkförståelsen tidigt. Alltså det är ett av de första kriterierna eller första sakerna jag tittar 

på. (L1) 

Ställa diagnos  

I en del fall finns språkstörningsdiagnosen med redan innan barnet börjar skolan. En diagnos 

anses viktig för att kunna förstå elevens svårigheter och behov. Pedagogerna vill ha en 

diagnos för att kunna skapa en meningsfull miljö för eleven. Det finns en uppfattning att 

språkstörningsdiagnosen ofta kommer för sent. Intervjupersoner som träffat äldre barn som 

fått sin språkstörningsdiagnos på högstadiet och gymnasiet uttalar detta. 

Det är ju ofta barn som har slitit och ingen har förstått liksom i skolan vad det här är…och 

inte föräldrarna heller. De har haft en liksom lite diffus…de hänger inte med, har liksom 

hankat sig fram och så visar det sig att de har en språkstörning. Det är ju förskräckligt 

egentligen. Tragiskt att det tar så lång tid. (L1) 

 6.3.3 Utvecklingsföljande 

Att lära känna eleven som person, med de styrkor och svagheter som han/hon har, uppfattas 

inte som nog då eleven hela tiden utvecklas och utvecklar sitt språk. Här följer en beskrivning 

av informanternas uppfattningar om att följa elevens utveckling. Variationerna i svaren gav 

delaspekterna; följa upp, se tillbaka, stanna upp och se framåt. 

Följa upp 

De utredningar som görs gäller men uppfattas ibland inte hålla över tid. Funderingar kring 

huruvida utredningar ibland bör göras på nytt senare kom fram under intervjuerna. Det 

uppfattas finnas en risk för att det är för lätt att se elevens framgångar som glädjande och 

fantastiska samtidigt som det, i jämförelse med andra elever, går långsamt. En oro finns för 

vad som ska hända när eleven trots alla insatser inte når målen i skolan. Det finns också en 

uppfattning om att språkstörning är lättare för skolan att hantera i de lägre åldrarna och att 

vidden av svårigheterna uppdagas först när eleverna blir äldre. 

Det är lättare att hantera i lägre åldrar på något sätt för att där vet man ju inte vidden av det 

så mycket liksom vad det blir för svårigheter för den här eleven för man vet inte hur mycket 
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den kommer att utvecklas under den tiden, utan det är ju när eleven kommer upp i 

mellanstadium…det är ju då som det visar sig riktigt. (T) 

Det är så lätt att fastna i det här att… Oj vad bra det går! Men man får inte göra det. Man 

måste ändå tänka att det är ju i trean vi har de här målen som måste sitta. Tyvärr. (K) 

 Se tillbaka 

Ett barns språkutveckling startar långt innan skolan börjar och det finns en uppfattning om att 

kännedom om en elevs brister i den tidiga språkutvecklingen kan förklara de språksvårigheter 

som ses idag. Det framkommer uppfattningar om att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta 

har luckor och förseningar i sin tidigare språkutveckling, luckor som måste hittas och fyllas 

genom att backa tillbaka och träna på en lägre nivå.  

Man får backa och se…Vad är första luckan i ljudinlärningen, bokstavsinlärningen? Och 

försöka hålla efter där. (S1) 

Stanna upp 

Utvecklingen uppfattas gå långsamt framåt och det gäller att våga ta det lugnt, gå i små steg, 

repetera och stanna ett tag på det eleven kan. Samtidigt finns det erfarenheter av elever som 

läser och skriver bättre än de talar och uppfattningar om att det kan vara bättre att gå vidare 

till skriftspråket även om inte uttalet sitter. Skriftspråket ses då som en möjlig väg att gå, ett 

sätt att arbeta med språket på en bredare front. 

Fokusera kanske på den här språk…den biten innan man tror att man ska kunna komma 

vidare med läsinlärningen. (K) 

Han fick börja ganska tidigt med läsinlärning extra i förskoleklass för man tänkte att han 

kunde ha hjälp av det skrivna ordet och det har han ju verkligen haft. Han har fått enskild 

undervisning hela tiden så det är inte så att han lärt sig läsa (klapp klapp)så lätt utan man 

har kämpat med det och han läser högt mycket bättre än han pratar. (S2) 

Se framåt 

Framförallt uppfattas ”vänta och se”-konceptet som något negativt av intervjupersonerna. Det 

gäller att uppmärksamma och sedan utmana eleven lagom mycket för att en språkutveckling 

ska ske och för att självförtroendet ska bibehållas. Pedagoger uppfattas behöva vara 

uppmärksamma på att det i skolan blir ett stort hopp efter årskurs tre då skolan anses gå från 

att lära sig läsa till att lära genom att läsa. Det ställs då större krav på läsförståelse och 

läshastighet, vilket uppfattas kunna bli en knäck för självförtroendet för elever med 

språkstörning. De måste få chansen att utveckla både starka och svaga sidor och få tillgång till 
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hjälpmedel oavsett om det finns en diagnos eller ej. Det finns en uppfattning om att målet för 

elever i särskilda språkutvecklingsgrupper bör vara att de ska kunna skolas ut därifrån.  

Utgå från det som är lätt…som man vet att barnet klarar. Försöka att bygga på och gå 

vidare. (S1) 

Jag måste säga också att jag tycker fortfarande tyvärr i skolorna att man väntar för länge. 

Jaja, men vi kör den här hösten, det kommer nog… och eleven själv går och väntar…nu 

kommer det nog…nu kommer det nog…och så kommer det inte. Så tänker man: Gud varför 

kan inte jag? Alla andra kan ju. (L1) 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att ta reda på hur personer med olika yrkesroller uppfattar begreppet 

språkstörning och dess påverkan på läs- och skrivutveckling samt den lärmiljö som eleverna 

erbjuds.  

6.4.1 Språkstörningsbegreppet 

När det gäller uppfattningen om språkstörningsbegreppet kan jag sammanfatta resultatet med 

att språkstörning beskrivs som ett handikapp eller en funktionsnedsättning som medför 

svårigheter med kommunikationen. Språkstörning uppfattas som något som ofta förekommer 

tillsammans med andra handikapp och det ses som svårt att riktigt veta var gränsen mellan 

handikappen går, vad som beror på vad och hur de påverkar varandra. Det framkommer också 

en osäkerhet i användandet av begreppen handikapp, funktionsnedsättning och 

funktionshinder.  Att begreppet språkstörning upplevs som mycket mångfacetterat framgår 

tydligt av variationen i svaren. Många olika begrepp används för att beskriva elevers 

språksvårigheter och språkstörning anses också ha en mycket individuell karaktär vad gäller 

grad och delar. Intervjupersonerna har uppfattat svårigheter inom alla språkliga domäner hos 

elever med språkstörning och menar också att minnessvårigheter är vanligt. Andra problem 

som uppfattas följa med en språkstörning kan vara dålig ork och motivation samt risk för 

isolering.  

6.4.2 Språkstörningens påverkan på läs- och skrivutvecklingen 

Det uppfattas finnas ett starkt samband mellan språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. 

Detta samband ses dock inte som absolut. Om och vilka svårigheter du får med läsning och 

skrivning uppfattas bero på språkstörningens omfattning. Svårigheter inom den fonologiska 

domänen anses ha störst negativ inverkan på läs- och skrivutvecklingen. Både språkstörning 

och dyslexi uppfattas bottna i fonologiska svårigheter. Dyslexi uppfattas som något en 

språkstörning kan utvecklas till men också som en del av en språkstörning. Läs- och 
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skrivsvårigheter uppfattas inte alltid som något som renodlat hör till det ena eller andra men 

tros ofta vara en följd av en språkförsening. Tidig upptäckt och tidiga insatser uppfattas därför 

som viktigt. Tekniska hjälpmedel uppfattas öppna för nya möjligheter och ska också in tidigt i 

skolan. 

6.4.3 Lärmiljön 

Frågan om skolans lärmiljö har jag i intervjuerna riktat så att jag säkert skulle få med svar på 

organisations-, grupp- och individnivå. När det handlar om organisationsnivån rör sig svaren 

kring uppfattningar om att det krävs förståelse och kunskap om språkstörning och en 

överblick i organisationen, att det krävs resurser i form av pengar och kunnig personal som 

samarbetar. Under intervjuernas gång framkom att det finns en del kunskap som uppfattas 

specifik för olika yrken. Yrkeskunskap som anses mycket viktig men som ibland uppfattas 

saknas i organisationen.  

Det man uppfattar som viktigt på gruppnivå är att miljön ska vara lugn och anpassad efter 

elevernas olika behov, att det i gruppen finns en förståelse för varandras olikheter och en 

möjlighet att arbeta självständigt utifrån sina egna förutsättningar. Läraren ses som en ledare 

för gruppen som måste föregå med gott exempel och aktivt arbeta för att gruppen ska fungera. 

Den intervjuperson som arbetar i speciella språkutvecklingsgrupper anser att de genom denna 

organisation lättare kan få till dessa viktiga faktorer.  

Sammanfattningsvis har individnivån varit det som informanterna haft flest uppfattningar om. 

Temaområdet elevkännedom kom fram som en så stor och viktig del, dels p g a detta faktum 

men också för att språkstörning, som jag skrev ovan, uppfattas innebära så individuella 

svårigheter. Många av svaren ges med specifika elever i åtanke. Jag tycker mig ändå se en hel 

del uppfattningar om vad som krävs generellt. Det som kan skilja i uppfattningarna handlar 

mer om hur arbetet ska organiseras. Enskild undervisning framkommer som något 

oundvikligt när det gäller elever med språkstörning, speciellt om språkstörningen är grav. 

Känslan av att det är fel att ”plocka ut” elever finns men samtidigt också känslan av att 

enskild undervisning är nödvändig för eleverna. Att skicka elever till skolor med speciella 

språkutvecklingsgrupper uppfattas både som något som kan vara positivt och som något 

främmande och sker ej, av ren princip, från vissa kommuner. Språket är viktigt i skolarbetet 

och det poängteras att särskilt stöd kan behövas i många skolämnen. Undervisningen måste 

anpassas efter elevens behov. Elever med språkstörning behöver tid, ro, struktur, tydlighet och 

visuellt stöd. Då svårigheterna men även möjligheterna uppfattas som olika från individ till 

individ blir kännedom om den enskilda eleven viktig i språkutvecklingsarbetet. Många svar 
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vittnar om att pedagogerna känner sina elever väl och tycker att detta är en förutsättning för 

att kunna erbjuda dem en god lärmiljö. Det måste finnas en nära relation till pedagogen för att 

eleven ska kunna känna sig sedd och trygg och för att motiverande arbetssätt ska kunna hittas.  

För att få veta mer specifikt vad det måste arbetas med uppfattas det ofta krävas en utredning. 

Den görs för att försöka urskilja om det rör sig om språkliga svårigheter eller om eleven har 

svårigheter med något annat. Många gånger är utredningar till för att kunna sätta en diagnos 

på eleven. Om det visar sig att eleven har en språkstörning behövs ytterligare utredning för att 

försöka utröna inom vilka domäner svårigheterna gör sig påminda. Denna bör, enligt 

informanter, kontinuerligt följas upp då språket hela tiden utvecklas. Det uppfattas också som 

viktigt att se hur språkutvecklingen varit tidigare för att på det sättet hitta brister att backa 

tillbaka till och försöka arbeta med.  

6.4.4 Sammanfattande modell 

Jag har nedan åskådliggjort en modell, som i centrum, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

har eleven med språkstörning. De tre spetsarna i triangelmodellen utgörs av de tre 

temaområden som skrivits fram i resultatet; specifika kunskaper, skolorganisation och 

elevkännedom. Jag tolkar, utifrån empirin, dessa områdens kvalitéer som de tillsammans 

avgörande delarna för den zon eleven i skolan erbjuds utveckla sin läsning och skrivning 

inom. Jag har reflekterat över det faktum att intervjupersonerna resonerat kring mina frågor 

utifrån sin roll i organisationen. De som i sin yrkesvardag arbetar närmast eleverna ger många 

exempel utifrån elever de lärt känna och ser denna nära relation som betydelsefull för elevens 

skolsituation. Talpedagogen som arbetar i ett övergripande resursteam ser utifrån sitt 

perspektiv just denna överblick som central. Logopeden talar mycket om språkstörning som 

begrepp och känner sig inneha en viktig informerande och utredande roll. Alla menar de att 

det samarbete och det utbyte de kan få till med varandra får betydelsefulla effekter på elevens 

lärmiljö och möjlighet till läs- och skrivutveckling.  Dessa reflektioner gav upphov till 

triangelmodellen med pilar åt båda håll mellan de tre spetsarna. Dessa pilar får illustrera att 

alla delar behövs och påverkar varandra, sett ur ett relationellt perspektiv (se nedan). 
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Specifika kunskaper                                                            Elevkännedom 

Figur 1. Tre faktorer som i relation blir avgörande för den zon eleven med språkstörning 

erbjuds att utveckla sin läsning och skrivning inom, i skolan. 

Exempel på hur triangelmodellen kan avläsas: 

Relation mellan specifik kunskap och skolorganisation: Den viktiga kunskapen om 

språkstörning måste finnas och användas på ett bra sätt på alla nivåer i organisationen. 

Organisationen kan i sin tur ha en avgörande betydelse för vilken specifik kunskap som det 

finns tillgång till i skolan t ex genom att innefatta personer med olika yrkeskunskaper och 

möjliggöra samarbete samt vidareutbildning för personal. 

Relation mellan skolorganisation och elevkännedom: Genom god elevkännedom kan skolan 

organisera verksamheten på ett för den enskilde individen lämpligt sätt. Samtidigt måste 

skolorganisationen ge pedagoger möjligheten att få denna goda kännedom om sina elever.  

Relation mellan elevkännedom och specifik kunskap: Kunskapen ökar då pedagoger möter 

och följer enskilda elever med språkstörning. Samtidigt behövs mer av den specifika 

kunskapen t ex för att en kartläggning ska kunna göras med ökad elevkännedom som följd. 
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7. Diskussion 

 Här diskuterar jag resultatet i relation till teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Jag 

börjar med en diskussion kring språkstörningsbegreppet för att sedan fortsätta med en 

diskussion om språkstörningens påverkan på läs- och skrivutvecklingen. Några valda 

uppfattningar om vad skolans lärmiljö erbjuder och bör erbjuda elever med språkstörning 

diskuteras sedan. Därpå följer en sammanfattande diskussion kring frågor jag anser ha 

speciell relevans för specialläraryrket. Ett avsnitt om framtida forskning får avsluta uppsatsen. 

7.1 Språkstörningsbegreppet 

Många begrepp och ord är i omlopp när det gäller språksvårigheter, både i praktik och teori. 

Den litteratur jag funnit på området är ofta skriven utifrån ett biologiskt perspektiv som kan 

göra texten otillgänglig för mindre medicinskt insatta pedagoger. Forskning på området 

kräver en striktare begreppsförklaring än vad praktiskt arbete med elever gör (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Detta glapp kan ge upphov till en viss förvirring. De intervjuade 

pedagogerna använder sig av olika begrepp och är inte heller helt klara över inom vilka 

gränser språksvårigheter ska hålla sig för att kallas språkstörning. Det kom fram uppfattningar 

som att begreppet språkstörning ska användas först efter att en logoped ställt diagnosen. I 

skolan finns en tradition av att inta ett kategoriskt perspektiv (Persson, 2007). Det biologiska 

och mätbara får då en högre status och ligger förmodligen till grund för att vi sätter 

medicinska diagnoser så högt. Det blir dessa som räknas. Vi bör dock ha i åtanke, det som 

Nettelbladt och Salameh (2007) skriver, att diagnoser påverkas av vem som ställer dem. För 

en mer dimensionell bedömning krävs samarbete mellan olika professionella med olika fokus 

(Bishop, 2004). Min tolkning efter att ha genomfört intervjuerna är när det gäller utredningar 

att de görs för att få reda på vilka brister eleven har. Målet med en bedömning bör enligt 

WHO (2001) vara att finna både svårigheter och saker som fungerar. Ett salutogent 

förhållningssätt där vi utgår från det som fungerar är viktigt i undervisningen (Carlberg 

Eriksson, 2009).  

Informanterna uppfattar att språkstörning ofta förekommer tillsammans med andra 

funktionsnedsättningar, något som Miniscalcos (2007) forskningsresultat styrker när det gäller 

neuropsykiatriska och utvecklingsmässiga funktionshinder. Hon menar att en språkstörning 

sällan är specifik. Svårigheterna är alltid individuella och ofta komplexa (Miniscalco, 2007). 

Relationen mellan pedagog och elev blir i detta ljus viktig. Samtidigt uppfattar informanterna 

utredningar, som visar vilka funktionsnedsättningar och vilka språkliga svårigheter eleven 

har, som viktiga för att kunna möta eleverna på rätt sätt. Detta är, enligt Nilholm (2007) som 
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skriver om dilemmaperspektivet, ett klassiskt dilemma. Han menar att ett alltför kategoriskt 

tänk kring t ex elever med språkstörning kan innebära att skolan inte utgår från varje enskild 

elevs förutsättningar och behov. Samtidigt kan det finnas behov av, vilket informanterna 

också menar, att identifiera och kategorisera svårigheter för att kunna ge det stöd eleven 

behöver (Nilholm, 2007). 

En språkstörning kan vara av varierande grad och innefatta svårigheter inom alla språkliga 

domäner (Nettelbladt & Salameh, 2007). Detta är något intervjupersonerna är klara över och 

också ger många elevexempel på. De ger också exempel på svårigheter som de menar kan 

uppkomma utanför de språkliga domänerna, som dålig ork, motivation och isolering. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv, där miljön anses vara orsak till dina svårigheter, kan jag se att 

dessa svårigheter är klart miljörelaterade och kommer sig av att våra språkliga domäner är 

interpersonella (Nettelbladt, Ors et al., 2008). Språket utvecklas och används olika beroende 

på situation och omgivning. Det är inte elevens biologiska förutsättningar som sätter gränsen 

för vad han/hon kan lära (Säljö, 2000), orka och motivera sig till utan omgivningen och de 

personer som finns att samspela med. Även isolering kan då ses som något miljön bidrar till. 

Frågan vad vi i omgivningen kan göra för att anpassa miljön blir då i fokus (Persson, 2007). I 

vår läroplan finns också tydliga anvisningar om att anpassa miljön efter elevers olika behov 

och förutsättningar (Lgr11). 

Handikappbegreppet, som enligt Socialstyrelsen (2010) ska ge vika för de mer beskrivande 

begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, används ibland av informanterna. Jag 

anser det viktigt att vi använder rätt begrepp då de speglar valet av synsätt. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv visar användandet av begreppen funktionsnedsättning och 

funktionshinder rätt synsätt då en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder först när 

miljön sätter gränser (Säljö, 2000). Jag är i mitt skrivande noga, precis som Carlberg Eriksson 

(2009), med att använda begreppet ”elev med språkstörning” istället för ”språkstörd elev” för 

att visa att funktionsnedsättningen inte är en egenskap.  

7.2 Språkstörningens påverkan på läs- och skrivutvecklingen 

Informanterna uppfattar att det finns ett samband mellan språkstörning och läs- och 

skrivsvårigheter men att det inte är ett absolut samband. Ibland uppfattas svårigheterna 

försvinna. Det finns också en uppfattning om att elever ibland kan klara den första läs- och 

skrivinlärningen bra men att det senare visar sig att svårigheterna finns kvar. Snowling (2000) 

menar att läsning är en komplicerad process och att det inte alltid är så lätt att uppmärksamma 
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om och hur problem kvarstår. Stackhouse (2000) skriver att svårigheterna ändrar karaktär 

över tid. Informanterna vittnar också om elever som faktiskt läser bättre än de talar. Det talas 

om elever som fått tidigt insatt läsundervisning för att, via skriftspråket, komma vidare i sin 

språkutveckling trots talsvårigheter. Backa tillbaka, fylla luckor och stanna upp är samtidigt  

begrepp som används som svar på hur vi måste arbeta med elever med språkstörning. Detta 

tyder på att vi ofta ser på eleven ur ett utvecklingsperspektiv där den typiska 

språkutvecklingen får visa vilket steg som kan vara det nästa att arbeta mot (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Det måste dock återigen påpekas att utvecklingen i de språkliga domänerna 

är interpersonell och ur ett sociokulturellt perspektiv måste ses i förhållande till omgivningens 

krav och resurser. Här kommer vi in på den viktiga aspekten självförtroende. Taube (2007) 

menar att reaktioner från miljön har stort inflytande på hur vi värderar oss själva och att 

självförtroendet betyder mycket för läs- och skrivinlärningen. Den av Stanovich (1986) 

diskuterade ”Matteuseffekten” innebär att eleven, p g a misslyckanden, undviker träning och 

på så sätt inte utvecklas. Denna ”undvikarstrategi” och ibland rena hatförhållandet till läsning 

och skrivning är något informanter uppfattat hos elever med språkstörning. För att elever ska 

slippa dessa misslyckanden talas det bland informanterna om vikten av en tidig upptäckt och 

tidiga insatser. En av de intervjuade logopederna ser det som en viktig uppgift att göra 

föräldrar till små barn med språkstörning medvetna om att läs- och skrivinlärningen kan 

påverkas. Fonologisk träning anses av mina informanter vara det som bäst förebygger 

svårigheter med läsning och skrivning. Mycket av den forskning som finns på området stödjer 

dessa påståenden (Gillon, 2004; Lundberg & Herrlin, 2003).  Nauclér och Magnusson (2003) 

menar dock att det finns andra mer avgörande svårigheter inom språkförståelsen som måste 

upptäckas och tränas bland elever med språkstörning. 

Dyslexi uppfattas av informanter som något språkstörningen kan utvecklas till. Det talas 

också om dubbeldiagnoser och dyslexi ses i vissa fall som en del av språkstörningen. Høien 

och Lundberg (2009) menar att gränsen för när du kan sägas ha dyslexi är flytande men 

definierar svårigheterna som förorsakade av svagheter i det fonologiska systemet. 

Informanterna har inte riktigt klart för sig var gränsen går, mellan en elev med språkstörning 

inom endast den fonologiska domänen och en elev med dyslexi. Magnusson et al. (2008) 

skriver visserligen att en dyslexidiagnos inte kan bli aktuell då svårigheterna vid en 

språkstörning sällan begränsas till den fonologiska domänen. Jag antar att det är som en av 

mina logopeder säger, att det sällan är så renodlat det ena eller det andra som det kan 

framställas i litteraturen. 
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7.3 Skolans lärmiljö 

Språkstörning som begrepp var nytt för mig när jag påbörjade min speciallärarutbildning. Den 

intervjuade klassläraren säger sig också ha varit ganska ovetande om att det fanns något som 

kallades för språkstörning innan hon fick elever med ställd diagnos. Alla informanter är 

överens om att kunskapen om språkstörning ute på skolorna är dålig men vissa menar att de 

sett en ökad kunskap och medvetenhet på senare tid. Det finns också kommentarer som visar 

på att kunskapen om språkstörning i samhället uppfattas som liten. Ur ett relationellt 

perspektiv, med Dahllöfs (1992) nivåstruktur från makronivå till mikronivå i åtanke, kan 

kanske då skolpersonals dåliga kunskap förklaras?  Informanterna menar att det krävs 

kunskap för att det ska finnas förståelse för de svårigheter elever med språkstörning uppvisar. 

Här beskrivs då dessa elever som tillhörande en kategori, bärande på svårigheter. Ur ett 

sociokulturellt/relationellt perspektiv blir det för förståelsen viktigare att se på hur lärmiljön 

med dess krav och resurser påverkar olika elevers förmåga och utveckling (Säljö, 2000). Det 

får enligt Nettelbladt och Salameh (2007) inte bli en fråga om antingen biologiskt eller socialt 

synsätt när det gäller elever med språkstörning. Jag tror de kan sägas tala utifrån ett 

dilemmaperspektiv då de menar att båda dessa synsätt måste kombineras.  

Tekniska hjälpmedel som av intervjupersonerna uppfattas som något som 

verkligen kan främja språkutvecklingen kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses 

som artefakter, verktyg eller materiella resurser att utnyttja, tillkomna genom 

människans förmåga att samla våra gemensamma kunskaper (Säljö, 2000). Det 

sker hela tiden en utveckling på området och även om intervjupersonerna idag 

saknar en del i skolan så kan de ge många exempel på tekniska hjälpmedel som de 

tror på och som finns på marknaden. 

7.4 Avslutande diskussion 

När jag läst litteratur, tagit del av forskning och intervjuat erfarna personer om språkstörning 

har det väckts många tankar och mina reflektioner är många. I denna avslutande diskussion 

vill jag dela med mig av några, som jag i rollen av blivande speciallärare ser det, 

yrkesrelevanta reflektioner.  

Att skriva och ställa frågor om begreppet språkstörning är kanske i sig själv ett uttryck för ett 

kategoriskt tänk? I denna studie har jag utgått ifrån att det finns människor som kan samlas 

ihop till en kategori; en grupp med något gemensamt. Språkstörning är ju, åtminstone ur ett 

biologiskt perspektiv, en  funktionsnedsättning (även om den anses mångfacetterad). Trots allt 

så tror jag att kunskapen om funktionsnedsättningen och vilka svårigheter den kan innebära är 
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viktig för att vi ska kunna möta eleven på ett mer förstående och utvecklande sätt i skolan. Att 

det inte blir ett funktionshinder i skolan är det vi som arbetar i elevens skolmiljö som måste 

försöka förhindra. Detta kräver enligt intervjupersonerna, forskare (Bishop, 2004; Nettelbladt, 

Håkansson et al., 2007) och mig, samarbete med personer innehavande andra yrkesroller med 

andra specifika kunskaper. Detta viktiga samarbete måste vi få till.  

Jag har i litteraturgenomgången delat upp och belyst språk och språksvårigheter i olika 

domäner. Detta för att göra det möjligt att strukturera och visa vad en språkstörning kan 

innebära för olika svårigheter. Informanterna använde också självmant denna uppdelning för 

att kunna strukturera sina svar i våra samtal. I en språklig bedömning måste olika delar av 

språket bedömas för att vi som ska arbeta med eleven ska få kännedom om vad som fungerar 

och vad vi behöver träna. Jag känner dock att det i denna avslutande diskussion kan vara 

viktigt att påpeka att språket måste ses som en helhet (Nettelbladt, Håkansson et al., 2007). 

Dessa domäner påverkar varandra (Nettelbladt & Salameh, 2007) och blir också, ur ett 

sociokulturellt/relationellt synsätt, påverkade av miljöns krav och resurser (Säljö, 2000). Att 

svårigheterna förändras över tid och att de ibland kan upplevas som försvunna trots att de 

finns kvar är något både informanterna och tidigare forskning (Miniscalco, 2007; Snowling, 

2000) gjort mig uppmärksam på. Bland informanterna fanns också funderingar på om 

utredningar ibland skulle behöva göras om efter en tid av utveckling. Miniscalco (2007) drar 

utifrån sin forskning slutsatsen att barn med tidiga språksvårigheter behöver följas i 

språkutvecklingen över en lång tid. Denna vetskap bör bidra till att vi i skolan följer elever 

med språkstörning under en längre tid, dokumenterar och gör överlämnanden vid lärarbyten. 

Viktigt är att ha ett salutogent förhållningssätt där vi utgår från det som fungerar i våra 

bedömningar av elever, vilket jag inte uppfattar att intervjupersonerna gav uttryck för. Detta 

kan jag som blivande speciallärare se som ett framtida uppdrag att förmedla. 

Tidig upptäckt och förebyggande insatser anses minska risken för permanenta problem. Riktat 

stöd och handledning till undervisande lärare förespråkas av Nettelbladt och Salameh (2007), 

då lärares kunskap kring läs- och skrivutveckling kan vara avgörande för den enskilde elevens 

möjligheter. Träning av fonologisk medvetenhet ses både av informanter och forskare som 

viktigt förebyggande arbete inför läsning och skrivning. Att förskoleklassens personal blir 

medveten om den viktiga fonologiträningen och får ta del av forskning kring läs- och 

skrivutveckling ser jag därför som ett viktigt informerande och förebyggande uppdrag för mig 

som speciallärare.  
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Liberg (2007) skriver att den fonologiska medvetenheten i stor utsträckning utvecklas i 

interaktion med vår läs- och skrivinlärning, vilket borde betyda att vi i skolan kan arbeta brett 

och framåtsyftande med skriftspråket. Kanske måste vi inte ”fylla i alla luckor” i den tidiga 

språkutvecklingen innan vi börjar med skrift? En stimulerande och motiverande miljö är, 

enligt Hagtvet (2004) en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och avancera vårt språk. 

Jag funderar då på om denna nötning och luckfyllning är så särskilt stimulerande. Det 

sociokulturella perspektivet säger mig att intervention bör ske inom den proximala 

utvecklingszonen. Utifrån elevens förutsättningar ska vi tillsammans arbeta för en utveckling. 

Det kan betyda att vi behöver backa för att kunna anpassa stödet till rätt nivå men för att 

stimulera och motivera till utveckling måste vi se framåt och tänka interpersonellt. 

Exempelvis kan eleven med stöd när det gäller formaliteter och skrivstrategier lättare klara att 

skriva en text om egna erfarenheter som innehåll. Skrivning kan vara lättare än läsning på så 

vis att eleven i arbetet kan utgå från sig själv och sin miljö (Liberg, 2007). Jag tänker mig att 

elevers egna texter kan användas även för lästräning. Överhuvudtaget känns det viktigt att ha 

kunskap om och pröva olika läs- och skrivinlärningsmetoder, material och hjälpmedel efter 

elevers behov och förutsättningar. Något min egen erfarenhet och intervjupersonerna gjort 

mig uppmärksam på är att vi inte kan arbeta endast med det som eleven upplever som svårt. 

Vi måste se hela eleven så att vi kan uppmuntra och arbeta för en utveckling även av elevens 

intressen och styrkor. Att det finns kunskap på skolan om olika metoder, arbetssätt och 

hjälpmedel kan jag se som ett förebyggande uppdrag för specialläraren i samarbete med 

rektor.  

 Enskild undervisning lämpar sig, enligt Nettelbladt, Håkansson et al. (2007) bäst för 

fonologisk och grammatisk träning, medan semantik och framförallt pragmatik utvecklas bäst 

i sociala sammanhang. Läsning och skrivning är till stor del sociala aktiviteter (Frost et al., 

2005) och intervention bör till största delen utföras i sociala sammanhang tillsammans med 

kamrater. Enskild undervisning för elever med språkstörning ses dock av intervjupersonerna 

som nödvändig.  Ur ett relationellt synsätt krävs insatser på alla nivåer i skolans organisation, 

vilket är ett långsiktigt arbete (Persson, 2008). Åtgärder bör, enligt mig med stöd i Dahllöfs 

(1992) relationella synsätt, ske efter en kartläggning av eleven och hans/hennes miljö på alla 

nivåer. Nilholm (2007) varnar dock för att denna arbetsgång innebär kompromisser mellan 

det kategoriska och relationella synsättet, vilket kan innebära att problemet till största delen 

ändå förläggs till individen. Resultatet visade också att individnivån fick störst utrymme när 

frågor om lärmiljö behandlades.  
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Särskiljning eller ej är ett pedagogiskt dilemma (Nilholm, 1997). Att använda ”utplockning” 

som den enskildes skydd och gruppens chans att kunna ägna sig åt svårare uppgifter kan ses 

som en förstärkning av olikheter men många gånger använder sig informanterna  av enskild 

undervisning för att för- och efterarbeta uppgifter eleven får i gruppundervisningen. Med ett 

sådant stöd kanske risken för särskiljning snarare minskar? Svensk grundskola har som 

utgångspunkt att undervisningen ska anpassas till elevernas olika behov och förutsättningar 

(Lgr11). De intervjuade pedagogerna menar dock att de i den målstyrda skolan kan vara svårt 

att våga anpassa efter förutsättningar samt stärka och motivera eleven, samtidigt som alla ska 

kunna nå samma mål samtidigt. Det uppfattas som en omöjlig ekvation, ett dilemma, då det 

många gånger visar sig att elevers fina framgångar ändå inte duger i förhållande till målen. 

Ofta ses specialpedagogiska insatser som något som görs för att den enskilde eleven ska 

”komma ifatt”. Forskning visar, enligt Persson (2008) att det sällan blir så. Enligt 

examensordning ska speciallärare kunna vara de som gör andra i verksamheten medvetna om 

skillnaden det relationella synsättet gör i valet av specialpedagogiska arbetssätt i förhållande 

till det kompensatoriska.  

Alla intervjupersoner håller sin del av det språkutvecklande arbetet som mycket viktig men 

alla ser också att samarbete ger vinster, behövs och behöver utvecklas. Jag ser det, precis som 

informanterna och Nettelbladt, Håkansson et al. (2007), som en styrka i arbetet med eleverna 

om personer med olika yrkesroller innefattas. Samarbete mellan personer med olika 

professioner ses som viktigt för kunskapsspridning, för rätta bedömningar och för den egna 

trygghetskänslan. Vi som i vårt arbete kommer i kontakt med elever med språkstörning har 

mycket att lära av varandra men vi måste också kunna lita på och luta oss mot andras 

specifika kunskaper. För speciallärare i en handledande roll är det viktigt att kunna vara en 

brygga mellan forskning och praktik och mellan yrkespersoner med biologiskt kontra socialt 

synsätt och också språk. 

Även om alla intervjupersonerna arbetar med elever med språkstörning gör de det utifrån sin 

yrkesroll och med hjälp av de kunskaper och erfarenheter yrkesverksamheten gett dem. 

Charon (1992) skriver att perspektivtagande är komplext och att vi endast kan beskriva 

verkligheten så som vi själva ser den. Det har därför varit intressant att intervjua personer med 

olika yrkesroller sittande på olika platser i organisationen kring elever med språkstörning. Jag 

har fått en inblick i andra personers perspektiv och detta gav mig också en modell för 

presentation av resultat. Resultatmodellen (se figur 1, s. 48) är en likbent triangel med eleven i 

centrum och med dubbla pilar, som symboler för relationen mellan varje lika viktigt hörn. 
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Detta beror på följande resonemang framsprunget ur analysen av informanternas 

uppfattningar: Kvalitén på hörnens temaområden elevkännedom, specifika kunskaper och 

skolorganisation tolkar jag, utifrån empirin, som de tillsammans avgörande delarna för den 

zon eleven med språkstörning erbjuds utveckla sin läsning och skrivning inom i skolan. I 

skolans verksamhet ska vi utgå från den enskilde elevens behov och förutsättningar, men för 

att förstå elevens förutsättningar och för att kunna organisera arbetet kring eleven på ett så 

språkutvecklande sätt som möjligt måste vi också ha kunskap om språkstörning och dess 

påverkan på läs- och skrivutveckling samt vilka former av anpassningar som kan tänkas 

behövas i skolmiljön. Min förhoppning är att läsare av denna uppsats kan få en ökad kunskap 

på området och en ökad förståelse för hur miljön kan påverka elevers förmåga och utveckling. 

7.5 Framtida forskning  

Att se på ett fenomen utifrån olika perspektiv är intressant. Undersökningar ur ett 

föräldraperspektiv eller barnperspektiv om hur det är att leva med diagnosen språkstörning 

vore intressant att få genomföra. Att de elever som nämndes i denna undersöknings intervjuer 

till övervägande del var pojkar väckte också mitt intresse för en ny undersökning ur ett 

genusperspektiv. Hur olika interventioner påverkar elevers läs- och skrivutveckling är också 

ett eftersatt område värt att studera.   

Jag har i denna undersökning valt att intervjua sex personer med fyra olika yrkestillhörigheter. 

I vidare forskning skulle detta underlag kunna utökas till fler personer och också då med 

andra yrkesroller. Rektorers, psykologers, fritidspedagogers, förskollärares och 

specialpedagogers perspektiv skulle exempelvis kunna innefattas av en mer omfattande 

undersökning. Resultatmodellen skulle då kunna prövas utifrån nya resultat. Det skulle också 

vara intressant att få pröva triangelmodellen på olika skolor. Hur det står det till med 

elevkännedom, skolorganisation och specifika kunskaper på olika grundskolor ser jag som 

möjliga frågor att ställa. Svar på frågan om vad som påverkar dessa områdens kvalitéer skulle 

kunna ge modellen en ytterligare dimension. Utifrån empirin har jag i analysarbetet sett att 

dessa temaområden påverkar varandra men frågan är vad av allt som finns utanför triangeln 

som påverkar dem. Min ”skoltriangel” är inte en ensam ö, även om det är så långt denna 

studie kan sägas ha sträckt sig, utan skolan är en del av samhället. För att åter referera till 

Dahllöfs (1992) ”pedagogikens hus” finns det ytterligare nivåer att belysa när det gäller 

pedagogiska fenomen.
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Intervjuguide    Bilaga 1  

Information: 

Syftet med min undersökning 

Enbart för mitt examensarbete 

Konfidentiellt, avidentifieras 

Tillåtet att avbryta medverkan 

Inledande frågor: (bandas ej) 

Kön 

Ålder 

Yrke/Utbildning 

Yrkeserfarenhet/bakgrund 

Begreppet språkstörning:  

Vad innebär ”språkstörning”? 

Hur talas det om begreppet språkstörning på din arbetsplats? 

Hur vet du att ett barn har en språkstörning? 

Språkstörning i förhållande till läs- och skrivutvecklingen: 

Hur ser du på relationen språkstörning och läs- och skrivutveckling? 

Vad uppfattar du som svårigheter och framgångsfaktorer i arbetet med barnens läs- och skrivutveckling? 

Lärmiljön för barn med språkstörning: 

Vad är ”lärmiljö” för dig? 

Hur tänker du och vad gör du, utifrån din yrkesroll, för att skapa en god lärmiljö för barnen med språkstörning 

som ska lära sig läsa och skriva?  

Hur arbetar ni med läsningen och skrivningen? Exempel? 

Vilka insatser anser du krävs på organisationsnivå? 

Vilka insatser anser du krävs på gruppnivå? 

Vilka insatser anser du krävs på individnivå? 

Vad uppfattar du görs? 

Vad saknar du? 

 Har du något du vill tillägga?  

Avslutning: (bandas ej) 

Hör gärna av dig om du kommer på något mer. Kan jag höra av mig om något är oklart? 

Vill du ta del av min uppsats? Adress el mail! 

TACK för din medverkan!  



   

 

 

 

Intervjuguide, reviderad       Bilaga 2 

Information: 

Syftet med min undersökning 

Enbart för mitt examensarbete 

Konfidentiellt, avidentifieras 

Tillåtet att avbryta medverkan 

Inledande frågor: (bandas ej) 

Kön 

Ålder 

Yrke/Utbildning 

Yrkeserfarenhet/bakgrund 

Vad beror det på att du arbetar med just det? (bandas) 

Begreppet språkstörning:  

Vad innebär ”språkstörning” för dig? 

Vad har elever med språkstörning som du mött lärt dig om språkstörning? 

Hur talas det om begreppet språkstörning på din arbetsplats? 

Hur vet du att ett barn har en språkstörning? 

Språkstörning i förhållande till läs- och skrivutvecklingen: 

Hur ser du på relationen språkstörning och läs- och skrivutveckling? 

Kan du ge exempel på vilka svårigheter barn med språkstörning kan möta när de ska lära sig läsa och skriva? 

Hur löser de det? 

Lärmiljön för barn med språkstörning: 

Vad är ”lärmiljö” för dig? 

Hur tänker du och vad gör du, utifrån din yrkesroll, för att skapa en god lärmiljö för barnen med språkstörning 

som ska lära sig läsa och skriva?  

Hur arbetar ni med läsningen och skrivningen? Exempel? 

Vilka insatser anser du krävs på organisationsnivå? 

Vilka insatser anser du krävs på gruppnivå? 

Vilka insatser anser du krävs på individnivå? 

Vad uppfattar du görs? (förebyggande, interventioner) 

Vad saknar du? 

Vilka råd skulle du vilja ge mig, som blivande speciallärare, inför mötet med elever med språkstörning?  

Har du något du vill tillägga?



   

 

 

 

Avslutning: (bandas ej) 

Hör gärna av dig om du kommer på något mer. Kan jag höra av mig om något är oklart? 

Vill du ta del av min uppsats? Adress el mail! 

TACK för din medverkan! 

 

 

  



   

 

 

 

Information om intervju   Bilaga 3 

Syftet med denna intervju är att söka uppfattningar om språkstörningsbegreppet, dess 

påverkan på läs- och skrivutveckling samt om den lärmiljö eleverna med språkstörning (år 1-

3) erbjuds. 

Under denna intervju följs Vetenskapsrådets individskyddskrav. Du har rätt att när som helst 

avbryta din medverkan. Dina svar kommer att avidentifieras och ditt namn kommer inte att 

användas i min text. Uppgifterna kommer endast att användas till mitt examensarbete på 

speciallärarprogrammet på Linköpings universitet.  

Intervjun kommer att bandas. Dessa bandinspelningar kommer, efter att examensarbetet är 

godkänt, att förstöras. 

Om du efter intervjun funderar på något eller har något att tillägga får du gärna höra av dig till 

mig på mailadressen jessica.bladh@vadstena.se  eller på telefon 0143-144 44. 

 

Underskrift: Jessica Bladh…………………………………………………………….. 

 

 

Datum:………………………………….. Plats:………………………………………... 
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