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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka sju speciallärares och specialpedagogers erfarenheter 
av arbete med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. Forskningen 
gällande både äldre elever som har språkstörning samt speciallärares och specialpedagogers 
kunskap kring språkstörning är begränsad varför det är viktigt att utforska området. Studien 
baseras på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Datamaterialet har tolkats och analyserats 
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Utgångspunkten i arbetet har varit ett relationellt 
perspektiv och en induktiv ansats har använts. Resultaten visar att det råder en osäkerhet kring 
identifiering av elever som har språkstörning. Resultaten visar dessutom att det finns ett 
kunskapsbehov hos speciallärarna och specialpedagogerna. Vidare framgår att tid har stor 
betydelse för akademisk framgång och i skapandet av kamratrelationer. Resultaten visar också 
på ökade krav och förväntningar på högstadiet och gymnasiet. Trygghet och relation mellan 
lärare och elev visar sig vara en viktig faktor för skolframgång. Slutsatser som kan dras i från 
resultaten är att speciallärarna och specialpedagogerna har erfarenhet av att tidig identifiering 
av elever som har språkstörning är avgörande för att eleverna ska få rätt stöd och kunna delta 
på lika villkor i skolan. Dessutom visar speciallärarnas och specialpedagogernas erfarenheter 
att tid har en stor betydelse för de elever de mött när det gäller både skolprestationer och olika 
sociala relationer. Speciallärarna och specialpedagogerna upplever att det i arbetet kring 
inkludering är att det är svårt att ge eleverna individuella anpassningar i klassrummet samt att 
det finns ett kunskapsbehov hos speciallärarna och specialpedagogerna när det gäller 
språkstörning. 
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Förord 
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Inledning 
FN:s Globala utvecklingsmål (2015) innehåller ett delmål, som tydliggör hur viktigt det är 
med utbildning som håller god kvalitet, att inkludering är viktigt samt att alla människor, 
oavsett funktionsuppsättning, ska ha tillgång till utbildning som är likvärdig på alla nivåer. I 
Skollagen (2010:800) 1 kap § 4 står att alla elevers lärande ska främjas och varje individ ska 
kunna nå så långt det är möjligt. Eleven ska kunna tillägna sig de kunskaper som ingår i 
utbildningen (ibid). Såväl grundskolan som gymnasieskolan har ett särskilt ansvar för de 
elever där svårigheter uppstår att nå målen (Förordning om läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, 2011; Förordning om läroplan för gymnasieskolan, 2011). 
En sådan svårighet kan vara språkstörning.  
 
Elbro, Dalby, och Maarberg (2010) fann i en studie att språkstörning i tidig skolålder kunde 
kvarstå samt ge konsekvenser både akademiskt och socio-ekonomiskt. Även Stothard, 
Snowling, Bishop, Chipchase och Kaplan (1998) visade liknande resultat i sin studie. I en 
annan större studie av Law, Rush, Schoon och Parsons (2009) påvisade forskarna ett samband 
mellan tidig språkstörning och utmaningar senare i livet gällande läs- och skrivkunnighet, 
psykisk hälsa samt arbetsliv. I SOU-rapporten (2016:46) Samordning, ansvar och 
kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 
funktionsnedsättningar, framkom det att äldre elever som har grav språkstörning på högstadiet 
och gymnasiet påverkades både i skolarbetet och i sociala relationer och att det främst var 
gällande inlärning, läsande, skrivande och kamratrelationer, som konsekvenserna var störst. I 
rapporten lyftes också en lägre måluppfyllelse fram för elever med grav språkstörning.  
 
Forskningen gällande äldre elever som har språkstörning är ännu begränsad. I den forskning 
som finns är det oftast elever på låg- och mellanstadiet som undersökts. Med utgångspunkt i 
att språket är en nödvändighet för kommunikation och samspel mellan människor samt 
inhämtande av kunskap är det i samband med de problemområden som lyfts fram i SOU-
rapporten (2016:46) nödvändigt med vidare forskning och studier, när det gäller äldre elever 
som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. Detta måste ske för att öka möjligheter 
till anpassningar och stöd genom att tydliggöra både de utmaningar och möjligheter som 
eleverna ställs inför i skolan och för fortbildning av lärare, så att all undervisning kan anta en 
mer språkutvecklande form. Enligt Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) är det 
inte bara ur ett elevperspektiv, utan också ur ett samhällsperspektiv som det är viktigt med en 
väl utvecklad språkförmåga, eftersom det är en förutsättning för att kunna delta i viktiga 
sammanhang både i och utanför skolan och senare i samhällslivet. En väl utvecklad 
språkförmåga är viktigt inte bara i skol- och arbetsrelaterade situationer utan även i kontakter 
med officiella personer och institutioner (Joffe & Nippold, 2012). 
 
Förväntningarna på elevernas förmågor och förkunskaper när det gäller språk samt läsande 
och skrivande blir högre när de når högstadiet och gymnasiet. Lärare och undervisning 
fokuserar på kunskapsinhämtande med språket som redskap i mycket högre grad än tidigare 
(Starling, Munro, Togher & Arciuli, 2012). Specialpedagogiska skolmyndighetens 
stödmaterial Arbeta med språkstörning i förskola och skola (2015) lyfter fram att svårigheter 
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kan se annorlunda ut för äldre elever, men att konsekvenser ses i förståelse, 
kunskapsinhämtande och i språkliga reflektioner. Dockrell och Lindsay (2001) fann i sin 
studie att lärare upplever både att de saknar kunskap och har svårigheter i att möta de 
specifika behoven hos barn som har språkstörning och som undervisas i den reguljära 
undervisningen. Starling et al.(2012) fann i en interventionsstudie att när lärare fått utbildning 
av logoped i att utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga förbättrade det resultaten hos 
eleverna. Ehren (2006) kom i sin studie fram till att samarbete mellan lärare, speciallärare och 
logoped är viktig för att öka förståelsen för språkstörning och effektiva interventioner. Om 
speciallärare och specialpedagoger i skolan har erfarenheter och kunskap om elever som har 
språkstörning finns goda möjligheter att de både kan bidra i arbetet med att utbilda pedagoger 
och att de kan samverka tvärprofessionellt för att öka dessa elevers chanser att lyckas. Mot 
bakgrund av detta har vi valt att inrikta denna studie på speciallärares och specialpedagogers 
erfarenheter av arbete med äldre elever på högstadiet och gymnasiet som har eller uppfattas 
ha språkstörning. 
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Bakgrund 
Skolans uppdrag för alla barns rätt till likvärdig utbildning 

Styrdokument på internationell nivå är FN:s Globala utvecklingsmål (2015) där det fjärde 
delmålet gäller utbildning. Där poängteras vikten av inkludering, att utbildningen är av god 
kvalitet och att den ska vara densamma på alla nivåer, för alla barn oavsett 
funktionsuppsättning. Internationellt pågår även UNICEF:s arbete med utgångspunkt i 
Barnkonventionen (2009) där artikel 28 slår fast att alla barn har rätt till utbildning. På 
nationell nivå finns styrdokument såsom Skollagen (2010:800). I 1 kap. § 4 står att skolan ska 
ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper samt värden och att alla elevers lärande ska 
främjas. I 3 kap. § 3 står också att då en funktionsnedsättning finns är det skolans skyldighet 
att motverka konsekvenserna av den genom stöd. Även gymnasieskolan omfattas av 
Skollagen (2010:800) § 3, men det finns också kompletterande bestämmelser gällande 
skolgången i Gymnasieförordningen (2010:203) 9 kap.  
 
I Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) samt i 
Förordning om läroplan för gymnasieskolan (2011) fortsättningsvis kallade Lgr11 och Gy11, 
står att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var den geografiskt anordnas. Den ska 
dessutom vara anpassad till alla elevers förutsättningar och behov och kan aldrig vara 
densamma för alla elever. Vidare står att skolan har ett särskilt ansvar för elever som har 
svårigheter att nå målen. Enligt Lgr11 ska eleven förberedas på att kunna orientera sig, delta 
och verka i samhällslivet och ges chansen att utveckla ett kritiskt förhållningssätt för att kunna 
se konsekvenser vid olika val och enligt Gy11 ska eleven kunna delta i demokratiska 
processer och kunna reflektera över sitt eget sätt att lära och sina erfarenheter. 
Sammanfattningsvis är ett väl fungerande språk samt produktion av talat och skrivet språk 
förutsättningar för att kunna verka i samhällslivet och delta i demokratiska processer. Det 
finns alltså tydliga riktlinjer i styrdokumenten, såväl internationellt som nationellt, som slår 
fast att alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning av god kvalitet där de ska 
inkluderas och göras delaktiga samt att eventuella funktionsnedsättningar ska kompenseras 
för.  

Språkets betydelse för individen 

Enligt Lgr 11 ingår det i skolans uppdrag att alla elever får utveckla sin språkliga förmåga 
samt tilltron till den genom tillfällen att kommunicera, eftersom språket är nära sammanlänkat 
med identitet och lärande. Ett av målen efter genomgången grundskola är att eleven ska ha 
nått en språklig förmåga i svenska där hen ska kunna använda språket nyanserat (ibid). 
Läraren ska dessutom enligt Lgr11 och Gy11 organisera arbetet, så att elevens språk- och 
kommunikationsförmåga utvecklas. Språket är ett redskap och en grund för tänkande och 
kommunikation. Med hjälp av språket utvecklas personligheten och identiteten. Med språket 
som verktyg utvecklar en människa kunskap både om sig själv, om andra och sin omgivning. 
En väl utvecklad språkförmåga är alltså en förutsättning för att kunna tänka och kommunicera 
med andra människor. Språket är också grundläggande för att skapa en förståelse för andra 
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människor och att delta i och bidra till ett demokratiskt samhälle (ibid.). Riktlinjerna i 
styrdokumenten är tydliga när det gäller språkets betydelse för individens utveckling, inte 
bara när det gäller kunskapsinhämtningen utan även i sociala relationer. Bjar och Liberg 
(2010) framhåller att språkliga aktiviteter är nödvändiga för att utveckla både tänkandet och 
en omvärldskunskap. Språket är också tätt sammanlänkat med det egna jaget och identiteten 
och utvecklas när individen deltar i olika språkliga sammanhang (ibid). Bercow (2008) hävdar 
också att förmågan att kunna kommunicera är nödvändig för att vara delaktig i dagens 
samhälle, för att vara socialt interaktiv och att engagera sig och må bra. Utan en god 
kommunikationsförmåga riskerar individen att inte kunna uppnå akademiska mål, att inte 
kunna skaffa vänner och att inte kunna interagera med omvärlden på ett sätt som är 
nödvändigt för en god livskvalitet (ibid.). Eftersom svårigheter uppstår inte bara när det gäller 
akademiska prestationer utan även emotionellt och socialt för elever som har språkstörning 
(Conti-Ramsden & Botting, 2007; Durkin & Conti-Ramsden, 2007) är det nödvändigt att 
fördjupa och vidga kunskaperna kring dessa elever. Speciallärare och specialpedagoger är 
professioner, som i det dagliga arbetet ofta möter elever, som befinner sig i akademiska, 
sociala och emotionella svårigheter i skolan. Därför är denna undersökning inriktad på 
speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av arbete med äldre elever som har 
språkstörning.  

Språkstörning i ett relationellt perspektiv 

Bruce et al. (2016) menar att det råder stor variation i den språkliga förmågan mellan olika 
individer och i olika situationer. Vid tal om elever i skolan som hamnar i svårigheter när den 
språkliga förmågan inte räcker till som verktyg i alla situationer eller när den inte når de 
förväntningar som ställs talas det allt oftare idag om språklig sårbarhet. Det används som ett 
övergripande begrepp och inrymmer olika typer av språkliga svårigheter (ibid.). I ett 
relationellt perspektiv uppstår dessa olika typer av språkliga svårigheter i mötet med 
skolmiljön. Språkstörning är en sådan diagnos som kan inrymmas under begreppet språklig 
sårbarhet. Eftersom begreppet blivit allt mer frekvent i diskursen rörande språkforskningen 
idag är det viktigt att koppla samman språkstörning med språklig sårbarhet. Det ger möjlighet 
att se språkstörning ur ett relationellt perspektiv, något som uppstår i mötet med den 
pedagogiska miljön och inte som ett problem hos individen.  

Språkstörning och andra diagnoser 

Miniscalco (2009) menar att pragmatik d.v.s. språket i socialt samspel, grammatik d.v.s. 
språkets uppbyggnad, fonologi d.v.s. språkljuden och semantik d.v.s. begreppens olika 
betydelse, är fyra områden som ingår i språklig förmåga. Något eller några av dessa områden 
är påverkade vid språkstörning, vilket också Bishop och Snowling (2004) beskriver. Enligt 
SPSM (2015) kan språkutvecklingen se annorlunda ut eller vara försenad för ett barn som har 
språkstörning. Det tre områden som är påverkade är språkets form d.v.s. fonologiskt och 
syntaktiskt, språkets betydelse d.v.s.semantiskt och språkets användning d.v.s. pragmatiskt. 
Språkstörning kan vara impressiv d.v.s. förmågan att förstå språk eller expressiv d.v.s. 
förmågan att uttrycka språk, men ibland är både den impressiva och den expressiva 
språkförmågan påverkad (ibid). Enligt Myrberg (2007) är svårigheter att förstå eller göra sig 
förstådd till följd av bristande syntaktisk förmåga d.v.s. hur meningar byggs och ord uttalas 
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och semantisk förmåga d.v.s. förmågan att förstå och producera ord, uttryck och meningar 
samt ordförråd kärnproblemet för barn med språkstörning. När det gäller dyslexi finns det 
enligt Kliniska riktlinjer för logopedisk utredning av läs- och skrivsvårigheter (2017) faktorer 
som gör att det kan vara svårt att förstå och definiera dyslexi. Faktorer som det råder 
konsensus kring är att dyslexi har en kognitiv samt biologisk orsaksbakgrund. Dessutom finns 
hos en elev som har dyslexi primärt en begränsning i den fonologiska förmågan vilket 
påverkar avkodningen vid läsning men också stavningen är påverkad. Sekundära svårigheter 
kan vara läsförståelse och ordigenkänning. Myrberg (2007) menar att det finns en skillnad 
mellan en elev som har dyslexi och en elev som har språkstörning. Dock finns det elever med 
båda diagnoserna samtidigt. En elev som har dyslexi har mera specifika läs- och skrivproblem 
samt fonologiska problem d.v.s. hur de olika ljuden låter och förhåller sig till varandra. En 
elev som har språkstörning brister däremot i sin förståelseprocess d.v.s. att göra syntaktiska 
och semantiska inferenser, men även den pragmatiska förmågan kan vara påverkad, vilket kan 
göra att personen med språkstörning inte förstår innebörden i ett samtal (ibid.). Språkstörning 
förändras dessutom över tid och tar sig olika uttryck beroende på utvecklingsskede, kontext 
och vilka personer som deltar i kommunikationen (Miniscalco, 2014). Då det finns både 
likheter och skillnader i hur språkstörning och dyslexi tar sig uttryck, kan det i 
skolsammanhang vara svårt för speciallärare och specialpedagoger att identifiera orsaken 
varför elever hamnar i språklig sårbarhet. I Attentions rapport (2017) där nästan 600 personer 
svarat, kom det fram att det ofta vara så att elever med språkstörning hade en annan diagnos. 
ADHD och Autismspektrumtillstånd var de diagnoser som förekom till störst del, men även 
dyslexi fanns med.  

Språkstörning och utmaningar som kan uppstå 

I skolan idag finns förväntningar på att en elev som nått högstadiet eller gymnasiet har en viss 
förmåga att kommunicera, förstå och producera språk för att fungera och uppnå akademisk 
framgång i skolan. Det gör att det saknas förståelse för elever som befinner sig i språklig 
sårbarhet (Bercow, 2008).  I en studie av Clegg, Hollis, Mawhood, och Rutter (2004) 
framkom det att språkstörning hos äldre elever kan vara kopplat till beteenden som utmanar, 
vilket gör att eleverna riskerar att inte kunna leva upp till de förväntningar som finns i 
skolmiljö. Konsekvenser av beteendeproblem kan leda till exkludering från skolan (ibid).  
 
Enligt SOU-rapporten (2016:46) kan språkstörning ge konsekvenser såsom svårigheter med 
inlärning, läsande och skrivande samt kamratrelationer. Den kan också göra att eleven känner 
sig utanför inte bara när det gäller läsande och skrivande utan också i familjen. Det finns en 
grupp på cirka 10 000 elever som har generell språkstörning, som befinner sig i det svenska 
skolsystemet på högstadie- och gymnasienivå. Av dessa är det cirka 0,7 % som har grav 
språkstörning (ibid.). Det är alltså en relativt stor grupp varav en del, men långt ifrån alla, är 
identifierade och som får det stöd de behöver. Bruce et al.(2016) skriver att anpassningar 
måste vara skräddarsydda och passa elevens individuella behov. Dagens stora elevgrupper 
kan vara en utmaning för den undervisande läraren. Därför kan specialläraren eller 
specialpedagogen i sin profession ansvara för kartläggningen av dessa individuella 
anpassningar och på så sätt stötta läraren i det gedigna arbetet att individualisera 
undervisningen.  
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Bruce et al. (2016) menar att det är av största vikt att elever i språklig sårbarhet får rätt 
förutsättningar att visa den kunskap de har, men som inte alltid kommer fram då exempelvis 
prov är utformade så eleverna inte förstår eller att de själva inte kan formulera sig tillräckligt 
bra för att visa sin kunskap. Hagtvet (2009) talar om pedagogisk sårbarhet och hävdar att om 
svårigheter funnits tidigt i en elevs skolgång och dessa inte avhjälpts, så är risken stor att det 
blir stora utmaningar för eleven att följa med i den ordinarie undervisningen senare i skolan. 
För att rätt stöd ska sättas in för elever som har språkstörning är det nödvändigt att tydliggöra 
vilka möjligheter och utmaningar som visar sig i lärmiljön samt i sociala relationer. Enligt 
Bruce et al. (2016) är det viktigt att undervisningen är tillgänglig både språkligt och 
kommunikativt, så att förutsättningar skapas för att elever i språklig sårbarhet ska få chans att 
delta. En sådan kommunikativt och språkligt medveten undervisning kräver kunskap och 
anpassningsförmåga hos läraren (ibid). Specialläraren eller specialpedagogen kan vara en del i 
ett kollegialt stöd och kan finnas med för att undanröja utmaningar och tydliggöra möjligheter 
och ge dessa elever bästa förutsättningarna för att lyckas.  
 
Det är inte bara skolsituationen som är en sårbar tid utan hela uppväxten och kanske även 
vuxenlivet. Elever ur gruppen som undersökts i SOU-rapporten (2016:46) påpekar att de blir 
missförstådda, har svårt att förmedla kroppsspråk och att vardagen är en kamp. Attention 
(2017) fann i sin rapport att både elever och deras anhöriga kände ett utanförskap både vad 
gällde fritid och arbetsliv. Därför kan sociala situationer bli svåra att hantera, vilket säkert kan 
skapa utmaningar i interaktionen med arbetskamrater eller vänner på fritiden. Att elever 
befinner sig i språklig sårbarhet innebär i ett relationellt perspektiv att språkliga svårigheter 
uppstår i lärmiljön och i kamratrelationer i skolan och utgör utmaningar i utvecklingen. 
Orsakerna till den språkliga sårbarheten kan vara olika, men fokus i den här uppsatsen är på 
elever som uppfattas ha språkstörning, med eller utan diagnos. 

Diskursen kring språkstörning 

Terminologin när det gäller språkstörning skiljer sig åt, framför allt när det gäller studier och 
forskning på engelska. SOU-rapporten, (2016:46) lyfter fram sådana skillnader även mellan 
grundskolan och gymnasiet. Språkstörning benämns olika i forskningen såsom language 
impairment (LI), language disorder (LD), specific language impairment (SLI), non-specific 
language impairment (NSLI), developmental language impairment (DLD) och general 
language impairment eller disorder. Bishop, Snowling, Thompson, och Greenhalgh 
(2016)  menar att dessa olika benämningar gör att det inte råder konsensus kring varken 
diagnosen i sig eller vad den innebär. Detta försvårar möjligheterna för eleverna att få stöd, 
eftersom det inte finns ett gemensamt språk kring eller tydliga begrepp för vad språkstörning 
är och innebär. Det gör att det hos lärarna kan finnas en osäkerhet kring begreppet 
språkstörning med konsekvensen att de inte har kunskap om vilket stöd eller vilken 
anpassning som behöver göras för individen. I SOU-rapporten (2016:46) undersöks gruppen 
elever med grav språkstörning och där har tagits fram ett förslag på en definition av 
begreppet. Enligt den definitionen finns svårigheter både med att förstå och att själv 
producera språk samt att samspelet mellan eleven och omgivningen på alla plan är påverkat. 
Språkförmågan ska vara svagare än den typiska språkförmågan hos barn i samma ålder, 
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dessutom ska den icke-verbala begåvningen vara normal. Primärt är det språkstörningen som 
utgör problematiken och tillståndet är konstant (ibid.) i den benämningen att det finns kvar 
och orsakar svårigheter, men kan förändras i sin sammansättning. Nettelbladt (2013) tar upp 
språkstörning ur olika perspektiv såsom det specialpedagogiska, det medicinska, det 
psykologiska och det logopediska och menar att perspektivet inverkar på synen på vad som är 
normalt när det gäller språkförmåga. I Sverige har det påbörjats ett konsensusarbete kring 
begreppet språkstörning. Det kan öka möjligheten till en samsyn kring vad det är och hur det 
påverkar elever i skolan både när det gäller kunskapsinhämtning och i kamratrelationer. I den 
här studien kommer språkstörning som ett samlat begrepp att användas.  
 
 
 
 

Tidigare forskning 

Ökade krav på språklig förmåga i högstadiet och 
gymnasiet. 
 

Akademiskt språk 

Whitmire (2000) fann i sin studie att det fanns andra och högre förväntningar på elevers språk 
när de börjar högstadiet och gymnasiet än det gjort tidigare i skolan. Undervisningsspråket var 
mer komplicerat när det gällde grammatik, ords betydelse och bildspråk. Undervisningen hade 
gått från att på låg- och mellanstadiet varit elevcentrerad till att vara ämnescentrerad. Några 
förändringsfaktorer som Whitmire (2000) lyfte fram i övergången från lägre stadier till högre 
var att det fanns färre möjligheter till personliga relationer mellan lärare och elev och högre 
krav bland annat när det gällde att använda skrivförmågan för att visa sin kunskap och ta 
anteckningar. Ytterligare förändringsfaktorer var att kunna genomföra uppgifter utanför 
skolan, ökade tillfällen för eleverna att jämföra sig med varandra samt färre tillfällen till 
individuella val för eleverna. Vidare kom Baumann och Graves (2010) i sina resultat fram till 
att akademiskt ordförråd kunde förklaras på två olika sätt. Det ena sättet förklarade 
akademiskt ordförråd som ett ämnesspecifikt vokabulär där till exempel naturkunskap eller 
psykologi hade sina specifika ord och begrepp. Det andra sättet förklarade det som om att det 
fanns ett generellt akademiskt ordförråd, men som kunde variera något beroende på ämne. De 
redovisade också typologier för akademiska ord samt processer för hur dessa akademiska ord 
kunde läras ut på högre stadier i skolan (ibid). Sammanfattningsvis visar resultaten från 
studien av Whitmire (2000) att förväntningar och krav på språkförmågan är högre när 
eleverna går på högstadiet och gymnasiet och Bauman och Graves (2010) konstaterade utifrån 
sammanställda studier att det fanns ett akademiskt språk och de föreslog en modell för hur 
akademiska ord kunde läras ut i skolan.  
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Språkstörningen och dess inverkan på språk-, läs- och skrivförmågan 

På högstadie- och gymnasienivå förutsätts att eleverna kan läsa text för att inhämta kunskap 
samt producera skriven text för att både formulera tankar och visa sina kunskaper. För en elev 
som har språkstörning kan det vara en utmaning såväl att läsa som att skriva och producera 
text. I flertalet studier fann forskare att ungdomar som har en kvarvarande språkstörning från 
förskoleåldern får svårigheter både när det gäller talat och skrivet språk samt med läsning i 
skolåldern (Dockrell, Lindsay & Connelly 2009; Law et al, 2009; Stothard et al., 1998). 
Stothard et al. (1998) undersökte i sin uppföljningsstudie en grupp om 85 ungdomar, som vid 
4 års ålder konstaterats ha språkstörning. I en studie av gruppen vid 5:6 års ålder kvarstod 
språkstörningen för 38 av barnen. Stothard et al. (1998) fann att de ungdomar där 
språkstörningen läkt ut presterade sämre vad gällde läsning än kontrollgruppen, men bättre på 
de muntliga språktesterna och på samma nivå som kontrollgruppen med åldersadekvat språk. 
De ungdomar med kvarstående språkstörning presterade sämre än gruppen där 
språkstörningen läkt ut och på samma nivå som ungdomarna, som hade en 
utvecklingsstörning. Dessa resultat kunde härledas till den konstaterade språkstörningen i 
förskoleåldern (ibid.). Även Catts, Fey, Tombling, och Zhang (2002) fann i sin 
uppföljningsstudie av en grupp om 328 yngre barn att de barn där språkstörningen läkt ut 
presterade sämre vid lästest än kontrollgruppen. Catts et al.(2002) fann också att graden av 
språkstörning var kopplad till läsförmågan. Resultaten visade att kvarstående språkstörning 
var en viktig faktor som påverkade läsförmågan negativt. Botting, Simkin, och Conti- 
Ramsden (2006) fann att språkförmågan vid 7 års ålder är en mycket viktig indikator för 
läsförmågan vid 11 års ålder och Rinaldi (2000) visade i sina resultat dessutom att ungdomar 
med en kvarvarande språkstörning också har svårare att använda kontexten för att förstå 
underliggande betydelse av text samt att de har svårare att bortse från en bokstavlig tolkning 
av texten, då de inte förstod den underförstådda meningen. När det gäller produktion av 
skriftlig text påvisade Dockrell och Connelly (2015) att kvaliteten på texter av elever som har 
språkstörning berodde på deras vokabulär och stavningsförmåga och att detta påverkade deras 
skrivförmåga negativt jämfört med en grupp elever i samma ålder som inte hade 
språkstörning.   

Språkstörningens konsekvenser för utbildning 
och arbetsliv 

Språkstörning och konsekvenser för akademiska prestationer  

Elbro et al. (2010) visade i resultaten i en longitudinell studie av en grupp på 198 vuxna, som 
i förskoleåldern fått diagnosen språkstörning att svårigheter kvarstod för individerna i denna 
grupp och gav konsekvenser både akademiskt och socio-ekonomiskt. Resultaten i en annan 
mycket mer omfattande longitudinell studie av Law et al. (2009) överensstämde med 
resultaten i Elbro et al. (2010) och visade att språksvårigheter i förskoleåldern ofta indikerade 
att både språkliga och akademiska svårigheter fanns kvar upp i åldrarna. Stothard et al. (1998) 
fann i en mindre studie av 71 barn som hade språkstörning att hälften av gruppen upplevde 
akademiska svårigheter. I en brittisk uppföljningsstudie av Conti- Ramsden, Durkin, Simkin, 
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och Knox (2009) framkom av resultaten att elever som har språkstörning presterade bättre i 
nutid jämfört med på 1980-talet och årtiondena därefter, men sämre än de elever som hade 
typisk språkutveckling. De elever som tidigare haft en språkstörning som läkt ut presterade 
ungefär lika bra som eleverna med åldersadekvat språkutveckling. Studien visade också på 
starka samband mellan elevernas deltagande i årliga nationella examinationer, i 
Storbritannien, i en tidig ålder och frekvensen av examinationsdeltagande och prestationer 
senare i skolan (ibid.) Förutsättningarna är sämre för de elever som har låga betyg och de 
hamnar oftare i svårigheter i språkliga situationer än deras jämnåriga kamrater visade 
resultaten i en studie av Joffe och Black, (2012). Dessa elever gick i reguljära skolor och hade 
inte tidigare identifierats gällande språksvårigheter (ibid.). Dessutom löper elever som har 
språkstörning en högre risk att prestera sämre akademiskt och stöta på större akademiska 
utmaningar på grund av sociala svårigheter (Brinton & Fujiki, 2006) än elever med 
åldersadekvat språkutveckling. Utöver det skattade gruppen som har språkstörning sin 
akademiska förmåga lägre (Lindsay, Dockrell, Letchford & Mackie, 2002). 
Sammanfattningsvis är det viktigt att uppmärksamma faktorer såsom att språkstörning i 
förskoleåldern påverkar de språkliga och akademiska prestationerna senare i skolan samt att 
dessa elever även skattar sin språkliga förmåga lägre, för att öka möjligheterna till högre 
akademiska prestationer för elever som har språkstörning.  

Från skola till arbetsliv 

Carroll och Dockrell (2009) fann i sin studie när det gäller övergången från skola till arbetsliv 
att elever som har språkstörning var speciellt utsatta och sårbara och de riskerade att uppnå 
lägre akademiska framgångar än elever som hade en åldersadekvat språkutveckling. Generellt 
var det så att flertalet elever som gått i specialskola inte stött på hinder i övergången från 
skola till arbetsliv på grund av skolform, men för en liten grupp var övergången svårare 
(ibid.). Långsiktiga svårigheter både språkligt och kognitivt i vuxen ålder tycktes inte ha 
minskat eller vuxit bort (Clegg et al., 2004) och arbetsliv, socio-ekonomiska förutsättningar, 
status samt läskunnighet var påverkade (Elbro et al., 2010; Law et al., 2009). Joffe och 
Nippold (2012) fann att det var viktigt att inte bara lärare utan även polisen, lagmän, 
fängelsepersonal och andra viktiga personer behövde utbildning för att få en högre förståelse 
för språksvårigheter. Sammanfattningsvis behövs såväl mer forskning kring språkstörning och 
konsekvenser senare i livet, som utbildning av flera yrkesgrupper än lärare för att öka 
förståelsen för språkstörning i arbetslivet. 

Hur inverkar språkstörning på socialt beteende, 
relationer, självförtroende och psykisk hälsa? 

Språkstörning och inverkan på socialt beteende och samspel 

Forskningen är relativt begränsad när det gäller ungdomar som har språkstörning, vilket gör 
att kunskapen om hur ungdomarna känner sig när de interagerar socialt med andra människor 
inte är tillräcklig, utan mer forskning är nödvändig. I studier som finns visade resultaten att de 
elever som har språkstörning fick andra svårigheter än bara språkliga, speciellt då de blev 
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äldre (Lindsay & Dockrell, 2000; Conti-Ramsden & Botting, 2004; Law et al., 2009). 
Dessutom visade resultaten i en longitudinell studie av Ek, Norrelgren, Westerlund, Dahlman, 
Hultby och Fernell (2012) att en grupp barn som hade språkstörning och gick i språkförskola, 
hade fortsatta språksvårigheter efter 10 år då de följdes upp. Språkstörningen var en indikator 
på att dessa elever hade svårt med både kognitiva förmågor och annat senare i livet trots att 
rätt insatser satts in tidigt (ibid). Språkförmågan var viktig för utvecklingen av att kunna 
hantera och reglera känslor. Det fanns ett samband mellan dessa och de kunde påverka 
varandra åt båda hållen. Förmågan att kunna hantera sina känslor påverkade också ett barns 
pragmatiska förmåga, vilket i sin tur kunde få konsekvenser för den muntliga interaktionen i 
en social relation (Fujiki, Brinton & Clarke, 2002). Flera studier visade att det fanns 
kopplingar mellan språkstörning och svårigheter med socialt samspel, beteende och känslor 
(Lindsay & Dockrell, 2000; Lindsay & Dockrell, 2012; Joffe & Black, 2012; Conti-Ramsden 
& Botting, 2004). Mok, Pickles, Durkin och Conti- Ramsden (2014) fann dessutom i sin 
longitudinella studie av 171 barn från 7 år upp till 16 år att den pragmatiska förmågan d.v.s. 
att kunna leva sig in i andras perspektiv och att kunna göra inferenser i muntlig 
kommunikation hade stor betydelse för kamratrelationer senare i tonåren. Resultaten i en 
studie av Wadman, Durkin, och Conti- Ramsden (2010) av en mindre grupp på 28 elever 
visade också att elever som har språkstörning upplevde betydligt högre nivåer av stress än 
eleverna i kontrollgruppen med åldersadekvat utvecklad språkförmåga och att de dessutom 
undvek socialt samspel till viss del. Vidare visade studier att svårigheterna fanns kvar upp i 
åldrarna (Lindsay, Dockrell & Strand, 2007) och att de dessutom verkade öka. Detta visade 
sig i huvudsak genom internalisering i det sociala samspelet, det vill säga svårigheter med att 
införliva andras tankar och värderingar i det egna tänkandet. Svårigheterna tycktes också 
förändras över tid från emotionella svårigheter och hyperaktivitet till att eleverna tycktes bli 
mer inåtvända. Kopplingen var starkast mellan pragmatiska svårigheter och sociala problem 
samt expressivt språk och risken att bli socialt utsatt eller mobbad (Conti-Ramsden & Botting, 
2004).   
 
Joffe och Black (2012) fann i sin studie av 352 elever i reguljära skolor att sambandet mellan 
språk- och kommunikationssvårigheter och sociala-, emotionella- och beteendestörningar 
även gällde elever som inte tidigare identifierats, men där både föräldrar och eleverna själva 
uppgav att svårigheter fanns. Risken fanns att en ond cirkel uppstod eftersom barn som har 
språkstörning ofta uppvisade ett tillbakadraget beteende. Detta gjorde dem svårare att 
upptäcka och därmed blev konsekvensen att det inte fick samma möjligheter till stöd när det 
gällde social träning. De här barnens livskvalitet påverkades på grund av svårigheter i den 
sociala kommunikationen orsakade av språkstörningen (Brinton & Fujiki, 2006). Ett spektrum 
av faktorer påverkade såsom faktorer utanför eleven, faktorer hos eleven själv samt 
interaktionen mellan eleven och betydande andra runt omkring. Beteenden och reaktioner hos 
andra framkom som ett tema i samband med att svårigheter vid språkstörning var mindre 
synliga, vilket gjorde det svårare för omgivningen att acceptera om eleven betedde sig 
annorlunda (Markham & Dean, 2006). Sammanfattningsvis visar studierna att riskerna är 
stora för att andra svårigheter uppstår i samband med språkstörning såsom både sociala och 
emotionella svårigheter samt att elever som har språkstörning har en högre upplevelse av 
stress än elever som har en åldersadekvat språkutveckling.  
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Språkstörning och dess inverkan på kamratrelationer  

Språket har en grundläggande betydelse för att skapa kamratrelationer. Tidiga språkproblem 
ökade risken för sämre kvalitet i kamratrelationer. Barn som har språkstörning löpte större 
risk att hamna utanför kommunikationen och interaktionen i sociala sammanhang och hade 
sämre chanser till att kunna påverka andra (Conti-Ramsden et al., 2009). Språkstörning 
begränsade den grundläggande kommunikationen för en ömsesidig vänskap och framför allt 
var det tidiga pragmatiska svårigheter som var en betydande indikator på senare problem i 
kamratrelationer (Pearl, Pickles, Durkin & Conti- Ramsden,2014). Elever som 
underpresterade både språkligt och socialt tenderade enligt både dem själva, föräldrar och 
lärare att ha det svårare med socialt och känslomässigt beteende än sina jämnåriga, vilket 
bekräftade kopplingen mellan språk- och kommunikationssvårigheter med utmaningar i det 
sociala och känslomässiga beteendet (Joffe & Black, 2012). Sammanfattningsvis visar 
resultaten i forskningen att språket är centralt för att skapa kamratrelationer och att barn som 
har språkstörning löper en större risk att hamna utanför kommunikationen. Dessutom tenderar 
elever som underpresterar socialt och muntligt att få svårigheter med socialt och 
känslomässigt beteende.  

Självförtroende och ökad risk för psykisk ohälsa 

I en studie av en grupp elever i årskurs 3 som har språkstörning fann Lindsay och Dockrell 
(2000) att eleverna inte hade ett sämre självförtroende än elever som hade en åldersadekvat 
språkutveckling. Som möjlig förklaring angav de att eleverna var för unga för att uppleva att 
de sorterades på grund av språkstörningen eller att skillnader i akademiska prestationer så 
tidigt i skolålder ännu inte spelade roll. I en senare studie visar Lindsay et al. (2002) å andra 
sidan i sina resultat i en studie av elever i årskurs 6 och 7 att de som har språkstörning löpte 
högre risk att få ett sämre självförtroende. Påverkan på självförtroendet tycktes förändras över 
tid, vilket resultaten i en studie av Lindsay, Dockrell och Palikara (2010) påvisade. En grupp 
ungdomar i 16-17 års ålder, som har specifik språkstörning undersöktes och resultaten visade 
att självförtroendet tycktes öka då eleverna bytte skolform från den obligatoriska skolan till 
den frivilliga. Forskarna såg att eftersom självförtroende var en social konstruktion som var 
kopplad till situation och omgivning var det möjligt att elevernas självförtroende förbättrades 
då de lämnade en miljö där de ständigt misslyckades och blev bedömda utifrån sina 
akademiska förmågor (ibid). Språkstörning under barndomen visade sig vara en ökad risk för 
psykisk ohälsa i vuxen ålder (Law et al, 2009; Conti-Ramsden & Botting, 2007). 
Snowling,Bishop, Stothard, Chipchase och Kaplan (2006) fann dock i en studie av en grupp 
15- 16-åringar att påverkan på den psykiska hälsan av gruppen som undersöktes, inte kunde 
kopplas till en tidig historik av språkstörning då språkstörningen läkt ut, men att det mellan 
psykosociala svårigheter och problem med uppmärksamhet kunde göras en sådan koppling.   
 

Lärares behov av kunskaper 

Många lärare uttryckte att de saknade kunskap om språkstörning, vilket gjorde att de befann 
sig i en situation där tid lades på att reagera på problem istället för att planera för de 
utmaningar som fanns eller att förmildra och förhindra de svårigheter som kunde uppstå 
(Dockrell & Lindsay, 2001). Ur ett inkluderingsperspektiv var det bekymmersamt att elever 
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som har språkstörning riskerade att exkluderas i undervisningen, som en konsekvens av 
okunskapen hos lärarna eller att sociala svårigheter gjorde att de riskerade att exkluderas i 
kunskapssammanhang (Brinton & Fujiki, 2006). Starling et al. (2012) fann i en 
interventionsstudie samband mellan att lärare på högstadiet fått utbildning av en logoped i att 
utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga och förbättrade resultat hos eleverna både när det 
gällde att uttrycka sig skriftligt och i hörförståelsen. Därför fanns det anledning till vidare 
interventionsstudier där lärare gavs möjlighet till utbildning och tvärprofessionell samverkan 
kopplat till äldre elever som har språkstörning (ibid.). Ehren (2006) kom i sin studie fram till 
att det var viktigt med samarbete mellan undervisande lärare, speciallärare samt logoped för 
att bättre förstå komplexiteten i svårigheterna kring språkstörning och dess påverkan på 
läsförståelsen samt möjligheter till effektiva interventioner. Dessutom fann Horn och Banerjee 
(2009) i en studie av förskolebarn att det fanns möjlighet till inkludering i klassrummet för 
elever i behov av stöd om lärarna organiserade arbetet efter en speciell modell. Modellen 
innebar att individuell instruktion användes samt att lärmiljö och/eller kursplan anpassades för 
eleven i behov av stöd. Sammanfattningsvis är det nödvändigt att lärare får stöd, eventuellt av 
speciallärare eller specialpedagog, i de utmaningar de står inför. Främst behöver de stöd i de 
extra svårigheter som elever som har språkstörning upplever i skolan, men även de 
kunskapsluckor som lärarna själva beskriver. Dessutom behövs stöd i de utmaningar som 
finns för att möta elevernas behov. Allt för att elever som har språkstörning ska få möjlighet 
till inkludering och en likvärdig utbildning. 
 
Sammanfattning och varför vidare forskning är nödvändigt 
Forskningen kring äldre elever som har språkstörning är begränsad, men de longitudinella 
studier som gjorts visar på att utmaningarna kvarstår. Förväntningarna på elevernas språk är 
högre och skiljer sig åt när de börjar på högstadiet och gymnasiet jämfört med tidigare stadier 
i skolan. De förväntas ha byggt upp ett visst ordförråd och en språklig förmåga, som räcker 
till för både akademiskt skrivande och läsande. Studier visar att ungdomar som har 
språkstörning får svårigheter både när det gäller talat och skrivet språk samt med läsning. 
Lärare upplever att de saknar kunskap om språkstörning, vilket gör att eleverna lätt hamnar 
utan stöd och exkluderas i undervisningen och de sociala relationerna. Dessa elever löper 
också en högre risk för utsatthet i övergången från skola till yrkesliv. 

Dessutom visar studier att självförtroendet förändras över tid. Barn som har språkstörning 
löper en högre risk för att utveckla ett sämre självförtroende. Högstadiet utgör en riskzon då 
eleverna inte får samma stöd som de fått tidigare. Detta gör att lärare behöver utbildas så att 
både språkutveckling och självförtroende kan stärkas hos eleverna. Allt för att motverka 
risken att eleverna bli hemmasittare och/eller inte får betyg. Studier visar också att 
självförtroendet ökar hos äldre elever när de lämnar den obligatoriska grundskolan och börjar 
gymnasiestudier. I ett specialpedagogiskt perspektiv är elever som har språkstörning också 
med stor sannolikhet elever som är i behov av extra anpassningar och stöd i skolan. Dessa 
elever har en lagstadgad rätt att få det stöd de är i behov av. Detta ska enligt Skollagen 
(2010:800) 3 kap. 3 § göras genom att skolan ska motverka konsekvenserna av en 
funktionsnedsättning genom att ge stöd. I speciallärares och specialpedagogers profession 
ingår arbetet och kontakten med elever i behov av särskilt stöd. Därför är det nödvändigt att 
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undersöka vilka erfarenheter dessa yrkesgrupper har inom området för att kartlägga 
förhållandena i skolsituationer för äldre elever som har språkstörning. I dessa professioner 
ingår också handledning av lärare, vilket kan ge goda möjligheter till utbildning och stöttning 
av de som möter elever som har språkstörning. I förlängningen möjliggör det 
utvecklingsmöjligheter i skolan, som kan leda till ökade chanser för dessa elever att lyckas, 
såväl akademiskt som socialt.  

Teoretisk referensram  
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i ett relationellt perspektiv. Enligt Aspelin (2013) är 
relationen lärare och elev viktig för både utveckling och lärande visar forskningen. Rosenqvist 
(2013) menar att forskning inom specialpedagogik samt undervisning under senare år har gått 
från ett synsätt där åtgärdande insatser utgått ifrån elevens egenskaper till ett synsätt där 
omgivande faktorer uppfattas som delar av problemet, som måste åtgärdas. Det senare 
synsättet är ett relationellt perspektiv, vilket beskriver det som sker i samspelet mellan olika 
aktörer (ibid.). I denna undersökning betraktas elever, lärare och lärmiljö som aktörer. Aspelin 
(2013) menar vidare att utifrån detta perspektiv står den pedagogiska relationen mellan lärare 
och elev i fokus, men även andra relationer är centrala såsom elev och grupp samt lärare och 
grupp. Detta innebär en slags tvåsidighet d.v.s. att ett fenomen måste betraktas utifrån flera 
aspekter. Dessutom utgår detta perspektiv ifrån att utbildning sker mellan människor (ibid.). 
Även Gy11 skriver fram det relationella perspektivet genom att eleven ska få möjlighet att 
utvecklas i ett sammanhang d.v.s. i mötet med omgivande människor och miljö. Språket är 
också grundläggande för att delta i och bidra till ett demokratiskt samhälle (Lgr11; Gy11), 
vilket betyder att språket är avgörande när det gäller i relation och i samspel med andra 
människor. Det relationella perspektivet är utgångspunkten i diskussionen av denna 
undersökning och resultatet analyseras också utifrån detta perspektiv. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka några speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av deras arbete 
med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. 
 

• Vilka möjligheter och utmaningar beskriver speciallärare och specialpedagoger i olika 
lärsituationer och sociala relationer för elever som har språkstörning?  

• Hur beskriver speciallärare och specialpedagoger att de arbetar med inkludering när 
det gäller elever som har språkstörning?  

• Hur beskriver speciallärarna och specialpedagogerna behovet av kunskap och stöd i 
sitt arbete? 
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Metod  

Metodval och datainsamlingsmetod 
Syftet med studien var att undersöka några speciallärares och specialpedagogers erfarenheter 
av att arbeta med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. För att 
genomföra studien användes därför kvalitativa halvstrukturerade intervjuer (Fejes & 
Thornberg, 2015) och en intervjuguide skapades med öppna frågor. Enligt Kvale och 
Brinkman (2014) är det viktigt att i genomförandet av intervjuerna sträva mot ett tryggt och 
tillåtande klimat och en lugn miljö för att ge informanterna så mycket utrymme som möjligt 
att tala om sina erfarenheter av arbete med elever som har språkstörning. De skriver också att 
intervjuaren behöver veta att denne har egna erfarenheter med sig till intervjutillfället som kan 
färga intervjun. Intervjuaren behöver också ställa adekvata följdfrågor för att fånga upp det 
informanten säger (ibid.). För analysarbetet valdes kvalitativ innehållsanalys (Fejes & 
Thornberg, 2015; Hseih & Shannon, 2005; Elo & Kyngnäs, 2007). Enligt Braun och Clarke 
(2013) transkriberades intervjuerna på skriftspråk d.v.s. ortografiskt och ljud som ej var ord, 
men bekräftelser i samtalet såsom “mmm” och andra småljud, transkriberades också. Dock 
gjordes inga markeringar för pauser, betoningar eller liknande. Detta material bildade 
empirin. I och med det lästes empirin ett flertal gånger, därefter lyftes meningsbärande 
enheter ur empirin, som kondenserades, kategoriserades och sammanfogades under teman 
(Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngnäs, 2007; Kvale & Brinkman, 2014). Induktiv 
ansats användes där slutsatser drogs med hjälp av empirin och inte teori (Fejes & Thornberg, 
2015).  

Val av informanter  
Till de kvalitativa intervjuerna eftersöktes informanter som var speciallärare och 
specialpedagoger med erfarenhet av att arbeta med elever på högstadiet och gymnasiet och 
som av speciallärarna och specialpedagogerna uppfattades ha språkstörning eller hade 
diagnosen språkstörning. 
 
Erfarenheter rörande arbete med elever som endast hade dyslexi (s.k. specifika läs- och 
skrivsvårigheter), elever som var nyanlända till Sverige eller flerspråkiga elever som inte hade 
språkstörning var undantagna i denna studie. 
 
Följande kriterier efterfrågades hos informanterna:  
Erfarenhet av att vid tidpunkten för studien eller under de senaste två åren arbeta med eller   
ha arbetat med elever som har eller uppfattas ha språkstörning  
Erfarenheten gällde elever med svenska som sitt förstaspråk, för att i så stor utsträckning 
som möjligt utesluta att språksvårigheterna berodde på andraspråksinlärning av svenska. 
Erfarenheter skulle inte inbegripa elever med endast dyslektiska läs- och skrivsvårigheter  
Informanterna skulle arbeta eller ha arbetat på högstadiet eller gymnasiet de senaste två åren 
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Valet av informanter började med ett snöbollsurval (Hartman, 2004), vilket innebar att 
studiekamrater och studiegrupper sedan tidigare terminer kontaktades. Detta gjordes med 
syfte att dels få kontakt med speciallärare och specialpedagoger i och utanför 
storstadsregionen, men också för att det av etiska skäl var lämpligt att använda icke tidigare 
kända informanter. En önskan fanns också att få inte tidigare kända informanter med en större 
spridning i landet, se tabell 1. E-post skickades till två nätverk, ett Skoldatateksnätverk och ett 
specialpedagogiskt nätverk för speciallärare och specialpedagoger på gymnasiet. Där hittades 
två informanter. Ytterligare en informant hittades via en äldre kollega.  
 
Det visade sig svårt att få fler informanter att ställa upp. Därför kontaktades ytterligare tjugo 
stycken speciallärare och specialpedagoger i en storstadsregion via e-post. Alla kontaktförsök 
resulterade sammanlagt i tio informanter, som sedan ställde upp i intervjuer. Av dessa 
fungerade två som pilotintervjuer, som genomfördes inledningsvis, men som senare inte 
användes i empirin. Ytterligare en intervju valdes efter transkriptionen bort då informanten 
visade sig inte ha erfarenhet varken av arbete på högstadiet eller gymnasiet. Av de sju 
kvarvarande informanterna, vars intervjuer kom att utgöra empirin i studien, arbetade tre 
centralt i en storstad, en i kranskommuner till en storstad, två på liten ort i mellersta Sverige 
och en i stad i södra Sverige, se tabell 1.   
 
Tabell 1. Information om studiens informanter 
 

Informant Arbetar som: 
speciallärare eller 
specialpedagog. 

Typ av skola Geografisk 
placering av 
skola 

Hur gjordes 
intervjun och vad 
användes för 
verktyg 

B - 
Beatrix 

specialpedagog gymnasieskola, yrkes södra Sverige, 
stad 

via Messenger och 
Röstmemo. 

C - Cilla speciallärare kommunal F-9  mellersta Sverige, 
liten ort 

via Messenger och 
Röstmemo. 

D - Denise specialpedagog men 
arbetar som 
speciallärare 

kommunal F-9  kranskommun till 
Stockholm 

intervju på skolan 
och Röstmemo 

H - Hanna specialpedagog kommunal gymnasieskola, 
högskoleförberedande 

mellersta Sverige, 
liten ort 

via Messenger och 
Röstmemo 

I - Ida speciallärare friskola, gymnasium, 
estetisk inriktning 

Stockholms 
innerstad 

intervju på skolan 
och Röstmemo 

J - Jonna specialpedagog friskola, gymnasium 
högskoleförberedande, 
delvis estetisk inriktning 

Stockholms 
innerstad 

intervju på skolan 
och Röstmemo 

K - Karla speciallärare kommunal gymnasieskola, 
delvis estetisk inriktning 

Stockholms 
innerstad 

intervju på skolan 
och Röstmemo 
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Genomförande 

Ett missivbrev, se bilaga 1 skickades ut till två olika nätverk, ett Skoldatateksnätverk och ett 
nätverk för speciallärare och specialpedagoger i en storstad, vilket resulterade i att två 
informanter tackade jag till att delta i intervjuerna. Även en kollega i landet kontaktades via 
sms som arrangerade att en informant tackade jag till att ställa upp på intervju. Till de 
informanter som tackat ja skickades ett missivbrev. Därefter kontaktades ytterligare tjugo 
speciallärare och specialpedagoger slumpvis via e-post där missivbrev bifogades. Kontakterna 
via e-post resulterade i ytterligare sju informanter som tackade ja med skriftligt samtycke via 
e-post.  
 
Inför genomförande av intervjuerna skapades en intervjuguide, se bilaga 2 med 
halvstrukturerade öppna frågor. Utgångspunkt för dessa frågor var studiens syfte och 
frågeställningar. För att testa intervjuguiden genomfördes två pilotintervjuer, vilket Kvale och 
Brinkmann (2014) menar ökar chanserna till bättre resultat i de riktiga intervjuerna. 
Pilotintervjuerna visade att det fanns frågor i intervjuguiden som var otydliga, vilket medförde 
att förtydliganden av frågorna gjordes, för att bättre passa ihop med frågeställningar och syfte. 
 
Hälften av intervjuerna genomfördes en i taget på informantens arbetsplats med både 
informant och intervjuare fysiskt på plats i samma rum. Den andra hälften genomfördes via 
Messenger på datorn. Fyra av dessa genomfördes med både ljud och bild och den femte 
endast med ljud. I intervjuguiden fanns en introduktionsdel som inför varje intervju gicks 
igenom med informanten. Den informerade hur lång tid intervjun skulle ta i anspråk, hur den 
skulle genomföras, att den skulle spelas in samt att det var speciallärarens och 
specialpedagogens erfarenheter som eftersöktes. Det fanns alltså inga rätt eller fel svar, vilket 
poängterades för informanterna specifikt. Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter och de 
spelades in med hjälp av Röstmemo på mobiltelefon. Ljudfilerna sparades direkt ner via dator, 
till två USB-minnen, som förvaras i låst skåp. Därefter raderades ljudfilerna direkt från 
mobilen och efter att transkriptionerna gjorts även från datorn.  
 
Varje uppsatsförfattare genomförde fem intervjuer var. En varsin pilotintervju genomfördes 
först, som därefter diskuterades, för att se till att frågorna i intervjuguiden var rätt ställda. 
Enstaka justeringar gjordes i guiden så att den bättre skulle passa syfte och frågeställningar. 
Pilotintervjuerna visade sig inte vara adekvata då informanternas erfarenheter inte stämde 
överens med syftet i undersökningen. En annan av intervjuerna genomfördes och 
transkriberades men togs bort då informanten inte arbetat med varken högstadie- eller 
gymnasieelever.  

Analysmetod och bearbetning av datamaterial 
Till analysen valdes en kvalitativ innehållsanalys, vilken lämpar sig väl i kvalitativ forskning 
gällande utbildning (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005). Intervjuerna 
kodades med fingerade namn och bokstäver för att avidentifiera de olika informanterna. När 
intervjuerna transkriberades användes enbart dessa bokstäver och alla eventuella namn som 
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sas skrevs som X. Enligt Braun och Clarke (2013) gjordes transkriptionerna på skriftspråk det 
vill säga ortografiskt och ljud som ej var ord men bekräftelser i samtalet såsom “mmm” och 
andra småljud, transkriberades också. Dock gjordes inga markeringar för pauser, betoningar 
eller liknande. Transkriptionerna lästes igenom flera gånger och gavs en färg per intervju, för 
att underlätta kodningen och tematisering inför analysen av datamaterialet. Efter 
färgmarkeringen kondenserades varje manifest meningsbärande enhet till ett eller flera ord 
och ibland till en hel mening. Den kondenserade enheten skrevs under varje meningsbärande 
enhet parallellt med en kondensering av det latenta innehållet. Transkriptionerna skrevs ut och 
klipptes isär och sorterades i plastmappar med förslag på underteman.  
 
I nästa steg av analysen kategoriserades dessa underteman i mera övergripande huvudteman 
(Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann 2014). Digitalt skapades Excel-ark där 
de olika undertemana och övergripande temana fördes in för att analysen skulle kunna 
fortsätta digitalt för att få en bättre överblick av hela materialet (Graneheim & Lundman, 
2004). Analysen	gick	från	det	specifika	till	det	mer	generella	i	materialet	(Elo	&	
Kyngenäs,	2007),	vilket	gjorde	att	analysen	kunde	utgå	ifrån	svaren	i	intervjuerna	och	
utifrån	det	har	mer	generella	slutsatser	kunnat	dras. Det insamlade datamaterialet var 
teorineutralt (Hartman, 2004) d.v.s. det var inte bundet till någon teori utan fick tala fritt. 

Trovärdighet och tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar vidare att det är viktigt att intervjuaren är väl förtrogen 
med och har kunskaper om ämnet för att kunna följa upp svar och ställa adekvata följdfrågor. 
Uppsatsförfattarna har både egna erfarenheter av att arbeta med elever som har språkstörning 
på högstadiet och gymnasiet samt att de har läst ett stort antal forskningsartiklar i ämnet innan 
intervjuerna. Beslut fattades om att inte lämna ut frågorna i förväg. Detta beslut togs eftersom 
tanken med halvstrukturerade intervjuer är att informanten ska berätta och inte vara styrd av 
frågorna i förväg. Förhoppningen var att få fram den tysta kunskapen, sådant som kan komma 
fram utan att ha varit uttalat innan (Fejes & Thornberg, 2015).  
 
I kvalitativ forskning är det viktigt att systematiskt och noggrant redovisa processen kring 
studien för att nå trovärdighet och tillförlitlighet i resultaten. Det är också viktigt att forskarna 
genomgående reflekterar över hur deltagare i studien influerar och påverkar samt vilka 
konsekvenser val av metod, perspektiv och teori får för resultaten (Fejes & Thornberg, 2015).  
Genomförande av intervjuerna diskuterades kontinuerligt i syfte att dela positiva erfarenheter 
samt eventuella utmaningar. Det möjliggjorde fördjupad förståelse för själva 
intervjuprocessen och dess innehåll samt möjligheterna att kommentera och ställa följdfrågor 
(Kvale & Brinkman, 2014)  
 
I studiens missivbrev fanns information om att specialläraren och specialpedagogen skulle ha 
erfarenhet av äldre elever, som har språkstörning. För att säkerställa att intervjuguiden 
användes på liknande sätt i alla intervjuerna genomfördes två pilotintervjuer, som spelades in. 
Efter en genomlyssning av dessa justerades frågorna i intervjuguiden med en tydligare 
inriktning mot syfte och frågeställningar.  
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Två olika uppsatsförfattare har genomfört intervjuerna i lugn miljö inom utsatt tidsram. Detta 
gjordes för att få informanterna att känna sig trygga och för att på så sätt kunna dela med sig 
av sina erfarenheter då alla informanter och intervjuare var okända för varandra innan. 
Intervjuerna genomfördes på skilda sätt, fem genomfördes på informantens arbetsplats och 
fem digitalt via Messenger, fyra med både bild och ljud och den femte med bara ljud, se tabell 
1. Det var kanske inte optimalt att genomföra intervjuerna digitalt men det gav informanterna 
möjlighet att ställa upp samt att uppsatsförfattarna på så sätt kunde tillmötesgå informanternas 
behov vad gäller datum och tider för intervjuerna. Dessutom gjorde det att en större 
geografisk spridning av informanterna över landet blev möjlig, se tabell 1. 
 
Båda uppsatsförfattarna har gemensamt analyserat datamaterialet, vilket enligt Hsieh och 
Shannon (2005) ökar en studies trovärdighet. Kondensering och tematisering av 
datamaterialet har också gjorts gemensamt med syfte att öka trovärdigheten av resultaten. När 
tolkningarna gått isär har datamaterialet diskuterats, vilket har gjort att en grundlig 
bearbetning av empirin har skett. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det vid läsning av 
en text viktigt att vara medveten om att den har flera olika betydelser och att det alltid görs 
någon form av tolkning. Detta är viktigt att ha i åtanke då innehållsanalys använts som 
analysmetod av empiri i kvalitativ forskning (ibid). Deltagarantalet var relativt litet och gör 
det därför svårt att generalisera, men en viss spridning geografiskt av informanterna i landet, 
se tabell 1, kan ändå ha ökat möjligheten att generalisera när det gäller vissa resultat.  

Forskningsetiska aspekter 

Informanterna fick ta del av information kring studien och dess syfte i missivbrevet som 
skickades ut i förväg innan intervjuerna. Genom att tacka ja till deltagande i intervjuerna 
samtycke informanterna till intervjuerna enligt informationskravet och samtyckeskravet, som 
ingår i de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) utformat. I missivbrevet 
fanns också information enligt nyttjandekravet om hur det empiriska materialet skulle 
användas och förvaras samt vilka som skulle få ta del av det (ibid). Informanterna har enligt 
konfidentialitetskravet varit anonyma och personuppgifter har sparats på ett sådant sätt så att 
inga obehöriga har kunnat ta del av dem. Namn på personer och platser som nämndes har i 
transkriptionerna markerats med X. Materialet användes vid transkribering samt förvarades 
därefter på USB- minnen. Endast uppsatsförfattarna och handledaren har tagit del av 
materialet. Den färdiga uppsatsen publiceras på DIVA och materialet kan komma att 
användas i andra vetenskapliga publikationer. När uppsatsen är godkänd och examinerad 
kommer ljudfilerna att raderas. När eventuella andra vetenskapliga publikationer är 
färdigställda kommer även de avidentifierade transkriptionerna att raderas. Inga personliga 
eller känsliga frågor har heller ställts i intervjuerna, utan frågorna har varit kopplade till 
professionen. 
 
I förberedelsen av intervjuerna planerades för en inledning av varje intervju med information 
om att det var informanternas erfarenheter som efterfrågades och att det inte fanns några rätt 
eller fel svar på frågorna. Syftet med detta var att skapa en så trygg och öppen atmosfär som 
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möjligt för informanten. Möjlighet fanns att intervjua informanter, som sedan tidigare var 
bekanta för författarna av uppsatsen, men utifrån ett etiskt ställningstagande valdes dessa 
informanter bort då dubbla roller skulle uppstå, som kunde påverka intervjun (Braun & 
Clarke, 2013) och därmed resultaten. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det i en 
kvalitativ forskningsintervju råder en maktasymmetri, som ur ett etiskt perspektiv behöver tas 
hänsyn till. I intervjuerna som genomförts i denna studie var informanterna speciallärare och 
specialpedagoger med lång erfarenhet inom skolans värld. Intervjuarna var studenter på 
speciallärarprogrammet, vilket kunde uppfattas som om de inte var färdigutbildade och därför 
inte innehade samma gedigna kunskap som informanterna och därför utgjorde de ingen fara i 
ett maktperspektiv för informanterna. Ett annat etiskt dilemma att ta hänsyn till var hur 
informanterna påverkades under och efter intervjun. Kvale och Brinkman (2014) menar att 
förändringar i självuppfattning är något som bör tas hänsyn till. I denna studie har frågor 
ställts kring erfarenheter av äldre elever som har språkstörning, vilket är ett relativt outforskat 
område. Om specialläraren eller specialpedagogen upplevde sig ha liten erfarenhet fanns 
risken att informanten blivit negativt påverkad eller känt sig ifrågasatt. Hälften av intervjuerna 
genomfördes via sociala medier, vilket också kunde ha påverkat informanterna i ett etiskt 
perspektiv då risken fanns att de inte var vana vid eller kände sig bekväma med digitala 
verktyg. Alla frågorna i intervjuguiden var kopplade till informanternas profession och det var 
erfarenheter som efterfrågades, trots det var det möjligt att följdfrågor ställdes som 
informanten eventuellt kunde känna sig obekväm att svara på. Under ett par intervjuer 
nämnde informanten elever vid namn. Dessa namn har inte transkriberats utan endast 
markerats med bokstaven X i transkriptionen för att inga uppgifter ska kunna härledas till 
varken informant, elev eller skola.  

Resultat  
Nedan beskrivs de resultat som framkommit i studien. Utifrån datamaterialet gjordes en 
innehållsanalys och utifrån den framkom följande huvudteman: språkstörning på högstadiet 
och gymnasiet, hur ska eleverna hinna och orka och att använda alla tillgängliga medel som 
stöd. I huvudtemat språkstörning på högstadiet och gymnasiet besvaras i huvudsak den första 
samt den tredje frågeställningen i denna studie d.v.s. vilka möjligheter och utmaningar 
beskriver speciallärare och specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala relationer för 
elever som har språkstörning och hur beskriver speciallärarna och specialpedagogerna 
behovet av kunskap och stöd i sitt arbete. I temat hur ska eleverna hinna och orka besvaras 
den första frågeställningen d.v.s. vilka möjligheter och utmaningar beskriver speciallärare och 
specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala relationer för elever som har språkstörning. 
Till sist besvaras i temat att använda alla tillgängliga medel som stöd i huvudsak den första 
samt den andra frågeställningen d.v.s. vilka möjligheter och utmaningar beskriver 
speciallärare och specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala relationer för elever som 
har språkstörning och hur beskriver speciallärare och specialpedagoger att de arbetar med 
inkludering när det gäller elever som har språkstörning. I dessa huvudteman har ett antal 
underteman framkommit. Varje huvudtema presenteras för sig med en efterföljande 
sammanfattning. Resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av de mest centrala 
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delarna i resultaten. Speciallärarna och specialpedagogerna som intervjuats benämns 
informanter i resultaten och det är deras erfarenheter av arbete med elever på högstadiet och 
gymnasiet som beskrivs.  

Språkstörning på högstadiet och gymnasiet 
I det här temat behandlas svårigheten att identifiera språkstörning, hur språkstörning kan ta 
sig uttryck och vilka konsekvenser som kan uppstå samt speciallärares och specialpedagogers 
kunskapsbehov och erfarenheter av språkstörning. I detta avsnitt besvaras i huvudsak den 
första samt den tredje frågeställningen d. v. s vilka möjligheter och utmaningar beskriver 
speciallärare och specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala situationer för elever som 
har språkstörning?  

Svårigheten att identifiera språkstörning hos äldre elever 

Informanterna uttryckte en osäkerhet kring identifiering av språkstörning. De upplevde att det 
inom skolan fanns en misstanke om svårigheter, men att det kunde vara svårt att definiera vad 
det berodde på. “Alla visste att det var något men de visste inte vad det var” (C1). 
Informanterna tog också upp att en viss medvetenhet om språkstörning fanns hos en del 
lärare, vilket visade sig genom att de uppmärksammade när elevers texter avvek från 
förväntningarna. “Och då blir det ganska tydligt när en motiverad elev inte riktigt passar in i 
den här normen som man ändå är van vid” (J 14). Vidare beskrev informanterna att det var 
svårt att identifiera språkstörning hos äldre elever då de hade lärt sig att kompensera för sina 
svårigheter. En annan anledning som informanterna beskrev var att elevernas språksvårigheter 
doldes bakom andra typer av svårigheter. Faktorer såsom hög frånvaro, långsamt arbetstempo, 
brister i den muntliga förmågan, långsam läsning och svårigheter att få betyg var orsaker som 
nämndes som till att misstankar uppstått. “Typiska klassiska i alla fall flickan med hög 
frånvaro, väldigt svårt att ta betyg och det här med den muntliga förmågan” (C 1). Vidare 
framkom att informanterna hade erfarenheter kring sen upptäckt av språkstörning hos äldre 
elever och att svårigheter i samband med språkstörningen innan upptäckt hade påverkat 
skolgången. Det hade visat sig genom att eleven hade misslyckats vid upprepade tillfällen. 
“Då har nästan högstadietiden gått förlorad och då kommer eleven på gymnasiet och då blir 
det här svårt att reparera” (I 2).  
 
Informanterna betonade vikten av att informationsöverlämning skedde då eleven bytte skola, 
så att skolan inte tvingades identifiera elevens språkstörning på nytt. “Elever från grundskolan 
som har någon form av diagnos de träffar jag direkt på höstterminen” (H 11). En annan 
situation som informanterna beskrev som viktig, när det gällde informationsöverlämning var 
då en elev utretts hos logoped och en återgivning hade skett till skolan. Informanterna menade 
att det måste finnas någon på skolan som kände till informationen och som kan vidareutveckla 
och använda den i samarbete med lärarna. Det kunde också enligt informanterna finnas en 
ovilja från både elev och föräldrar att berätta om diagnosen i skolan för lärare och 
klasskamrater. Orsaker som informanterna angav var svårigheter för både eleven och 
föräldrarna att acceptera diagnosen och att det då upplevdes som onödig information. En 
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informant uttryckte också att elever inte tycktes vara delaktiga eller införstådda i vad som 
framkom i utredningar som gjorts. “Då är det 95 % av fallen då får jag intrycket av att eleven 
det är liksom någon annan som har skött det här” (J 7). Vidare menade informanterna att om 
en elev utretts och det fanns en diagnos då visste skolan med säkerhet att det var språket som 
var svårt för eleven och andra svårigheter kunde uteslutas. Informanterna beskrev också att 
språkstörning kunde ha olika grader. “Hon har en språkstörning på steg fyra av fem” (K5). 
Dessutom uttryckte de att svårigheterna vid språkstörning kunde förändras och minska över 
tid och detta menade de upptäcktes då eleven gjort en ny utredning.  

Hur språkstörning kan ta sig uttryck och konsekvenser som kan uppstå 

Enligt informanterna kunde elever som har språkstörning ibland ha svårt med 
ordmobiliseringen och kunde få svårt att delta muntligt i klassrummet. De beskrev också att 
svårigheterna kunde innebära att eleven riskerade att hamna utanför gemenskapen och på så 
sätt exkluderas, trots att eleven befann sig i klassrummet med sina kamrater. Vidare menade 
informanterna att det kunde finnas elever som inte uppmärksammats och var dolda eftersom 
impressiva svårigheter, som gäller språkförståelse, var svårare att upptäcka än expressiva 
svårigheter som gäller uttrycksförmågan. “Jag har inte så mycket impressivt utan det är 
expressiva språkstörningar som jag märker” (I 26). Vid tal om hur språkstörning tog uttryck i 
skolsammanhang uttryckte sig informanterna inte bara med begreppen expressivt och 
impressivt utan även genom att säga att “det är ju både att ta till sig och att lämna ifrån sig 
med språket” (D 6). Vidare resonerade informanterna kring hur sociala relationer fungerar när 
det gäller äldre elever som har språkstörning. De menade att det inte gick att generalisera och 
säga att det fungerar på ett och samma sätt för alla elever utan att det skiljer sig åt från individ 
till individ. De menade att en del elever som har språkstörning hade kamrater medan någon 
annan blev psykiskt sjuk.“Två av de här var ju helt ohämmade och pratar och har kompisar... 
Någon blev ju mer och mer sluten och blev psykiskt sjuk till slut faktiskt och fick sluta “ (K 
15).  

Speciallärares och specialpedagogers kunskapsbehov och erfarenhet 

Informanterna baserade en del av sin erfarenhet på individuella elever som har språkstörning, 
som de mött eller undervisat. Men de menade också att erfarenheterna var kopplade till elever 
som hade andra typer av diagnoser såsom dyslexi och ADHD. Informanterna uttryckte vidare 
ett kunskapsbehov gällande språkstörning, för att förstå och lära sig hur eleverna upptäcks och 
ges stöd. “Jag tycker att vi måste få mer kunskap över huvud taget om språkstörning...Hur det 
yttrar sig, vad kan man göra...alltså där har jag inga verktyg alls” (H 14). De kunskaper som 
fanns kring språkstörning menade informanterna kom oftast i från elever som de hade träffat. 
De uttryckte också en önskan om mer detaljerad information i utredningar kring 
språkstörning, eftersom det skulle kunna leda till att speciallärare och specialpedagoger mer 
exakt skulle veta vilka insatser som skulle stötta eleven på bästa sätt. “Alltså det står bara 
titeln på diagnosen och sedan ska lärare och specialpedagoger gissa sig till vad det är för 
någonting och några allmänna råd” (B 11). Till sist resonerade informanterna också kring 
förekomsten av språkstörning i skolan och menade att det inte var lika vanligt förekommande 
som dyslexi och ADHD.  
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Sammanfattning  

Informanterna uttryckte osäkerhet kring hur språkstörning yttrade sig och hur den skulle 
identifieras hos äldre elever, men att misstankar uppstod då olika svårigheter visade sig i 
skolsituationer för elever. Erfarenheter hos informanterna visade att sen upptäckt kunde öka 
risken för negativa konsekvenser i skolan. Expressiv språkstörning uppfattades av 
informanterna som lättare att upptäcka och att språkstörning kunde finnas kvar, men förändras 
upp i åldrarna. Enligt informanterna skedde informationsöverföring kring en utredning eller 
diagnos på olika sätt då en elev bytte skola och de menade också att föräldrar och elever 
kunde ha skilda åsikter om informationen skulle föras vidare till skolan. Dessutom tycktes 
eleverna inte alltid själva vara delaktiga i det som stod i utredningen enligt informanterna. 
Mer detaljerad information kring den individuella diagnosen efterfrågades av informanterna 
för att kunna stötta eleverna på bästa sätt. Dessutom uttryckte de ett kunskapsbehov för att 
öka möjligheterna att upptäcka dessa elever. 

Hur ska eleverna hinna och orka? 

Detta tema tar upp tidens betydelse för äldre elever som har språkstörning samt hur krav och 
förväntningar i skolsammanhang påverkar dessa elever. I detta avsnitt besvaras i huvudsak 
den första frågeställningen d.v.s. vilka möjligheter och utmaningar beskriver speciallärare och 
specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala relationer för elever som har språkstörning? 

Tidens betydelse 

Tid visade sig enligt informanterna ha en stor betydelse för elever som har språkstörning. De 
menade att faktorer som kunde inverka på tidsåtgången vid skolarbete var långsam 
förståelseprocess och att ordmobiliseringen tog tid “Det kunde ta upp till en minut innan det 
dök upp ett ord” (K). Informanterna uttryckte å ena sidan att elever som har språkstörning 
erbjöds den tid de behövde för att utföra sitt skolarbete. Men å andra sidan menade de att det 
kunde uppstå konsekvenser av det, som innebar att en elev på högstadiet inte hann lära sig allt 
som krävdes för att börja gymnasiet. I ett samhällsperspektiv var tiden en bristvara enligt 
informanterna, vilket påverkade eleverna i skolan. 
 

“Det kan jag känna ibland hur man tänker kring elever som har de här stora  
svårigheterna och om man plockar bort det som alla andra gör att glappet  
det går ju jättefort, så är man ju så fruktansvärt mycket efter och så blir det  
så mycket som man ska ta igen. Nu går han i årskurs åtta och man känner att för  
hans vidare studier och val till gymnasiet så behöver han ju verkligen sitt  
engelska betyg. Det är ju gränsfall att vi hinner dit till årskurs nio” (D). 

 
Tiden kunde enligt informanterna också bli en utmaning i sociala relationer eftersom 
kamraterna inte alltid hade tid att vänta. 
 

“Man vill ha ett snabbt svar, ska vi gå eller inte gå? Ska du med eller inte med? Står du bara kvar, ja då 
tror de inte att du vill. Då har man inte hunnit med, alltså förståelsen finns men det är en långsam, det är 
långsamheten i det” (C 11).  
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Krav och förväntningar 

Informanterna berättade att i stort sett alla ämnen på högstadiet och kurser på gymnasienivå 
hade teoretiska moment, som ställde krav på en viss språklig förmåga. Samhällskunskap såväl 
som idrott innehöll språkligt krävande moment. “Centrala innehållet och kunskapskrav och 
språket är ju tyvärr någonting som genomsyrar i stort sett alla kurser” (J19). På högstadiet och 
enligt Lgr11 menade informanterna ställdes högre krav nu än tidigare på elevernas skriftliga 
och muntliga uttrycksförmåga, vilket gjorde att språkstörning märktes än mer. Informanterna 
uttryckte också att gymnasiet hade fått en annan betydelse än tidigare genom att det var en 
utbildning som alla elever efter högstadiet numera förväntades genomföra. De menade att 
gymnasiet var en länk till vuxenlivet. ”Har man klarat gymnasiet så är man ju redo” (I 3). Det 
fanns också en oro som informanterna gav uttryck för kring elevernas arbetsbörda och de krav 
som ställdes på dem i skolan. “Nä alltså jag tänker när ska ungarna orka?” (H16).  

Sammanfattning  

Tid var en faktor som flera informanter uttrycke en oro kring samt hur eleverna skulle orka 
med den arbetsbörda och belastning det innebar att fullfölja sin skolgång och att fungera i 
sociala sammanhang. Tid skapade också problem i kamratrelationer, enligt informanterna, då 
till exempel ordmobilisering tog tid både i skolarbetet, men också i kamratrelationerna för att 
förstå vad kamraterna faktiskt sa och ville. Vidare uttryckte informanterna att de flesta kurser 
och ämnen innehöll teoretiska moment som var språkligt utmanande samt att det också 
ställdes höga krav på den muntliga förmågan i kursplanerna.  

Att använda alla tillgängliga medel som stöd 

Informanterna berättade i det här temat om individuella anpassningar, att stöd gavs i ett 
relationellt perspektiv, betydelsen av trygghet, relationer och motivation samt samarbete och 
samsyn kring äldre elever som har språkstörning. I detta avsnitt besvaras i huvudsak den 
första frågeställningen d.v.s. vilka möjligheter och utmaningar beskriver speciallärare och 
specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala relationer för elever som har språkstörning 
samt den andra frågeställningen d.v.s. hur beskriver speciallärare och specialpedagoger att de 
arbetar med inkludering när det gäller elever som har språkstörning? 
 

Individuella anpassningar 

Informanterna beskrev att det inte fanns några standardlösningar på anpassningar, men att 
standardlösningar ändå gavs och risken fanns att eleverna inte fick det stöd de var i behov av. 
De sa vidare att anpassningen också handlade om vilken typ av språkstörning eleven hade. 
Dessutom menade informanterna att det var viktigt att läsa av eleven och att ge individuell 
stöttning. Enligt informanterna kunde anpassning ske i form av att en kurs delades upp i 
mindre bitar och att bara det absolut nödvändigaste fanns kvar. Samtidigt lyfte informanterna 
aspekten att det fanns begränsningar för hur mycket anpassning som kunde göras. “Men jag 
kan ju inte skriva det åt henne. Där går gränsen” (K 5). De menade också att skolan inte 
kunde hjälpa äldre elever med sociala relationer på samma sätt som på lågstadiet där lärarna 
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kunde locka med eleverna i leken. Informanterna lyfte också erfarenheter av att specialläraren 
och specialpedagogen synliggjorde lärarnas insatser när det gällde anpassningar.  

Olika former av stöd 

Informanterna tog upp olika former av stöd som äldre elever som har språkstörning fick i 
skolan. Specifikt språkstöd var en form och bildstöd var en annan. “Det här med bilder är ju 
magiskt i många hänseenden och kopplat till hur låter ordet till den här bilden” (B 1). De 
menade också att visuellt stöd öppnade upp och förstärkte förståelsen för språket. Stöd i 
studieteknik var ytterligare en form som informanterna tog upp samtidigt som de menade att 
studieteknik var lite sent att träna i gymnasiet. Informanterna beskrev att de hade provat alla 
tänkbara stöd. “Man har väl använt alla trix in the book” (K4). Ett återkommande begrepp 
som informanterna lyfte var tydlighet. Den behövdes både när det gällde material och 
instruktioner för att eleverna skulle förstå och utvecklas. “Väldigt tydliga instruktioner och 
med powerpoint och exakt då vad hon ska skriva och nästan gett henne förlagor och så” (K4). 
I undersökningen framkom också att digitala verktyg inte alltid räckte som stöd för elever 
som har språkstörning. “När han ska formulera sig skriftligen med alla de programvaror som 
finns är han ändå i behov av en till en respons för att få till en text” (D 2). Vidare uttryckte 
informanterna att det fanns möjligheter att få externt stöd för skolan via Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM).  
 

Stöd i ett relationellt perspektiv? 

Informanterna betonade vikten av att eleverna fick sin språkutveckling i klassrummet i ett 
sammanhang. Men de uttryckte också att det kunde vara svårt att anpassa där samt att det 
fanns en oro för att elever som har språkstörning inte skulle känna sig inkluderade i 
kunskapsgemenskapen i klassrummet. Enligt informanterna var det lättast att anpassa för alla 
elever, eftersom det som var bra för en elev som har språkstörning oftast var bra för alla. 
Informanterna menade att läraren redan i planeringen skulle kunna ha fokus på eleverna som 
var i behov av stöd. Vidare beskrev informanterna att stöd även gavs i liten grupp och ibland 
uppfattades det som positivt. “De fick undervisning av en tillfällig specialpedagog som var 
här. De sista månaderna på vårterminen i nian, varje dag mellan kanske 9 och 2. Då, det gav 
effekt!” (C 9). Men vid andra tillfällen menade informanterna att stöd i liten grupp 
uppfattades som negativt för elever som har språkstörning då de kunde känna sig utpekade. 
Att eleven fick utvecklas i samspel med andra och på liknande villkor gav informanterna 
också exempel på. “Eleven har möjlighet att lyssna på manuset, sen så har eleven någon typ 
av sociokulturellt perspektiv möjlighet att diskutera innehållet med läraren så att eleven kan 
delta” (J 15) . 

Trygghet, relation och motivation - möjligheter för skolframgång? 

Behovet av stöd hos en elev blev enligt informanterna inte lika påtagligt då eleven hade ett 
skyddsnät omkring sig. Informanterna betonade vikten av att eleverna hade en egen ambition 
och vilja och att studiemotivation fanns, eftersom det ökade skolans möjligheter att stötta 
dem. “Vill inte eleven så är det jättesvårt att stödja utvecklingen hos dem” (B 5). Å andra 
sidan menade informanterna fanns det också tillfällen då stödet inte hjälpte även om 
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ambitionen och viljan fanns. Informanterna beskrev att det var en trygghet för eleven när 
kamraterna kände till utmaningar som kunde uppstå i skolan för en elev som har 
språkstörning. “Eller jag tycker det är jättekul att vara med mina kompisar och de vet att jag 
inte förstår vissa ord och så” (B 6). Informanterna lyfte också vikten av att det fanns en 
trygghet och relation mellan eleven och läraren för att eleven skulle våga uttrycka behovet av 
stöd. “När vi väl lärde känna varandra lite mer så kunde han ju våga tala om att han inte 
förstod vissa av orden”(B11). Tidigare skolmisslyckanden beskrevs av informanterna vara en 
utmaning för läraren i skapandet av en relation med eleven, eftersom eleven tvivlade på sin 
egen förmåga. “Du är inte dum i huvudet” (B 3). Informanterna menade att för en god relation 
var det viktigt att eleven förstod att det inte var hos eleven själv svårigheten låg.  

Samarbete och samsyn kring äldre elever som har språkstörning  

Informanterna tog upp fördelar och nackdelar med att eleverna fyllde 18 år under 
gymnasietiden. De menade att en nackdel kunde vara att samarbetet med föräldrarna oftast 
upphörde samtidigt som det kunde vara en fördel att eleven blev myndig, om samverkan 
mellan skola och föräldrar inte gynnat elevens utveckling. “Vi kan ju hoppas på att eleven 
snart fyller arton liksom (J 23). När det gällde samsyn upplevde informanterna att en elevs 
utveckling kunde påverkas negativt om hemmet och skolan hade olika syn på vad som kunde 
vara möjligheter och utmaningar i skolan.  
 

“Jag tänker på en sån elev som jag har just nu  där eleven är mycket  
medveten om vad eleven kan och klarar av och som måste få den bilden  
bekräftad av mig för att hemma så hörs det en annan typ av bild och då  
blir eleven osäker och det tror jag hindrar utveckling” (J 23).	 

 
Vidare uttryckte informanterna att ytterligare samarbete fanns mellan olika professioner inom 
skolan såsom lärare, skolpsykolog, kurator och skolsköterska och att om det fanns ett specifikt 
intresse för språk hos andra professioner förenklade det samarbetet. Informanterna beskrev 
vidare att samarbete med lärarna på skolan gick till så att lärarna själva fick berätta om hur de 
arbetade med elever som har språkstörning och att informanten “alltid utgår från att läraren 
får beskriva sina observationer” (J 10). Specialpedagogiskt stöd i från ledningen hade också 
enligt informanterna stor betydelse för samarbetet kring elever som har språkstörning. ”Min 
närmaste chef är specialutbildad specialpedagog, biträdande rektor så att just nu tycker jag att 
jag får det specialpedagogiska perspektivet och inte bara ett skolledningsperspektiv” (J 21). 
Informanterna menade att då det fanns ett specialpedagogiskt perspektiv hos ledningen fanns 
en ökad förståelse för elever i behov av stöd.  

Sammanfattning  

Informanterna beskrev att när standardlösningar gavs till elever hände det att de inte hjälpte 
och de menade vidare att därför måste individuella anpassningar göras, som utgick från 
elevens specifika behov. De uttryckte också att det fanns begränsningar i hur stora 
anpassningarna kunde vara. När det gällde att skapa och bibehålla sociala relationer menade 
informanterna att skolan inte kunde hjälpa äldre elever som har språkstörning i dessa 
situationer. Variationen på stöd som gavs i skolan var stor, men bildstöd och stöttning i 
studieteknik var extra viktiga enligt informanterna och dessutom lyfte de vikten av tydlighet i 



27 
 

material och instruktioner. De beskrev vidare att elevernas språkutveckling borde ske i 
klassrummet, men ibland var det positivt för en elev att få arbeta i mindre grupp. Om det 
fanns ett skyddsnät runt eleven var behovet av stöd inte lika stort menade de också samt att 
skolans möjligheter att stötta eleven ökade om motivation fanns hos eleven och om goda 
relationer skapats mellan elev och lärare. Informanterna beskrev att fylla 18 år hade en 
betydande inverkan på samarbetet mellan hem och skola och att samarbete inom skolan 
underlättades då det fanns ett specialpedagogiskt stöd från ledning samt ett intresse för språk 
hos olika professioner.  
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Diskussion 
Följande avsnitt innehåller både en metoddiskussion samt en diskussion av de resultat som 
framkommit i undersökningen.  

Metoddiskussion 
Hartman (2004) menar att urvalet är av stor betydelse då studien omfattar ett fåtal personer, 
eftersom ett felaktigt val kan göra att studien inte ger kunskap kring det den syftar till. Vidare 
kan snöbollsurvalet som använts i denna studie vara riskabelt då informanter som 
rekommenderas kan efterlikna personen som rekommenderar dem (ibid). Tio intervjuer 
genomfördes och båda pilotintervjuerna valdes bort då de inte var adekvata i studien. Den ena 
informanten arbetade inte i skolan och den andra arbetade enbart med andraspråkselever. De 
åtta intervjuer som kvarstod transkriberades, men då det visade sig att en av informanternas 
erfarenheter endast rörde yngre barn togs denna intervju bort i sin helhet. Anledningen till det 
var att informantens erfarenheter rörande yngre barn som har språkstörning inte skulle 
påverka materialet, analysen och tolkningen av empirin. Detta kan ha påverkat 
tillförlitligheten positivt.  
 
Eftersom studiens syfte var att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av 
arbete med äldre elever som har språkstörning valdes halvstrukturerade intervjuer som metod 
(Fejes & Thornberg, 2015). En intervjuguide skapades med utgångspunkt i studiens syfte och 
frågeställningar. Beslut fattades om att inte lämna ut frågorna i förväg då det fanns en önskan 
om att informanterna spontant skulle svara och inte vara låsta vid några svar som de förberett 
(ibid.). Ett missivbrev skrevs och mailades ut till möjliga informanter, för att styra valet av 
informanter och se till att de hade den erfarenhet som efterfrågas samt att deras erfarenhet inte 
baserades på tvåspråkiga elever. Det visade sig vid någon intervju att informantens erfarenhet 
av elever som har språkstörning var begränsad till endast några elever. Orsaken till att 
informanten ändå tackat ja till att delta i undersökningen kan bero på att missivbrevet var 
otydligt formulerat eller att informanten inte läst missivbrevet noggrant. Svaren i intervjun 
gled ibland in på andra diagnoser, vilket gjorde det svårt att särskilja vilka erfarenheter som 
var kopplade till elever som bara har språkstörning. Detta kan ha berott på att informanterna 
hade mer erfarenhet av dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF 
hädanefter) än av språkstörning. Tillförlitligheten kan ha påverkats då informanternas svar 
kan ha syftat på utmaningar kopplade till en annan diagnos än språkstörning. Förekomsten av 
språkstörning tillsammans med andra diagnoser som dyslexi och NPF är vanliga, varför 
svaren ansågs relevanta och togs med i empirin. Vid halvstrukturerade intervjuer används 
probing, som är en del av processen där följdfrågor ställs just för att fördjupa och utvidga 
samtalet (Fejes & Thornberg, 2015). Följdfrågorna som ställts i denna undersöknings 
intervjuer kan ha lett till att informanterna vid några tillfällen istället pratat om andra elever än 
elever som har språkstörning. 
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Vid genomförande av intervjuerna, som skedde via Messenger, hände det vid något tillfälle att 
internetuppkopplingen bröts eller försämrades. Det kan ha påverkat kvaliteten i intervjun. En 
intervju genomfördes i specialpedagogens studio, där elever fanns i rummet bredvid och vid 
något tillfälle kom in och ville ha kontakt, vilket orsakade ett kortare avbrott vid ett par 
tillfällen som också kan ha påverkat intervjun.  
 
För att undvika att informanterna skulle känna sig bedömda eller utelämnade inleddes 
intervjuerna med ett par uppvärmningsfrågor med syfte att få informanterna att känna sig 
bekväma. Frågorna i intervjuguiden var noga genomtänkta och kopplade endast till 
professionen och erfarenheter. Informanterna fick information om att kunskapen inom 
området var liten och inga svar var rätt eller fel (Fejes & Thornberg, 2015). Trots det kunde 
informanterna ha känt sig bedömda eller utelämnade. Anledningen till detta var att följdfrågor 
kom upp, som kanske inte var lika genomtänkta som frågorna i guiden.  
 
Allt material som framkommit i intervjuerna har transkriberats och använts vid kondensering 
och tematisering. Namn på elever och skolor har plockats bort. Kvale och Brinkmann (2014) 
menar att en utskrift av en intervju hamnar flera steg ifrån den verkliga, levande situationen 
där intervjun från början tagit plats. Både inspelningen av intervjun samt utskriften av 
innehållet är abstraktioner (ibid). Detta kan leda till att materialet till viss del skiljer sig åt 
jämfört med vad som egentligen sas i intervjusituationen. Ytterligare en faktor som kan 
inverka är att uppsatsförfattarna transkriberat fyra intervjuer var, vilket gör att 
transkriptionerna kan skilja sig åt eftersom uppsatsförfattarna utifrån personliga tolkningar har 
transkriberat det de hört. Kvale och Brinkmann (2014)  skriver att det finns en risk att olika 
personer använder sig av personliga stilar vid transkribering. Dessutom kan olika sätt att 
använda interpunktion få en mening att variera i betydelse (ibid).  Det kan ha påverkat 
trovärdigheten i studien negativt, men med syfte att öka trovärdigheten lästes 
transkriptionerna igenom av båda uppsatsförfattarna samt att de lästes högt gemensamt vid ett 
tillfälle.  
 
Inför en eventuell vidare studie då kvalitativa intervjuer ska användas som metod kan det vara 
bra att vara extra tydlig i missivbrevet samt att i god tid innan intervjun säkerställa att 
informanten fått rätt information och att informanten har de erfarenheter som eventuellt 
efterfrågas. Det är också bra att i förväg tänka igenom hur arbetet ska gå vidare om det visar 
sig svårt att få tag i informanter.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av 
elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. I resultaten framkom speciallärares 
och specialpedagogers erfarenheter av möjligheter och utmaningar i lärsituationer samt i olika 
sociala relationer. Utöver det framkom också resultat kring speciallärares och 
specialpedagogers erfarenhet av arbete med inkludering samt deras behov av kunskap och 
stöd. Även tidens betydelse i skolsammanhang för elever som har språkstörning visade sig. 
Ett huvudresultat i undersökningen, som kan vara en möjlighet i lärsituationer var tidig 
identifiering av elever som har språkstörning. Ett annat huvudresultat som sågs som en 
utmaning i lärsituationer var att de språkliga kraven ökar väsentligt på högstadiet och 
gymnasiet. I samband med erfarenheter av speciallärarnas och specialpedagogernas arbete 
med inkludering visade det sig också att de hade erfarenhet av att anpassningar i klassrummet 
är en utmaning i lärmiljön. Ytterligare ett resultat var utmaningen för elever som har 
språkstörning att delta i klassrummet och inhämta samma kunskap som elever med 
åldersadekvat språkutveckling enligt speciallärarna och specialpedagogerna. Till sist visade 
resultaten speciallärarnas och specialpedagogernas behov av kunskap gällande språkstörning.  
 

 Möjligheter och utmaningar i olika lärsituationer 

Följande avsnitt diskuterar en del den första frågeställningen i denna studie d.v.s. vilka 
möjligheter och utmaningar och beskriver speciallärare och specialpedagoger i olika 
lärsituationer för elever som har språkstörning. Speciallärarna och specialpedagogerna hade 
erfarenheter kring sen upptäckt av språkstörning hos äldre elever och att svårigheter i 
samband med språkstörningen innan upptäckt hade påverkat skolgången. Det visade sig 
genom att eleven hade misslyckats i skolan vid upprepade tillfällen. En möjlighet som 
speciallärarna och specialpedagogerna såg i lärsituationer för dessa elever var tidig 
identifiering. Det skulle kunna leda till ett anpassat stöd samt en lindring av utmaningarna 
senare i skolan. Tidig identifiering skulle också kunna öka möjligheterna till inkludering 
genom att elever som har språkstörning får chansen att inhämta samma kunskap som alla 
andra elever samt att också visa sin kunskap, men på andra sätt, anpassade efter behoven de 
har. Vidare uttryckte speciallärarna och specialpedagogerna att elever inte tycktes vara 
delaktiga eller införstådda i vad som framkom i utredningar som gjorts av dem. En möjlighet i 
lärsituationer för elever som har utretts och fått en diagnos skulle kunna vara att de 
medvetandegörs och får ta del av vad som framkommit i utredningen samt får hjälp med att 
förstå, så att de kan utveckla sina styrkor och lära sig att kompensera för det som är svårt.  
 
Att det finns en trygghet och relation mellan eleven och läraren är viktigt för att eleven skulle 
våga uttrycka behovet av stöd berättade speciallärarna och specialpedagogerna. Dessutom 
menade de i ett relationellt perspektiv att för en god relation krävs att eleven förstår att det 
inte är hos eleven själv svårigheten ligger, utan att svårigheterna uppstår i mötet med 
lärmiljön. Om eleverna känner sig trygga finns möjlighet att bygga en relation, som sedan 
skulle kunna ligga till grund för ett framgångsrikt skolarbete för elever som har språkstörning. 
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Dock kan det finnas en risk att tidigare skolmisslyckanden försvårar relationsbyggandet, 
eftersom förtroendet för skolan kan vara förbrukat.  
 
Elevens egen ambition och studiemotivation kunde vara en möjlighet i lärsituationer 
bekräftade speciallärarna och specialpedagogerna. De beskrev att om eleverna hade en egen 
ambition och vilja och att studiemotivation fanns ökade skolans möjligheter att stötta dem. 
Bruce et al. (2016) skriver att när en elev får tillgång till exempelvis visuella bilder till 
begrepp, kan det skapa en önskan till att söka mer kunskap. En slutsats som kan dras av det är 
att när förutsättningarna är de rätta för eleven att inhämta kunskap, miljön anpassad utifrån ett 
relationellt perspektiv och eleven själv upptäcker att inlärning sker då föds motivation och 
ambition. En annan slutsats som skulle kunna dras är att om eleven saknar motivation kan det 
vara nödvändigt att kartlägga elevens kunskaper för att kunna individanpassa lärsituationerna 
och på så sätt väcka motivationen.  
 
I resultaten framkom att speciallärare och specialpedagoger hade erfarenheter av att 
svårigheter uppstod för elever som har språkstörning när det gällde ordmobilisering, 
expressiva svårigheter och språkförståelse, impressiva svårigheter, vilket visade sig i 
lärsituationer i klassrummet. Svårigheterna kunde ta sig uttryck bland annat genom att 
eleverna fick svårt att delta muntligt i klassrummet, vilket speciallärarna och 
specialpedagogerna menade blev en utmaning och kunde leda till exkludering. Det är därför 
viktigt att hänsyn tas i ett relationellt perspektiv till att lärmiljön anpassas även för elever som 
har språkstörning. Dockrell och Connelly (2015) fann i sin studie av yngre barn att det 
muntliga ordförrådet bland annat ligger till grund för kvaliteten i skrivna texter. Utifrån 
speciallärarnas och specialpedagogernas svar och resultaten i Dockrell och Connellys (2015) 
studie kan det betyda att om elever som har språkstörning har svårigheter att delta muntligt i 
klassrummet på grund av ordmobilisering och språkförståelse finns också risken att de 
presterar sämre vid skrivande av texter då det muntliga ordförrådet har betydelse för 
kvaliteten i skrivna texter. Dockrell et al. (2009) fann också i sin longitudinella studie av äldre 
barn att produktionen av skriven text fortsatte att orsaka svårigheter upp i åldrarna samt att det 
fanns en koppling mellan muntlig språk och skriven text. Därför kan det antas att om 
svårigheter uppstår i det muntliga deltagandet på grund av ordmobilisering och 
språkförståelse kan det också få konsekvenser för det akademiska skrivandet på högstadiet 
och senare på gymnasiet.  
 
Kraven på den språkliga förmågan när det gäller läsning ökar för de äldre eleverna menade 
speciallärarna och specialpedagogerna genom att fler teoretiska moment tillkommer i alla 
ämnen och kurser jämfört med tidigare. De uttryckte också en oro för hur eleverna ska orka 
med de textmassor som de förväntas läsa. Detta överensstämmer med forskningsresultat som 
Whitmire (2000) redovisar i sin studie om att lärarnas krav på skrivet språk ökar högre upp i 
skolan när det gäller texter i böcker och i samband med det skriftliga språket i instruktioner 
och uppgifter. Dessa resultat styrker speciallärarnas och specialpedagogernas bild av de ökade 
kraven för äldre elever när det gäller läsning. De ökade kraven på läsförmågan kan kopplas 
till forskningsresultat i en studie av Botting et al. (2006) där ett samband mellan språkstörning 
hos barn vid 7 års ålder och betydande lässvårigheter hos samma barn vid 11 år ålder 
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konstaterades. Även Stothard et al. (1998) fann att ungdomar som tidigare haft språkstörning 
presterade sämre vid läsning trots att tidigare språkstörning läkt ut. Om språkstörningen 
kvarstod upp i åldrarna visade en studie av Catts et al. (2002) dessutom att lässvårigheterna 
var ännu större. Dessa resultat skulle kunna var en del av förklaringen till att de ökade kraven 
på språklig förmåga när det gäller läsning samt mängden teoretiska moment kan vara den 
stora utmaning i skolan, som speciallärarna och specialpedagogerna beskrev för äldre elever 
som har språkstörning. Rinaldi (2000) fann också i sina resultat att ungdomar med en 
kvarvarande språkstörning också hade svårare att använda kontexten för att förstå 
underliggande betydelse av text. De hade också svårare att bortse från en bokstavlig tolkning 
av texten då de inte förstod den underförstådda meningen. Forskningen visar att läsning och 
läsförståelse är svårt för elever som har språkstörning (Botting et al. 2006; Stothard et al., 
1998; Catts et al, 2002; Rinaldi, 2000), men av speciallärarnas och specialpedagogernas 
erfarenheter framkom att de oftare kopplar svårigheter med läsförståelse och läsning till 
dyslexi än till språkstörning. En förklaring till det skulle kunna vara att speciallärarna och 
specialpedagogerna har mer kunskap vad gäller dyslexi och hur det tar sig uttryck och att 
kunskapen är mer begränsad när det gäller språkstörning. En annan förklaring skulle kunna 
vara att deras relativt begränsade erfarenhet av arbete med elever som har språkstörning gör 
att de oftast kommit i kontakt med eller lagt märke till expressiva svårigheter d.v.s. 
svårigheter med uttrycksförmågan. Det skulle kunna vara därför som de huvudsakligen 
kopplar samman svårigheter med läsförståelse och läsning med dyslexi. Denna koppling 
styrks av att speciallärarna och specialpedagogerna beskrev impressiva svårigheter d.v.s. som 
gäller språkförståelse är svårare att upptäcka. 
 
Ytterligare en utmaning som speciallärarna och specialpedagogerna berättade om var att 
kraven både på elevernas skriftliga och muntliga uttrycksförmåga är högre på högstadiet nu än 
tidigare i och med införandet av Lgr 11. De beskrev också erfarenheter av att språkstörning 
kan visa sig när elevers texter avviker från förväntningarna. I en longitudinell studie av 
Dockrell et al. (2009) visade resultaten att elever som har språkstörning presterade sämre när 
det gällde skrivande av text. Kvaliteten på texterna var sämre, vilket visade sig genom att 
texterna var kortare och att strukturella och organisatoriska brister fanns. Dockrell och 
Connelly (2015) fann dessutom att ordförrådet var en avgörande faktor för kvaliteten på 
textproduktionen. Det skulle kunna vara så att det finns ett samband mellan de avvikelser i 
elevernas texter som speciallärarna och specialpedagogerna hade erfarenhet av och de 
strukturella och organisatoriska brister som Dockrell et al. (2009) fann i sina resultat. 
Speciallärarnas och specialpedagogernas erfarenheter av ökade krav på den skriftliga 
förmågan i kombination med de skrivsvårigheter som elever som har språkstörning har utgör 
stora utmaningar både för elever och lärare. För eleverna blir utmaningen att producera texter 
på den nivå som ställs i kraven och för speciallärarna och specialpedagogerna att i ett 
relationellt perspektiv ge eleverna stöd och strategier för att utvecklas och uppfylla 
förväntningarna på de texter de producerar.  
 
Anpassningar i klassrummet för elever som har språkstörning kunde enligt speciallärarna och 
specialpedagogerna vara en utmaning, vilket överensstämmer med vad Dockrell och Lindsay 
(2001) fann i sin studie. Lärare upplevde både att de saknade kunskap och hade svårigheter i 
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att möta de specifika behoven hos barn som har språkstörning och som undervisades i den 
reguljära undervisningen (ibid.). Eftersom anpassningar behöver vara individuella och 
utformade efter elevens behov kan det upplevas som svårt att anpassa för elever som har 
språkstörning i klassrummet. Å andra sidan beskrev speciallärarna och specialpedagogerna 
också att det är lättast att anpassa för alla elever, eftersom det som är bra för en elev som har 
språkstörning oftast fungerar bra för alla. Horn och Banerjee (2009) fann att när det gäller 
förskolebarn kan deltagande och inkludering ske i klassrummet för barn som är i behov av 
stöd, om anpassningar görs efter en modell där individuell instruktion och anpassning av 
lärmiljön och/eller kursplanen görs utefter elevens behov. Kanske skulle denna modell även 
vara möjlig att använda i undervisningen av elever på högstadiet och gymnasiet. Med 
utgångspunkt i ett relationellt perspektiv och en ökad variation både i undervisningsmetoder 
och i material samt en flexibilitet i hur vägen till målen i kursplanerna kan se ut skulle Horn 
och Banerjees (2009) modell kunna implementeras även i undervisning för äldre elever. Den 
skulle kunna göra att tillgängligheten till kunskapsstoffet i klassrummet ökade. Eventuellt 
skulle den också möjliggöra för elever som har språkstörning att vara delaktiga i 
klassundervisningen på lika villkor. Men för att det ska fungera krävs att lärare och 
speciallärare och specialpedagoger får den kunskap de är i behov av, som Dockrell och 
Lindsay (2001) tar upp i sin studie. 
 
Speciallärarna och specialpedagogerna beskrev att det inte finns några standardlösningar på 
anpassningar, men att standardlösningar ändå ges och risken finns att eleverna inte får det stöd 
de är i behov av. De sa också att anpassningen handlade om vilken typ av språkstörning 
eleven har och att det därför är viktigt att läsa av eleven och ge individuell stöttning och 
anpassa med utgångspunkt i att utveckling sker i ett relationellt perspektiv i samspel med 
lärmiljön. Detta överensstämmer med riktlinjerna i Lgr 11 och Gy 11 att utbildningen ska vara 
anpassad till alla elevers förutsättningar och behov och kan aldrig vara densamma för alla 
elever. Speciallärarna och specialpedagogerna såg problemet att standardlösningar gavs i 
skolan, vilket skulle kunna bero på att kunskapen om språkstörning var begränsad både hos de 
undervisande lärarna samt speciallärarna och specialpedagogerna. En annan förklaring kan 
vara att det finns ett utbildningsbehov när det gäller möjligheterna att anpassa. Dessa 
kunskapsluckor blir problematiska om lärare och speciallärare och specialpedagoger gör 
anpassningar i form av standardlösningar, eftersom det drabbar elever som befinner sig i 
svårigheter.  

Möjligheter och utmaningar i olika sociala relationer 

Följande avsnitt diskuterar en del den första frågeställningen i denna studie d.v.s. vilka 
möjligheter och utmaningar och beskriver speciallärare och specialpedagoger i olika sociala 
situationer för elever som har språkstörning. När det gällde de sociala relationerna och den 
psykiska hälsan beskrev speciallärarna och specialpedagogerna att det inte går att generalisera 
och säga att det fungerar på ett och samma sätt för alla elever som har språkstörning. Det 
skiljer sig åt från individ till individ menade de då en del elever som har språkstörning hade 
kamrater medan någon annan blev psykiskt sjuk. Mok et al. (2014) fann i sin studie att hur väl 
elever som har språkstörning utvecklar kamratrelationer skiljer sig åt och att dessa sociala 
svårigheter varierar över tid. Detta resultat överensstämmer med och förklarar det 
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speciallärarna och specialpedagogerna säger om att kamratrelationerna skiljer sig åt från 
individ till individ. Resultaten i en annan studie av Wadman et al. (2010) visar att ungdomar 
som har språkstörning till och med väljer bort socialt samspel till viss del då de upplever 
stress i betydligt högre nivåer än ungdomar med åldersadekvat utvecklad språkförmåga. 
Resultatet i studien av Wadman et al. (2010) skulle kunna vara ytterligare en förklaring till att 
kamratrelationerna inte alltid fungerar väl för elever som har språkstörning. Vidare skulle en 
slutsats kunna vara att om elever som har språkstörning väljer bort socialt samspel skulle det 
kunna leda till isolering och i förlängningen psykisk ohälsa, som speciallärarna och 
specialpedagogerna beskriver förekommer.  
 
Resultat som Conti-Ramsden och Botting (2007) fann visade en ökad risk för psykisk ohälsa 
för ungdomar som har språkstörning. Lindsay et al. (2002) fann också att ungdomar i tidiga 
tonåren hade ett lägre självförtroende och en sämre självuppfattning både gällande 
skolprestationer och social acceptans. Vidare påvisade Lindsay et al. (2010) även en variation 
över tid av självförtroendet och självuppfattning hos ungdomar som har språkstörning. 
Kontexten var ytterligare en faktor som inverkade på hur sociala svårigheter tar sig uttryck 
enligt Lindsay et al. (2007). Dessa resultat är viktiga att ta hänsyn till i skolsammanhang, 
eftersom både självförtroende och psykisk hälsa kan inverka på skolprestationer. En slutsats 
som skulle kunna dras av dessa resultat är att det är viktigt att skolan i ett relationellt 
perspektiv ser över och anpassar skolmiljön för elever som har språkstörning inte bara när det 
gäller att inhämta och visa kunskap utan också för möjligheterna att skapa kamratrelationer. 
Att skolan skapar möjligheter i för att gynna sociala relationer för äldre elever på högstadiet 
och gymnasiet står i kontrast till speciallärarnas/specialpedagogernas svar, som istället menar 
att skolan inte kan hjälpa äldre elever med sociala relationer på samma sätt som på lågstadiet 
där pedagogerna kan locka med eleverna i leken. Mok et al. (2014) fann vidare att den 
pragmatiska förmågan d.v.s. att kunna leva sig in i andras perspektiv och att kunna göra 
inferenser i muntlig kommunikation hade stor betydelse för förmågan att skapa 
kamratrelationer senare i tonåren. En slutsats som skulle kunna dras utifrån detta är vikten av 
att det i skolan finns kunskap om hur språkstörning kan ta sig uttryck samt att språkstörning 
kan variera från individ till individ, eftersom den pragmatiska förmågan enligt Mok et al. 
(2014) har stor betydelse för kamratrelationerna. 
 
Även Joffe och Black (2012) bekräftade sambandet mellan språk- och 
kommunikationssvårigheter och kamratrelationer i sin studie. De fann vidare att sambandet 
även gäller elever som inte tidigare identifierats och diagnostiserats för språkstörning. Det kan 
därför antas att det förutom de elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet 
också finns andra elever som befinner sig i svårigheter när det gäller kamratrelationer. Detta 
bekräftades av speciallärarnas och specialpedagogernas svar då de upplevde att det inom 
skolan finns en misstanke om svårigheter hos en del elever, men att det kan vara svårt att 
definiera vad det beror på. Dessa elever som misstänks ha svårigheter kan vara just 
oidentifierade elever som har språkstörning och som också har svårt med kamratrelationer. 
Vidare fann Joffe och Black (2012) att föräldrar och elever rapporterar större svårigheter när 
det gäller relationer med familj och vänner än vad lärarna gör. Resultatet som Joffe och Black 
(2012) fann kan också vara en förklaring till varför speciallärarna och specialpedagogerna i 
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denna undersökning beskriver variationer i kamratrelationerna, eftersom den typen av 
svårigheter kanske inte alltid visar sig i skolan. Resultaten i Attentions rapport (2017) visade 
att elever som har språkstörning behöver hjälp med sociala relationer. Rapporten visade 
vidare att eleverna visade en frustration i och ibland ilska över att inte bli förstådd eller kunna 
göra sig förstådd, varken hemma eller i skola/arbetsliv.  
 
Tiden kan enligt speciallärarna och specialpedagogerna bli en utmaning i sociala relationer, 
eftersom kamraterna inte alltid har tid att vänta in. Durkin och Conti-Ramsden (2007) fann att 
kamraters bemötande varierade beroende på vilka svårigheter i språket en kamrat hade. De 
kom fram till att de elever som hade impressiv språkstörning d.v.s. nedsatt förmåga att förstå 
språk löpte störst risk för svårigheter att skapa dynamiska och fortsatta kamratrelationer.  
Detta resultat kan kopplas till speciallärarnas och specialpedagogernas erfarenheter av att 
kamrater i skolan inte alltid har tid att vänta in varandra då kommunikationen i 
kamratrelationer kan gå snabbt. Om en elev som har impressiv språkstörning inte hinner 
förstå det som sägs och bearbeta informationen finns risken att eleven inte hinner med och 
hamnar utanför. Detta kan få konsekvenser för kvaliteten i kamratrelationer och det skulle i 
värsta fall kunna leda till att en elev som har språkstörning inte får möjlighet att skapa några 
kamratrelationer alls. Resultaten i en studie av Markham och Dean (2006) visade att 
acceptansen hos individerna runt omkring en elev som har språkstörning hade betydelse för 
interaktionen. Det skulle kunna betyda att om acceptansen finns hos kamrater ökar 
möjligheterna för en elev som behöver längre tid för att processa språket att skapa och 
bibehålla kamratrelationer. Att språkstörning tar sig uttryck på olika sätt samt att kamraters 
bemötande varierar skulle kunna vara bidragande orsaker till att speciallärarna och 
specialpedagogerna finner det svårt att generalisera när det gäller kamratrelationer för elever 
som har språkstörning. Sammanfattningsvis är det av stor vikt att alla barn och ungdomar som 
har språkstörning ges stöd och möjligheter att utveckla sin språkliga förmåga då språket är 
centralt i alla nära relationer. I ett djupare vänskapsförhållande krävs en ömsesidighet och för 
att den ska uppstå krävs kommunikation som bygger på samtal mellan individerna.  

Speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av arbete med 
inkludering 

Följande avsnitt diskuterar i huvudsak den andra frågeställningen d.v.s. hur speciallärare och 
specialpedagoger beskriver att de arbetar med inkludering när det gäller elever som har 
språkstörning. Speciallärarna och specialpedagogerna uttryckte en oro för att elever som har 
språkstörning inte ska känna sig inkluderade i kunskapsgemenskapen i klassrummet d.v.s. att 
det inte har samma möjligheter att ta del av det kunskapsstoff som alla elever förväntas lära 
sig. Samtidigt betonade de vikten av att dessa elever ska få ta del av språkutvecklingen som 
sker i klassrummet. Resultaten i en studie av Starling et al. (2012) visade på att när lärare med 
stöd av logoped fått utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga gällande instruktioner i 
klassrumsundervisning ledde det till att elever som har språkstörning utvecklade sin språkliga 
förmåga framför allt den skriftliga uttrycksförmågan och hörförståelsen i ett sammanhang i 
klassrummet. Detta resultat visar att om både lärare och speciallärare och specialpedagoger 
ges möjlighet att utveckla sitt undervisningsspråk genom att använda ett mer stödjande och 
informationstillgänglighet språk skulle förutsättningarna kunna öka för inkludering i 
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klassrummet för elever som har språkstörning. Det skulle också kunna bidra till att dessa 
elever får utveckla sin språkförmåga i ett inkluderande sammanhang.  
 
Speciallärarna och specialpedagogerna berättade om att stöd i liten grupp för elever som har 
språkstörning kan uppfattas både som positivt och negativt. Å ena sidan är tillfälligt stöd i 
liten grupp positivt och kan ge goda resultat d.v.s. att eleverna lyckas bättre i sitt skolarbete. Å 
andra sidan kan eleverna känna sig utpekade enligt speciallärarna och specialpedagogerna, 
vilket då uppfattas som negativt. I FN:s Globala utvecklingsmål (2015) gäller det fjärde 
delmålet utbildning. Redan i skrivningen av delmålet framkommer inkluderingsperspektivet 
genom att alla ska få tillgång till utbildning. Där poängteras också vikten av en inkluderande 
lärandemiljö för alla elever. Med utgångspunkt i att deltagande i liten grupp kan uppfattas 
både positivt och negativt samt att skolan ska sträva mot en inkluderande lärandemiljö för alla 
elever är det viktigt att reda ut vad som menas med inkludering och lärandemiljö. En 
lärandemiljö skulle kunna vara både undervisning i klassrummet och undervisning i liten 
grupp, men om elever känner sig utpekade då de får stöd i liten grupp finns risk för ett 
kategoriskt perspektiv där eleven ses som bärare av problemet. Vidare innebär det att 
undervisning i klassrummet tillsammans med hela gruppen är normen och att undervisning 
som sker utöver den är något extra. Detta blir problematiskt för de elever som är i behov av att 
ibland få vara i liten grupp och som lyckas bättre med sina studier i ett mindre sammanhang. I 
ett relationellt perspektiv kan den lilla gruppen fungera inkluderande genom att elever som 
har språkstörning får möjlighet till individuellt anpassat stöd, samt att de kan utvecklas i 
samspel med läraren och de andra eleverna. Om stöd i liten grupp uppfattas som positivt eller 
negativt av elever beror på skolans perspektiv och elevsyn. I ett relationellt perspektiv 
arrangeras undervisning i liten grupp med utgångspunkt i att det är en individuell anpassning 
av lärmiljön. I ett kategoriskt perspektiv sker undervisning i liten grupp utifrån att eleven inte 
passar in i klassrummet där undervisningen baseras på en norm.  
 

Speciallärares och specialpedagogers behov av kunskap och stöd 

Följande avsnitt diskuterar i huvudsak den tredje frågeställningen d.v.s. hur speciallärarna och 
specialpedagogerna beskriver behovet av kunskap och stöd i sitt arbete Resultaten visar att 
speciallärarna och specialpedagogerna upplevde en osäkerhet när det gäller identifiering av 
elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. Om eleverna inte tidigare 
identifierats menade speciallärarna och specialpedagogerna att misstankar finns om 
svårigheter, men att det är svårt att definiera vad dessa beror på. De lyfte i huvudsak fram fyra 
olika anledningar till att språkstörning är svårt att upptäcka. Dessa är utan inbördes ordning att 
språkstörning visar sig i skriftlig textproduktion snarare än muntligt, att expressiva svårigheter 
är lättare att identifiera än impressiva, att äldre elever har lärt sig att kompensera för sina 
svårigheter samt att svårigheterna vid språkstörning döljs bakom annan problematik såsom 
hög frånvaro, långsamt arbetstempo, långsam läsning och svårigheter att få betyg.  
Att språkstörning påverkar den skriftliga förmågan negativt visar en studie av Dockrell et al. 
(2009). Resultaten i en studie av Dockrell et al. (2009) visade inte bara att språkstörning 
påverkade den skriftliga textproduktionen negativt utan även att skrivförmågan sjönk i 
jämförelse med elever som hade åldersadekvat språkutveckling. Dessa resultat skulle till viss 



37 
 

del kunna förklara speciallärarnas och specialpedagogers erfarenheter av att svårigheter vid 
språkstörning visar sig i skriftlig produktion snarare än muntligt. Enligt Dockrell et al. (2009) 
ligger också ökade språkkunskaper till grund för skrivutvecklingen, men för elever som har 
språkstörning finns inte den möjligheten att utveckla skrivandet med de ökande 
språkkunskaperna på samma sätt. Resultat i studien av Dockrell et al. (2009) skulle ytterligare 
kunna förklara speciallärarnas och specialpedagogernas svar att svårigheter visar sig i den 
skriftliga produktionen.  
 
Speciallärarna och specialpedagogerna beskrev också erfarenheter av att det var lättare att 
uppmärksamma expressiva svårigheter än impressiva och att det inte finns så många elever 
med impressiv språkstörning. Durkin och Conti-Ramsden (2007) fann i sin studie att den 
bristande förmågan att förstå språk d.v.s. impressiv språkstörning i 7-års åldern var en 
betydande faktor för hur väl kamratrelationerna fungerade vid 16 års ålder. Vidare redovisade 
de att förmågan att förstå språk nästan alltid åtföljs av svårigheter i uttrycksförmågan d.v.s. 
expressiv språkstörning samtidigt som svårigheter i uttrycksförmågan kan vara kombinerade 
med god språkförståelse. Resultaten i studien skulle till viss del kunna förklara speciallärarnas 
och specialpedagogernas svar att de lättare uppmärksammar expressiv språkstörning genom 
att impressiva svårigheter ofta åtföljs av expressiva svårigheter, vilka kan ta sig uttryck i den 
muntliga förmågan eller i skriven text, medan förmågan att förstå till exempel läst text eller 
talat språk kan vara svårare att upptäcka. Ytterligare en förklaring kan vara att speciallärarnas 
och specialpedagogernas kunskap är begränsad, vilket skapar en osäkerhet om hur de ska 
identifiera språkstörning. En slutsats som skulle kunna dras är att de tecken som är synliga 
eller hörbara är lättare att identifiera än det som inte syns. En elev som har impressiv 
språkstörning och inte förstår en text kan förbli osynlig för läraren i en stor klass medan en 
elev som har expressiv språkstörning kanske skriver texter eller är aktiv muntligt i 
klassrummet, vilket skulle kunna göra den eleven lättare att identifiera.  
 
En tredje anledning som speciallärarna och specialpedagogerna beskrev som orsak till att det 
var svårt att identifiera äldre elever som har språkstörning var att eleverna har lärt sig att 
kompensera för sina svårigheter. När dessa elever som har språkstörning lärt sig att 
kompensera för sina språksvårigheter är det möjligt att de går oidentifierade genom skolan, 
men det kan också vara så att kompensationen bara räcker till en viss grad. När kraven på den 
språkliga förmågan blir för stor i form av stora mängder text som ska läsas och akademiska 
texter som ska skrivas, finns risken att kompensationen är otillräcklig och andra typer av 
svårigheter skulle kunna uppstå. En annan aspekt av kompensationen skulle kunna vara att 
eleverna lärt sig undvikande strategier såsom att inte läsa böcker, skriva texter eller helt enkelt 
inte komma till skolan längre.  
 
Att svårigheter vid språkstörning döljs bakom annan problematik är en annan anledning som 
speciallärarna och specialpedagogerna hade erfarenhet av och som de beskrev gjorde det svårt 
att identifiera språkstörning. Även studier bekräftar att de elever som har språkstörning får 
andra svårigheter än bara språkliga, speciellt då de blir äldre (Lindsay & Dockrell, 2000; 
Conti-Ramsden & Botting, 2004; Law et al., 2009). Dessa svårigheter kan ta sig uttryck i det 
sociala samspelet, beteendet eller i känslorna (Lindsay & Dockrell, 2012; Joffe & Black, 
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2012) och i den pragmatiska förmågan d.v.s. att kunna leva sig in i andras perspektiv och 
kunna göra inferenser i muntlig kommunikation, vilket har betydelse för kamratrelationer 
senare i tonåren (Mok et al. 2014). Att andra svårigheter uppstår skulle kunna vara en 
förklaring till att speciallärarna och specialpedagogerna upplevde det svårt att identifiera 
elever som har språkstörning. Det kan vara så att svårigheter gällande socialt samspel och 
beteende kan ta sig uttryck i klassrummet och att fokus hamnar på elevens agerande eller hur 
väl kamratrelationerna fungerar. Det skulle kunna göra att språksvårigheterna aldrig 
identifieras, och skulle kunna leda till långtgående konsekvenser för eleven. Det skulle också 
kunna vara så att svårigheter som uppstår i samband med språkstörning kan sammanblandas 
med svårigheter kopplade till andra diagnoser såsom dyslexi, ADHD eller Asperger. Det 
föreföll som om speciallärarna och specialpedagogerna använde sig av erfarenheter eller 
kunskap kring diagnoser, som de kände igen såsom dyslexi, ADHD och Asperger och utgick 
ifrån hur dessa diagnoser tog sig uttryck samt arbetade med stöd utifrån det. För eleven kan 
det betyda att stödet blir felaktigt och kanske inte hjälper. En elev som har språkstörning kan 
också ha en annan diagnos, vilket ytterligare gör det svårare att särskilja vad som är vad. 
Även svårigheter som sämre självförtroende visar sig hos äldre elever som har språkstörning 
(Lindsay & Dockrell, 2002). Dock skulle ett sämre självförtroende kunna vara svårt att 
upptäcka, eftersom tonåren generellt kan vara en turbulent period känslomässigt. Enligt 
Stothard et al. (1998) varierar språkliga och akademiska svårigheter för dessa elever och inga 
tydliga förklaringar finns till den variationen. Denna variation kan också utgöra en svårighet 
vid identifieringen av språkstörning. En slutsats som skulle kunna dras är att svårigheterna att 
urskilja vad som är språkstörning bottnar i en begränsad kunskap hos speciallärarna och 
specialpedagogerna kring språkstörning, eftersom de gör återkommande kopplingar till 
dyslexi, ADHD och Asperger. En annan slutsats skulle kunna vara att variationen i de olika 
uttryckssätt som språkstörning visar sig på kan vara en utmaning för speciallärarna och 
specialpedagogerna i deras arbete med stöd för dessa elever.  
 
Speciallärarna och specialpedagogerna beskrev också erfarenheter kring förekomsten av 
språkstörning i skolan och menade att det inte är lika vanligt förekommande som dyslexi eller 
ADHD. Dessa erfarenheter skulle kunna kopplas till de dolda svårigheterna, överlappet med 
andra diagnoser, komplexiteten i språkliga förmågor och färdigheter samt förändringen av 
språkstörning över tid, som gör identifieringen så komplicerad. Om elever förblir dolda 
resulterar det i att elevernas behov aldrig synliggörs i skolan, vilket leder till att speciallärarna 
och specialpedagogerna upplever att språkstörning inte är lika vanligt förekommande. Detta 
trots att SOU-rapporten (2016:46) tar upp att det finns cirka 10000 elever som har generell 
språkstörning i det svenska skolsystemet på högstadie- och gymnasienivå. Dock är långt ifrån 
alla identifierade. Speciallärarna och specialpedagogerna uttrycker själva ett kunskapsbehov 
gällande dessa elever, för att förstå och lära sig hur eleverna bäst identifieras och ges stöd.  

Tidens betydelse för elever som har språkstörning 

Följande avsnitt diskuterar i huvudsak den första frågeställningen d.v.s. vilka möjligheter och 
utmaningar beskriver speciallärare och specialpedagoger i olika lärsituationer och sociala 
relationer för elever som har språkstörning. Ett viktigt tema som framkom i resultaten i denna 
undersökning var tidens betydelse för hur väl elever som har språkstörning presterar i skolan. 
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Speciallärarna och specialpedagogerna uttryckte att de upplever en oro för att elever som har 
språkstörning inte hinner med att förstå och processa språk, vilket gör att dessa elever behöver 
mer tid för att göra samma skoluppgifter, som en elev som har en åldersadekvat 
språkutveckling behöver. De menade vidare att dessa elever ofta erbjuds den tid de är i behov 
av, men att problem uppstår då en elev på högstadiet inte hinner lära sig allt som krävs och får 
svårigheter att fortsätta på gymnasiet. Samhällets krav på utbildningens längd får 
konsekvenser för dessa elever enligt speciallärarna/specialpedagogerna. I FN:s Globala 
utvecklingsmål (2015) tydliggörs vikten av att alla människor, oavsett funktionsuppsättning, 
ska ha tillgång till utbildning som är likvärdig på alla nivåer. Dessutom står det i Skollagen 
(2011) att alla elevers lärande ska främjas och att eleven ska kunna tillägna sig de kunskaper 
som ingår i utbildningen. Vidare står i Lgr 11 samt i Gy11 att utbildningen ska vara anpassad 
till alla elevers förutsättningar och behov och kan aldrig vara densamma för alla elever. 
Utöver det finns ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå målen (ibid.). Utifrån 
speciallärarnas och specialpedagogernas erfarenheter av att tiden inte räcker till för elever 
som har språkstörning och att det i styrdokumenten (Lgr 11; Gy 11) skrivs fram att alla elever 
ska kunna tillägna sig kunskaperna uppstår ett problem när behovet av tid är större än vad 
som är tänkt inom ramen för utbildningen. Den nioåriga grundskolan samt ofta treåriga 
gymnasieskolan är norm i dagens samhälle. Tidsramen för en utbildning utgår ifrån att alla 
förväntas klara av studierna på utsatt tid. För de elever som faller utanför normen blir skolan 
en utmaning och de riskerar att exkluderas. Därför är det viktigt att skolan tar ansvar och 
genomför sitt uppdrag, i vilket ingår att alla elever ska få tillgång till det stöd de är i behov av, 
även elever som har språkstörning och behöver längre tid för att genomföra skoluppgifter.  

Specialpedagogiska implikationer 

I denna undersökning har fokus varit på speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av 
arbete med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet, vilket skiljer sig åt från 
tidigare studier och forskning. De flesta studier fokuserar på barn i de tidiga åldrarna i 
grundskolan. Därför lades fokus för denna studie på speciallärare och specialpedagogerna och 
deras erfarenheter i arbetet med elever som har språkstörning på högstadiet och gymnasiet. 
Speciallärarna och specialpedagogerna förväntas i sitt arbete både ha specialistkunskap om 
elever i behov av stöd och att stötta undervisande lärare. Därför kan det som framkommit i 
resultaten här bidra till ny kunskap inom området språkstörning hos elever på högstadiet och 
gymnasiet. Praktiskt skulle det kunna betyda att om speciallärarna och specialpedagogerna får 
utveckla sina kunskaper kring elever som har språkstörning ökar möjligheterna till 
identifiering av äldre elever som inte tidigare upptäckts. I förlängningen skulle det kunna leda 
till ett ökat individanpassat stöd till eleverna både när det gäller skolprestationer och i sociala 
relationer. Dessutom skulle undervisande lärarna kunna få en tydligare och mer konkret 
handledning när det gäller elever som har språkstörning. Resultaten visade också att tidens 
betydelse har stor inverkan på skolprestationer och kamratrelationer. Med kunskap om det 
skulle speciallärarna och specialpedagogerna kunna verka än mer inriktat för anpassningar i 
lärmiljö och undervisning, så att elever som har språkstörning får tillgång till den tid de 
behöver för att lyckas i skolan. Speciallärare och specialpedagoger förväntas ha 
specialkunskaper kring barn med speciella behov, men resultaten visar att 
specialistkunskaperna tycks vara störst när det gäller dyslexi och NPF och mer begränsade 
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vad gäller språkstörning. Det är viktigt att dessa elever identifieras då de börjar högstadiet och 
gymnasiet, om det inte gjorts tidigare. Detta eftersom krav och förväntningar på den språkliga 
förmågan ökar och de sociala relationerna blir än mer viktiga. Om inte speciallärarna och 
specialpedagogerna har kunskapen om språkstörning, hur ska dessa elever då identifieras och 
i förlängningen få stöd?  

Slutsatser 
Slutsatser som kan dras i från resultaten i denna undersökning gällande möjligheter och 
utmaningar är att speciallärarna och specialpedagogerna har erfarenhet av att tidig 
identifiering av elever som har språkstörning är avgörande för att eleverna ska få rätt stöd och 
kunna delta på lika villkor i skolan. Dessutom visar speciallärarnas och specialpedagogernas 
erfarenheter att tid har en stor betydelse för de elever de mött när det gäller både 
skolprestationer och olika sociala relationer. En annan slutsats som kan dras när det gäller 
speciallärarnas och specialpedagogernas arbete gällande inkludering är att det är svårt att ge 
eleverna individuella anpassningar i klassrummet. Ytterligare en slutsats som kan dras är att 
speciallärare och specialpedagoger efterfrågar mer kunskap när det gäller språkstörning. Om 
speciallärarna och specialpedagogerna får utveckla sina kunskaper kring elever som har 
språkstörning ökar möjligheterna till identifiering av äldre elever som inte tidigare upptäckts. 
Speciallärarna och specialpedagogerna beskriver att de använde alla tänkbara medel för att 
individanpassa undervisningen. De använde “alla trix in the book”. 
 

 Förslag på vidare forskning 
 
Förslag på vidare forskning utifrån denna undersökning skulle kunna vara att undersöka 
erfarenheter av akademiska framgångar samt sociala relationer för äldre elever som har 
språkstörning, men i ett elevperspektiv alternativt ett lärarperspektiv. Ytterligare förslag till 
vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur äldre elever som har språkstörning 
fångas upp i skolan efter utredning eller hur samarbetet mellan skola och logoped ser ut.  
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Bilaga 1: Missivbrev 
Missivbrev      2018-02-20 
 
Till dig som är speciallärare eller specialpedagog på högstadiet eller gymnasiet och har erfarenhet av 
elever som har eller uppfattas ha språkstörning.  
 
Hej! 
 
 
Vi, Helena Sandell och Johanna Rybeck- Norman, går sista terminen på Stockholms universitets 
speciallärarprogram med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Där ingår att skriva en uppsats 
om 15 högskolepoäng.  
 
Vi söker speciallärare och specialpedagoger för deltagande i en studie med syfte att undersöka några 
speciallärares och specialpedagogers erfarenheter av deras arbete med elever som har språkstörning 
och som går på högstadiet eller gymnasiet. Vi söker dig som har arbetat med elever som har 
språkstörning de två senaste åren. Eleven/eleverna behöver inte ha fått en diagnos utan du som 
speciallärare eller specialpedagog som avgör elevens svårigheter. Erfarenheter rörande arbete med 
elever som endast har dyslexi (s.k. specifika läs- och skrivsvårigheter), elever som är nyanlända till 
Sverige eller flerspråkiga elever som inte har språkstörning är undantagna i denna studie. Vi vill inte 
prata om enskilda elever utan det är din generella erfarenhet av att arbeta med elever som har 
språkstörning som är intressant för vår studie.  
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer och vi söker informanter till dessa. Dina 
erfarenheter är värdefulla för oss och därför frågar vi om du vill delta i studien som informant i en 
intervju. Studien kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Intervjun beräknas ta 
ca 45 minuter i en lokal som passar dig och där vi kan sitta ostört. Intervjun kommer att vara i form av 
ett samtal. Den kommer att spelas in och materialet kommer därefter att hanteras konfidentiellt, vilket 
också innebär att materialet kommer att avidentifieras. Intervjuerna kommer att transkriberas och 
analyseras för att sammanställa resultat utifrån olika teman. 
 
 
Det är endast vi två studenter och vår handledare, Lisen Kjellmer, som kommer att ha tillgång till 
materialet. Resultatet kommer att ingå i vårt examensarbete, vilket kommer att publiceras i databasen 
DIVA, och kan också komma att användas i andra vetenskapliga publikationer. När uppsatsen är 
examinerad och godkänd kommer allt inspelat intervjumaterial att raderas. De avidentifierade 
transkriptionerna kommer att förstöras när eventuella andra vetenskapliga publikationer är 
färdigställda, dock senast om 10 år. Du deltar i studien helt frivilligt och kan avbryta deltagandet när 
som helst. 
 
Vi är mycket tacksamma för ditt deltagande! 
 
Kontakta oss på mail om du är intresserad att delta i studien eller om du har några frågor.  
Helena Sandell  
E-post: XX 
Johanna Rybeck- Norman 
E-post: XX 
 
Vid frågor om studien går det också bra att kontakta vår handledare: 
Lisen (Liselotte) Kjellmer 
Universitetslektor, leg. logoped, Ph.D. 
Specialpedagogiska Institutionen 
Stockholms Universitet 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide  
 
Att tänka på: 
Hur ska vi göra intervjun? Var ska vi sitta? Hur ska vi spela in? Begränsa tiden. 
 
Syftet är att undersöka några speciallärares/specialpedagogers erfarenheter av deras arbete med elever 
som har språkstörning på högstadiet/gymnasiet. 
 
Vilka möjligheter och utmaningar beskriver speciallärare/specialpedagoger i undervisningssituationer 
och sociala relationer för elever som har språkstörning? 
Hur beskriver speciallärare/specialpedagoger att de arbetar med inkludering när det gäller elever som 
har språkstörning?  
Hur beskriver speciallärare/specialpedagoger arbetet med rätten att få inhämta kunskap på olika sätt 
samt visa sin kunskap på olika sätt för elever med språkstörning? 
Hur ter sig utmaningar i undervisningen (kunskapsinhämtningen) och i sociala relationer för elever 
som har språkstörning? 
 
Uppvärmning. Forskning och rapporter visar att det är ett komplext ämne. Vi är intresserade av och 
nyfikna på dina erfarenheter och det finns inget rätt eller fel svar. Viktigt att du säger till om du inte 
förstår. Informera om att jag kommer att skriva lite stödord. 
 
Intervjufrågor: 
 
Inledande frågor:  
Berätta lite om din bakgrund inom läraryrket och din väg till det du arbetar med idag. 
Hur länge har du arbetat som speciallärare eller specialpedagog? 
Vilken utbildning /inriktning har du? 
Har du någon fortbildning inom området språkstörning, språkutvecklande arbetssätt, läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
Beskriv hur du arbetar med elever som har språkstörning.(En mer öppen fråga där lite av varje kan 
komma fram innan vi börjar med frågorna) 
Insatser av särskilt stöd i eller utanför klassen (läs- och skriv/matte) 
 
1. Beskriv vilka erfarenheter du har av hur skolan möjliggör för elever som har språkstörning att få 
visa sin kunskap på olika sätt. 
förförståelse, instruktioner, formativ bedömning, grupparbeten, deltagande? 
stödinsatser (individ, grupp, organisation?) 
lärmiljö 
språk-/kommunikationsstödjande arbetssätt 
 
2.  Kan du berätta om dina erfarenheter av samarbete med lärare för att främja  
kunskapsutvecklingen    
den sociala utvecklingen för elever som har språkstörning. 
möjligheter 
utmaningar 
hur tas elevernas erfarenhet tillvara 
 
3.  Kan du berätta om dina erfarenheter av undervisningssituationer för att möjliggöra 
kunskapsinhämtning och deltagandet i en kunskapsgemenskap för elever som har språkstörning? 
ledning och stimulans/(extra anpassningar) 
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delaktighet 
användandet av texter 
användandet av annat material/verktyg 
 
4.   Kan du berätta om dina erfarenheter kring inkludering när det gäller elever som har språkstörning? 
undervisning 
sociala relationer - gemenskap 
skolgemenskap 
 
5.  Hur uppfattar du att utmaningar ter sig för elever som har språkstörning?  
Fonologiskt, syntaktiskt (meningsbyggnad), semantiskt (ordens innebörd), pragmatiskt(funktionen och 
användandet av språket), socialt?  
Läs- och skriv, berättandeförmågan (berätta, återberätta, beskriv, förklara), 
språkförståelse/hörförståelse respektive uttrycksförmåga. 
Fråga specifikt om raster, i korridoren, lunchrummet, utflykter, etc. 
 
6. Vad har du för stöd resp vad skulle du önska för stöd i ditt arbete? 
 
7. Är det något annat/mer du vill berätta om som vi inte kommit in på? Eller något du vill lägga till? 
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