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Vad är språkstörning? 
En studie av olika insatser kring barn med språkstörning 

 

 

Sylwia Baginski och Tove Söderberg 

 

Sammanfattning  
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger och logopeder förhåller 
sig samt säger sig arbeta med barn som har språkstörning. Rapporten bygger på intervjuer 
genomförda med sammanlagt åtta personer. Samtliga av de intervjuade arbetar inom skolor med 
inriktning mot språk. 
 
I litteraturgenomgången har vi tagit fram olika synsätt kring barn i behov av särskilt stöd.  
Vi har särskilt lyft historiska, medicinska, sociologiska samt pedagogiska perspektiv.  
De olika läroplanernas synsätt på integrering har lyfts. Den litteratur som vi har studerat 
behandlar språkstörning och betonar faktorer som främjar ett fungerande arbetsätt för barn med 
detta funktionshinder. 
 
Resultatet av den empiriska studien visar att intervjupersonerna är samsynta kring hur omfattande 
och för individen unikt funktionshindret kan vara samt vad som krävs för att bli antagen till en 
språkskola. I studien framkommer även att pedagogerna säger sig tillrättalägga både miljö och 
sina metoder för att det språkstörda barnet ska få den hjälp som den är i behov av. Logopederna 
använder sig av på förhand standardiserade tester som till största del utförs enskilt.  
Värdegrund och förhållningssätt är av stor betydelse i arbetet med dessa barn.  
Studien visar också att skolorna arbetar olika, den ena utifrån ett inkluderande perspektiv och den 
andra utifrån ett segregerande perspektiv. 
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Förord 
Vi vill tacka samtliga personer som på något sätt har bidragit och hjälpt oss i arbetet med vår C-

uppsats. Ett särskilt tack vill vi rikta till de intervjupersoner som alla haft en positiv inställning i 

deltagandet av våra intervjuer. Vi uppskattar att rektorerna har tagit emot oss med öppna armar på 

de respektive skolorna då denna första kontakt har varit betydelsefull. Tack till vår handledare 

Farzaneh Moinian. 

 

Vi vill även tacka den ena av rapportskrivarnas sambo Jens som har stöttat på ett värdefullt sätt 

samt stått med ”piskan i högsta hugg” när det har behövts. 

 

Till sist vill vi tacka oss själva för ett gott samarbete och en öppenhet mot varandra. Vi upplever 

att vi har lärt oss mycket under resans gång. 

 

 

Stockholm maj 2008 

 

Sylwia Baginski och Tove Söderberg 
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1. Inledning/bakgrund 
 
I vårt arbete i skolan har vi erfarenhet av barn med olika grader av språksvårigheter. I vår 

yrkesutövning har vi stundtals känt oss otillräckliga och därmed velat förse oss med mer kunskap 

kring området och ha fler verktyg att arbeta med. 

 Den ena av rapportförfattarna, Sylwia Baginski är förskollärare sedan år 2002 och har till större 

del arbetat i förskoleklass på en F-9 skola i Stockholm. Den andra, Tove Söderberg är 

grundskollärare 1-7 sedan 2002 och arbetar som klasslärare i en F-5 skola i Stockholm. 

Vi är båda intresserade av lingvistik och i vårt möte med barn av tal- och språksvårigheter har vi 

haft täta samarbeten med våra speciallärare/specialpedagoger på våra respektive arbetsplatser. I 

samarbetet kring dessa barn har ett intresse väckts att vilja lära sig mer hur pedagogisk och 

medicinsk personal bättre kan bemöta och hjälpa eleverna. Det finns en rad språkförskolor som 

inriktar sig både på barn med försenad talutveckling men även diagnosticerade språksvårigheter. 

Inom grundskolan är språkskolor mer sällsynta och dessutom verkar det saknas kunskaper kring 

detta område. Vi har därför valt att fokusera vår undersökning på arbetet i språkskolor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers och logopeders tankar om 

förhållnings- och arbetssätt till barn med språkstörning .  

 

 

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur kännetecknas ett barn med språkstörning enligt pedagoger och logopeder? 

• Vilka kriterier behöver barnet uppfylla för att bli antagen till en skolform med 

specialisering mot språkstörning? 

• Vilka arbetssätt används med barnen enligt intervjuade pedagoger och logopeder? 

• Hur yttrar sig barnens framsteg i förhållande till olika personers yrkeskategorier och 

arbetssätt enligt informanterna? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för den litteratur som utgör underlaget till vår 

undersökning. Vi kommer definiera begreppet språkstörning, ge en historisk tillbakablick, 

belysa medicinska samt sociologiska perspektiv, lyfta de olika läroplanernas synsätt, visa på 

konkreta exempel ur vardagen och förklara vad TSS är för något. 

 

2.1 Vad är språkstörning? 
 

För att kunna diskutera kring språkstörning måste vi börja med att definiera vad begreppet står 

för. 

Ibland uppfattas språkstörning som en dold funktionsstörning eftersom den inte märks lika lätt 

som andra mer traditionella funktionshinder. Det kan vara svårt att upptäcka en språkstörning i tid 

då den inte är lika uppenbar som vid t ex rörelsehinder och synskador. Barn med språkstörning 

utgör en heterogen grupp där stora variationer finns. En del har problem med det expressiva d v s 

att uttrycka sig själva så att andra förstår. Andra har svårigheter med den impressiva funktionen 

vilket betyder att man inte förstår vad andra säger. Ytterligare en grupp har svårigheter med de 

oralmotoriska funktionerna.  

(Loheman 2003, s.15). 

 

Uppskattningsvis behöver 3 – 4 procent av en årskull någon form av anpassning av 

undervisningen och av dessa har 0,25 – 0,5 procent en grav språkstörning. Teveborg menar att 0,5 

procent av Sveriges barn och ungdomar har en grav språkstörning. (Teveborg 2001, s.70). 

 

Enligt en tidskriftsartikel från Hällsboskolan tryckt 1996 kan den grava språkstörningen visa sig i 

varierande tal- och språksvårigheter t ex bristande språkförståelse, begränsat ordförråd, 

fonologiska avvikelser, grammatiska och pragmatiska svårigheter. Det senare begreppet har att 

göra med hur man använder språket i kommunikation (=att ha en röd tråd i ett samtal, förstå 

turtagning och titta på den man talar med.) Ovanstående är primära störningar och parallellt med 

dessa finns tillkommande svårigheter i form av perceptuella brister, minnesstörning, 

rytmstörning, motoriska avvikelser, bristfällig planeringsförmåga, initiativlöshet, låg uthållighet 
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eller stor avledbarhet. Vissa elever har svårt att förstå språket medan andra har svårt att uttrycka 

sig i sitt talade språk. Ofta har eleverna en kombination av svårigheterna.  

(Hällsboskolan särtryck ur Specialskolan, Skolverket, 1996, s.140)          

 

I rapporten ”Språkstörda barn från förskola till skola” (Föhrer, Ancker 2000, s.1) menar 

författarna att det är viktigt att differentiera mellan de barn med övergående språkliga svårigheter 

och de barn som kommer att ha bestående problem d v s barn med specifik språkstörning. Det 

finns ingen självklar gränsdragning och specifik språkstörning är heller inte något entydigt 

begrepp. Det kan vara svårt att identifiera och skilja språkstörning från andra handikapp t ex lätt 

förståndshandikapp och olika neuropsykiatriska tillstånd. 

 

 De vanligaste symptomen för specifik språkstörning är uttalsförenklingar, t ex, systematisk 

ersättning av vissa grupper av språkljud så som frikativor (t ex f och s), dentaler (t ex t och d) 

eller förenkling av konsonantgrupper (t ex spr). Gravare former av specifik språkstörning kan 

kännetecknas av grammatiska förenklingar, t ex att böjningsändelser och funktionsord utelämnas 

samt att ordföljden förenklas. (Nationalencyklopedien, www.ne.se)     

 

Vad gäller beteendet skiljer de språkstörda barnen inte sig från andra barn. Det finns ett brett 

spann där vissa är rastlösa, utåtagerande och aggressiva med svag koncentrations och 

uppmärksamhetsförmåga. Andra kan vara tystlåtna, tillbakadragna och svåra att få kontakt med. 

Gemensamt för barnen är kommunikationssvårigheter.  

2.2 Undersökningens definition av 
språkstörning 
 

När vi väljer att definiera språkstörning utgår vi från att språkstörningen är den primära 

svårigheten. Då det även förekommer att barnen har tilläggssvårigheter så som motoriska 

svårigheter, lek eller koncentrationssvårigheter har vi valt att inte bortse från det i vår studie.  
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2.3 Historiskt perspektiv 
 

Under hela historien har det ställts krav på medborgarna. Olika tider har ställt olika krav och i takt 

med samhällsutvecklingen har nya grupper av funktionshindrade blivit synliga.  

 

Ända sedan 1842 års första obligatoriska folkskola har skolans speglat sin samtid. På den tiden 

hade barnen till de makthavande klasserna i samhället redan en ordentlig skolgång. Av den 

anledningen rörde den nya skolstadgan inte dessa redan gynnade barn då de redan var berättigade 

en bra skola. På det viset blev folkskolan en ”fattigskola” där målet var att ge tillfredsställande 

kunskaper och att eleverna skulle veta sin plats i samhället. Fokus låg på att eleverna skulle ges 

ökad försörjningsförmåga och inte ligga samhället till last. För de elever som inte kunde 

tillgodogöra sig kunskaperna ordnades särskild undervisning. Kunskapskraven var lägre än i den 

vanliga skolan. Den särskilda undervisningen riktades sig delvis till fattiga barn som snabbt 

behövde ta sig igenom skolan för att kunna försörja sig och delvis till de barn som ansågs sig 

sakna tillräcklig begåvning för att kunna tillgodogöra sig folkskolans ämnen (Brodin, Lindstrand 

2004, s.37). Detta ska sättas i sammanhanget av en tid då majoriteten av svenska befolkningen 

var bönder vilket innebar en stor agrar arbetskraft. Många män och kvinnor med funktionshinder 

arbetade vid denna tid som hantverkare, drängar och pigor. Jordbrukssektorn ansågs passa 

utvecklingsstörda personer bäst då det fylldes av enkla typer av kroppsarbete och regelbundenhet. 

Det fanns ett ”vi och dem” tänkande men de funktionshindrade hade sin plats på 

arbetsmarknaden.  

 

Under 1800- talets andra hälft höll en industrialisering på att breda ut sig i vårt land. Denna 

strukturomvandling ledde till en urbanisering där människor tvingades lämna de tidigare isolerade 

enheterna för att söka sig dit arbetsmarknaden kunde ge bäst förutsättningar till arbete d v s i 

städerna. Sverige höll på att bli en modernare industrination. I den framväxande industrin fick de 

funktionshindrade klara svårigheter att få arbete inom de nya branscherna. Framförallt de som 

kategoriserats som sinnesslöa ansågs opassande eftersom man inte trodde de kunde anpassa sig 

till det höga arbetstempot. De avvikande blev därmed exkluderade på arbetsmarknaden 

(Förhammar 2004, s.101).  
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Samma mönster återfanns i utbildningsväsendet. Man gjorde åtskillnad mellan det som avvek i 

någon form från normen jämfört med dem som ingick i den. De avvikande skulle exkluderas och 

socialt kontrolleras. I boken ”Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap” (Persson 2001, 

s.36-37) tas analyser och förklaringar upp av den franske vetenskapsteoretikern och filosofen 

Michel Foucault. Han studerar bl a ”de normalas” behov av ”de onormala” och det legitima och 

av samhället sanktionerade tvång och förtryck de avvikande eller ”galna” utsätts för. Foucault 

menar att det moderna samhället fordrar ordning och reda och att eventuella störande element 

måste hållas i schack d v s under kontroll och t o m isoleras från övriga samhället. På det viset 

blev det legitimt att särbehandla de ”galna” för att de ska kunna återanpassas i samhället. Utifrån 

Foucaults maktbegrepp kan paralleller dras till utbildningsväsendet i slutet av 1800- talet. Det 

fanns en allmän tilltro till vetenskapen och pedagogernas expertis men också en tro på 

möjligheterna att förändra en människa med den rätta omsorgen. Olika former av anstalter 

byggdes upp under denna tid exempelvis Manillaskolan för döva och Tomteboda blindinstitut. 

Från 1800- talet och framåt hade läkarvetenskapen och det medicinska perspektivet haft en 

dominerande ställning och klart tolkningsföreträde kring funktionshinder (Danermark 2005, s.60). 

Landets första hjälpklass startade 1879 i Norrköping och efter det spreds sig tanken att bilda 

hjälpklasser runt om i landet. 

2.4 Alfhild Tamm- en föregångare inom 
språkstörning 
 

En tidig expert på språkstörning hos barn var Alfhild Tamm, en av Sveriges första psykiater som 

också är känd som en av initiativtagarna till etableringen av psykoanalys i vårt land. Tamm levde 

mellan 1876 – 1959 och tillhörde den andra generationens kvinnliga läkare i Sverige. Hon gick en 

specialistutbildning i psykiatri och neurologi och inrättade redan 1909 en egen praktik 

Stockholm. Vidare arbetade hon bl a som läkare vid Åhlinska skolan, vid Slagsta sinnesslöskola 

och började 1910 utföra intelligens- och kroppsundersökningar på barn vid Stockholms 

hjälpklasser. 1914 inrättade Tamm en poliklinik för talrubbningar vid Stockholms stads 

folkskolor. Hon var en av de första i vårt land att intressera sig av talrubbningar hos barn. Tamm 

fick i uppdrag att kartlägga hjälpklassbarnens begåvning och då upptäckte hon både barn med 

talrubbningar och barn som inte lärde sig läsa och skriva. Hon klargjorde att de barn som av sina 

lärare ansågs hjälpklassmässiga, lata eller drumliga ofta led av just av talrubbning eller dyslexi. 

(Läkartidningen nr 51-52 1998). 
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Tamm reflekterade mycket kring tekniken och hon insåg riskerna med att göra felbedömningar. 

Hon var stark påverkad av hjärnforskaren Henschen som var en tidig forskare inom dyslexi. 

Tamm använde hans teorier för att hitta samband mellan intelligensdefekter och läs- och 

skrivsvårigheter i skolan (Helldin 2003, s.44).  

För att lära sig mer av diagnostik och behandling gjorde Tamm flera studieresor bl a till Berlin 

och Wien där hon kom i kontakt med nya forskningsrön. Läkaren Liebmann i Berlin hade gjort en 

detaljerad klassifikation av olika slag av talrubbningar av barn och den började Tamm använda.  

Hon poängterade betydelsen av differential diagnostik mellan olika typer av språk och 

talstörningar hos barn. Hon skilde mellan uttalsfel och hörstumhet samt var intresserad av 

bakomliggande orsaker, brister i uppmärksamhet och minne skulle kunna ligga till grund för 

sensorisk hörstumhet. Mycket av Tamms arbete med differential diagnostik föll dessvärre i 

glömska för att först bli aktuell i mitten av 1990- talet. Tamm var något av en pionjär inom sitt 

område. Även sambandet mellan dyslexi och språkstörning i förskoleåldern togs upp av Tamm, 

vilket först aktualiserats under senaste decennierna. Anledningen till varför man började 

uppmärksamma talrubbningar hos barn just i slutet av 1800- talet beror på många faktorer. Dels 

växte det fram olika vetenskapliga discipliner och dels uppstod viktiga samhällsförändringar 

under denna tid. I kölvattnet av de medicinska framstegen växte nya skilda specialiteter fram, 

sjukhusen expanderade och genom att studera många fler patienter underlättades införandet av 

statistiska sjukdomsuppgifter. Olika talkliniker och talinstitut inrättades i skilda europeiska 

länder, fonetikämnet blev erkänt och i samband med det började nya tekniska hjälpmedel brukas. 

Vad gäller samhällsförändringar hade säkerligen industrialiseringen en pådrivande roll. Nya typer 

av arbeten krävde mer utbildning och i och med bottenskolans införande 1882 tros fler barn med 

talrubbningar ha upptäckts. Många barn fördes samman i en institutionell kontext och då märktes 

de avvikande barnen. Ett behov av att skilja ut dessa barn uppstod. Det var lärarna som 

remitterade eleverna till Tamms talklinik. Vid denna tid skedde en värderingsförskjutning mot en 

ökad välfärd ett exempel på det är t ex Socialstyrelsens skapande 1912 och departementet för 

socialpolitik 1920.  

 

Tamm hade en bred och djup kunskap om forskningen runt talrubbningar hos barn och hon höll 

sig väl uppdaterad med den tidens språkvetenskapliga och fonetiska arbeten. Alfhild Tamm 

bidrog till att Sverige införde ett vetenskapligt synsätt på talrubbningar hos barn och flera av 

hennes synpunkter är fortfarande aktuella. Det som kan verka ålderdomligt är att man vid Tamms 

samtid använde sig av felsökningsperspektivet som den normativa språksynen. Idag har man 
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lämnat denna syn. Idag ser man mer på utvecklingsbetingade och situationsberoende, dynamiska 

fenomen. Detta är det mer sociala inkluderande synsättet.  

(Läkartidningen nr 51-52 1998). 

 

2.5 Tiden före och efter andra världskriget.  
 

  Helldin1 (2008) menar att tiden före andra världskriget innebar en relativt segregerad skola där 

specialpedagogiken ansågs kunna ta hand om problemen. I denna biologiska tradition sattes 

individen först. Begrepp som är förknippade med denna tid är biologi, medicin, mognad, arv, 

skuld, kategorisering, kontroll och expertis. Det fanns en rädsla för oförnuftet och därför valde 

man att exkludera istället för att inkludera elever med behov av särskilt stöd. Man ansåg att 

eleven ägde problemet och man var snabb att kategorisera elever utifrån det objektiva synsättet 

normal/onormal. Med den synen var specialpedagogiken en rationell lösning och ett effektivt sätt 

att hjälpa och för att återanpassa den svage till den normala gruppen. Vidare berättar Helldin att 

tiden efter andra världskriget präglades av sociala omvälvningar, aktiva demokratirörelser och 

allmän antiauktoritet. Den sociala synen blev mer aktuell där individen ska ses utifrån sitt fulla 

sammanhang. Detta innebar en mer inkluderande hållning. Ledorden i denna nya diskurs var 

sociala relationer, kontext, språk, autonomi och erfarenheter. Man utgick då ifrån att individen 

från början är en del av en grupp. Genom historiens sociala utveckling formas man som individ 

och fokus flyttades härmed till den sociala processen. 

2.6 De olika läroplanerna 
 

I den första läroplanen som kom ut 1962 Lgr 62 satsades det stort på specialundervisning. 

Fortfarande ansågs orsakerna till elevens svårigheter ligga just hos eleven. För att få hjälp fick 

eleven specialundervisning hos en kliniklärare. Begreppet integration kom att användas i 

samband med införandet av grundskolan. Det innebar att den vanliga skolan skulle öppnas för 

barn även från segregerade skolformer.  

 

Vi ser att för varje ny läroplan har riktningen mot skolans organisation alltmer gått i riktning mot 

individualisering och integrering. 

                                                   
1 Helldin, Rolf, föreläsning 2008-01-29, Stockholms universitet 
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 I Lgr 69 ser vi exempelvis att man vill öka integrationen av elever med olika funktionshinder så 

att de ska delta i de vanliga klasserna. En möjlig orsak till elevers svårigheter är skolans miljö 

(Persson 2001, s.16). 

Under 1970- talet gavs det generösa bidrag till skolan vilket ledde till att man satsade mycket på 

specialundervisning.  

Trots det uppnåddes inte den effekt som staten väntat sig och därför tillsatte regeringen SIA – 

utredningen, skolans inre arbete (SOU 1974:53). Utredningen manade till att det skulle bildas 

arbetslag i skolorna och hoppades på så vis att de flesta problem skulle kunna lösas inom 

arbetsenheten. När SIA – utredningens synsätt slog igenom i Lgr 80 tonades skillnaderna ner i 

specialundervisningen och den vanliga undervisningen. Pedagogerna skulle nu inte utgå i från 

elevernas svårigheter utan elevernas styrkor. Begreppet ”En skola för alla” lanserades under 80-

talet. Skolan och personalen ska skapa de rätta förutsättningarna för att alla elever ska känna 

gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan. (Persson 2001, s.16). 

Lgr 80 är progressiv och utgår från barnets världsbild och behov (Stensmo 2002, s.77).            

 

 I nuvarande läroplan Lpo 94 står att läsa: 

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla”. 
 (Lpo 94, s.6). 

2.7 Sociologiskt perspektiv 
 

I början av 1980-talet etablerades ett nytt och alternativt begrepp att se på funktionshinder: den 

sociala modellen (Danemark 2005,s.60). Det var en reaktion på det tidigare bio-medicinska 

förhållningssättet på funktionshinder. Intresset riktades in i att sätta varje människa i ett socialt 

sammanhang, en kontextuell miljö. Ur den sociala modellens perspektiv är miljön avgörande om 

en människa uppfattas som handikappad eller ej. Den sociala modellen är starkt förknippad med 

ett politiskt engagemang och har bl a hämtat inspiration från andra minoriteters 

medborgarrättsrörelser. Genom att vända skam till stolthet och uppror har empowerment betonats 

d v s att ge kraft till personer i behov av särskilt stöd (Danemark 2005, s.61). De mest radikala 

förespråkarna har poängterat att forskningen kring funktionshinder måste styras av de 

funktionshindrade själva (Danemark 2005, s.68). I den sociala modellen tar man klart avstånd 

från den medicinska/individuella modellen som man menar sätter etiketter som ”normal/icke 

normal” på människor och då begränsar samt förtrycker olikheter i stället för att normalisera 
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heterogenitet. I Skandinavien har tanken om full delaktighet och lika villkor varit 

handikappolitiska mål sedan 1970-talet även om det funnits klara skillnader mellan verklighet och 

vision. Med den allmänna välfärdstaten som ideal har man starkt betonat att personer med 

funktionsnedsättningar ska inkluderas i samhället som alla andra (Danemark 2005, s.77). 

 

I den pedagogiska världen betyder den sociala modellen att istället för att särskilja eleven och 

tvinga den enskilde att anpassa sig till omgivningen snarast att man tittar på orsakerna till 

svårigheterna i elevens miljö och försöker inkludera denne. Eventuella svårigheter måste således 

förstås i relation till samspelet med omgivningen. Forskaren Eva Johannessen menar att 

pedagoger måste vara uppmärksamma på den egna attityden i samarbete med barn (Johannessen 

1995, s.82). Hon visar att olika synsätt starkt präglar lärarens uppfattning om eleverna. I sin bok 

granskar hon pedagogers bemötande av barn med socio-emotionella problem, antingen med 

aggressiva eller tillbakadragna beteenden. Många pedagoger fastnar enligt Johannessen i gamla 

mönster och hamnar i ständiga maktkamper med de barn som är bråkmakare och som 

återkommande bryter mot regler. Johannessen förordar istället att läraren ska försöka med helt 

nya pedagogiska strategier där fokus läggs på samspelet mellan vuxen-barn. Tillit och positiva 

förväntningar är helt avgörande för att bryta maktkampen och för att uppnå gott resultat 

(Johannessen 1995, s.125). Johannessens tankegångar ur ett relations- och 

kommunikationsperspektiv betonar att om man förändrar samspelet och attityderna hos 

personalen kommer man att nå fram till alla elever. Hon sätter elevgruppen och dess skilda behov 

i fokus. Det arbetssättet kräver en påtaglig mental närvaro och en vilja till förståelse hos 

pedagogerna.  

2.8 Språkstörning relaterat till språkträning 
 

I nuvarande läroplan står följande: 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket 
och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94, s.10). 

 

I Fasts (2007) ”Sju barn lär sig läsa och skriva” får man följa 7 stycken barn under 3 års tid. Man 

får träffa dem i hemmet och se hur de skilda familjerna använder sig av olika läs- och skrivsätt 

innan barnen börjar i skolan. Läsaren får sedan följa barnen i skolans värld och ser hur och om 

deras tidigare kunskaper tas tillvara i skolans pedagogik.  Fast tar i avhandlingen upp att barn 

gradvis skaffar sig kunskaper om läs- och skrivning och att det sker i samspel med andra, både 

vuxna och barn. Insocialiseringen sker främst av föräldrar, syskon och närstående och startar 
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mycket tidigt. Clay menar genom benämningen ”emergent literacy” att den här utvecklingen är 

oundviklig och att barnets intresse driver på vad de lär sig (Fast 2007, s.14).  

Denna inlärning kan således ske var som helst t ex i hemmet, i lekparken eller i varuhuset. 

Inlärningen är med detta synsätt inte något som startar vid en lämplig tidpunkt, inte heller 

nödvändigtvis bokstavs- och bokbaserad eller förlagd vid skolor. Clay (Fast 2007) menar att när 

barn automatiskt exponeras för läs- och skrivaktiviteter tillsammans med andra börjar de även 

förstå funktionen och meningen med läsning och skrivning. Fast hänvisar till Denny Taylor som 

menar att barn i moderna samhällen oundvikligen blir indragna i läsandet och skrivandet. De kan 

helt enkelt inte undgå att se texter inom hemmets väggar utan växer upp i en värld med skrift av 

alla de slag. Det som är genomgående är att barnen möter skriftspråket i ett meningsfullt 

sammanhang.  

 

Vygotskij (Jerlang m fl, 1999, s 287) menade att det sociala samspelet är nyckeln till den mentala 

utvecklingen. Av den anledningen betonade han vikten av att barn ska ges rikligt med tillfällen att 

umgås och samspela med olika människor i olika åldrar. Samspelet i undervisningen är centralt 

för Vygotskij. Den franska sociologen Pierre Bourdieu för in begreppet habitus. Han menar att 

varje människa får en identitet och förstår sin omvärld genom sin egen habitus. Barn sysslar tidigt 

med texter av olika slag t ex genom läsning av böcker, tidningar, CD-omslag och dataspel. 

Genom att inom sin familj komma i kontakt med talande, lyssnande, läsande och skrivande blir 

barnet skriftspråkligt socialiserat. Det kallar Bourdieu för ett barns språkliga habitus. Eftersom en 

persons habitus bildas i relation till sin omvärld är inte habitus ett statiskt begrepp (Gytz Olesen& 

Möller Pedersen 2000, s.155). 

 

Barnets språkliga habitus uppstår således i dess närmiljö. Barnet iakttar och imiterar sin 

omgivning och därmed blir denna språkliga habitus en produkt av barnets historia. När barnet 

börjar i förskolan eller skolan dras den in i skolans värld börjar en kamp om vem som får tala och 

vem som måste lyssna. Det finns en tyst överenskommelse mellan den person som upplever sig 

manad att tala och åhörarna som har inställningen att denna person är värd att lyssnas på. Enligt 

Bourdieu finns denna maktkamp i allt samspel mellan människor. Han myntar begreppet 

”symboliskt kapital” där en persons tillgångar, exempelvis språkliga, blir erkända eller inte inom 

en speciell grupp. ”Kulturellt kapital” hör samman med samhällets dominerande grupper och är 

en underavdelning av symboliskt kapital. En persons tillgångar d v s dess symboliska kapital kan 

vara stort inom en kontext ofta i människans primärmiljö medan detta kapital inte anses ha ett 

stort värde i en annan kontext t ex skolan (Fast 2007, s. 51). Författaren hänvisar till Pat Thomson 
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som menar att alla barn har en ”ryggsäck” fylld med socialt, språkligt kapital samt egna vanor när 

de börjar i skolan. Dilemmat är att endast några av barnen inbjuds att öppna sina ”ryggsäckar” 

och lyfta fram dess innehåll. Andra har oöppnade ”ryggsäckar” eftersom det innehållet, enligt 

läraren, inte anses ha något värde. Vissa barn anses dessutom ha en så problematisk bakgrund att 

dess ”ryggsäck” helst ska lämnas utanför skolgården. När barnet med sin habitus i ryggsäcken 

kommer till skolan möts den av en ny föreställningsvärld: skolans habitus. Detta möte kan skapa 

en splittring hos barn där två tolkningssätt möts. Bourdieu kallar det ”habitus clivé” (Fast 2007, 

s.178). Ett exempel på det kan vara när ett barn av muslimskt ursprung börjar i förskolan/skolan 

och plötsligt deltar i olika aktiviteter runt julfirandet, vilket de i sin hemmiljö är helt ovana vid. 

 

I Fasts avhandling framkommer att det som är gemensamt hos de undersökta förskollärarna och 

lärarna är att de tar lite hänsyn till barnens tidigare erfarenheter utanför skolan. Lärarna känner 

inte till barnens värld och därmed kan de inte förstå de enskilda elevernas habitus. Pedagogerna 

upplever sig exkluderade från barnens värld och på så vis sker inget möte mellan de vuxna och 

barnen. Lärarna säger att den demokratiska tanken att alla ska ha samma chans och vara jämlika, 

att det är en stor anledning varför man inte tar hänsyn till elevernas bakgrund. I själva verket blir 

effekten helt tvärtemot. Barnen får i denna studie lämna centrala och viktiga kunskaper utanför 

klassrummet. Det egna modersmålet, om det är annat än svenska, är exempel på en kunskap som 

inte betraktas som relevant. Här blir alltså barnets bakgrund snarare en belastning än en tillgång d 

v s olika språk värderas olika högt. Fast skriver: 

 

”Lärarna tycks omedvetet värdera vad barnen har med sig. Det betyder att vissa erfarenheter 
aldrig räknas som ett symboliskt kapital, medan andra erfarenheter och kunskaper innebär ett 
värde. En del av barnen tycks vara hemmastadda med hur det går till i skolan och med den typ av 
kunskap som skolan premierar. Andra barn måste anpassa sig för att nå framgång och måste 
därmed eventuellt förändra sitt förhållande till familjen” (Fast 2007, s 182). 

 

De sju barn som Fast har följt under 3 års tid har det gemensamt att de via medier och 

populärkultur redan långt före skolstart använder sig av läsande och skrivande i hög grad. 

Populärkulturen separeras ofta från och står närmast i kontrast mot hög- eller finkulturen. 

Finkulturen definieras av de personer som själva är bärare av den goda smaken, vilket visas 

genom exklusiva kläder, god mat, klassisk musik, viss litteratur, teater- och museibesök. 

Traditionellt har bärarna av finkulturen tagit avstånd från det som man ansett varit mindre värt d v 

s populärkulturen. Bärarna av finkulturen har ständigt fått bekräftelse att deras smak är god. På 

det viset har makt kunnat utövas vilket sociologen Bourdieu framhåller (Fast 2007, sid 100). 
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Exempel på populärkultur som barnen i undersökningen kommer i kontakt med är 

leksakskataloger (väcker önskningar och fantasier), konsumtion via reklam (t ex Mc Donalds), 

kläder med leksaksmotiv och leksaker (Beyblade och Bratz). Barnen stöter även på 

populärkulturen genom tidningar (Bamse och Barbie), TV-program (Bolibompa och 

Disneykanalen), video/dataspel ( Playstation och Off Pist) samt populärmusik (Småstjärnorna och 

Lilla Melodifestivalen).    

 

På ett väldigt engagerat och glädjefullt sätt målar barnen hjältar som barnen söker identifiering 

med, de tecknar logotyper, spelar spel och använder sig av datorn samt skriver egna önskelistor 

(Fast 2007, s. 180). Fast menar att populärkulturen tycks ge barnen en känsla av uppslukande då 

de helt tappar uppfattningen om tid och rum. Barnen kommer in i ett känsloflöde där de helt 

glömmer sin omgivning.  

 

 Mihály Csíkszentmihályi beskriver en känsla som han kallar ”flow” i sin bok med samma namn. 

Han menar att flow utmärks av glädje, skaparkraft och totalt engagemang (Csíkszentmihhályi 

1990, s. 13). En del människor tycks vara födda med förmågan att snabbt uppleva flow medan 

andra måste öva sig medvetet i att uppnå denna intensiva känsla. I Fasts avhandling får man som 

läsare nästan intryck av att skolpedagogiken tar död på elevernas eget flow. 

 

I Lpo 94 står att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska ta elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper som 

utgångspunkt (Lpo 94, s.6). I Fasts avhandling verkar det finnas en tydlig och klar skillnad mellan 

styrdokumenten och pedagogernas inställning. Framför allt behövs det byggas en bro av 

kontinuitet av lärande mellan hemmets språkanvändning och skolans undervisning. 

Begreppet ”mellanrum” tas upp av författaren Jan Thavenius (Andersson, Persson, Thavenius 

1999, s. 50-51). Det är något som uppstår vid flerstämmighet och så länge människor talar med 

varandra. Mellanrummet kan alltså bara skapas när man möts i dialog. Genom att lyfta in 

populärkulturen i klassrummet, som barnen har starka erfarenheter av, skapas möjligheter att 

eleverna delar med sig och lär av varandras kunskaper. Thavenius betonar således vikten av att 

lyfta in elevernas habitus i undervisningen (Fast 2007, s.191). 

 

Fast ger goda exempel på hur lärare tar fasta på elevernas erfarenheter och skapar broar mellan 

barnens och pedagogernas världar. Exemplen hämtas från England och Australien. På en skola i 

England arbetar en klass med elever i åldern 8-9 år med adjektiv. Läraren visar en over head bild 
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på ett öra. Elevernas uppgift är att beskriva bilden så utförligt som möjligt med hjälp av adjektiv 

utan att tolka den. Läraren leder ett samtal kring hur en författare måste tänka när den ska 

beskriva något för läsaren. Sedan ber läraren alla elever utom en att blunda samtidigt som han 

förstorar bilden så att en större del av ansiktet framträder. Den elev som tittar får sedan beskriva 

vad den ser för sina klasskamrater så tydligt att även de som blundar får en inre bild framför sig. 

Läraren visar efter en stund hela bilden för samtliga elever. De får nu se att örat och ansiktet 

tillhör figuren Gollum som är hämtad ur filmen Sagan om Ringen. Vidare får eleverna arbeta 

parvis framför en dator där Gollums ansikte finns. Elevernas uppgift är att beskriva ansiktet i 

skrift och lektionen avslutas med att eleverna får läsa upp sina beskrivningar för resten av klassen 

(Fast 2007, s.193-200). I exemplet ser man hur läraren bygger en bro mellan elevernas 

förförståelse och skolans undervisning. 

 

Anmärkningsvärt är hur effektiva dessa arbetssätt ur exemplet tycks vara, inte minst för pojkar 

enligt författaren. Studier visar att pojkar är överrepresenterade som ”aktiva läs- och 

skrivmotståndare” och ”tvångsläsare” som universitetsadjunkt Iréne Hammervik2 lyfter fram. 

Risken med att dagens elever inte känner igen sig i skolans texter är att de fjärmar sig. Då finns 

det klara risker för att de klyftor som redan finns idag mellan kön och social klasstillhörighet blir 

ännu större i framtiden. 

 

2.9 Konkreta exempel ur vardagen för ett barn 
med språkstörning.  
 

Sjöberg (2007) ger konkreta exempel och tolkningar på hur ett barns vardag i skolan och i 

hemmet kan se ut. Som tidigare nämnts i litteraturdelen i föreliggande studie är barn med 

språkstörning en heterogen grupp och stora variationer förekommer. Däremot går det att säga 

mycket om de behov som är generella för ett barn med språkstörning. Barnet behöver få mycket 

tid på sig för att lära sig och klara av sina uppgifter och i god tid få reda på om en förändring 

kommer att ske då rutiner är elementära. Barnet behöver en konkret, visuell undervisning, 

noggranna tydliga förklaringar och sedan få hjälp att repetera och kontrollera att de förstått enligt 

Sjöberg.  

 

                                                   
2 Hammervik, Iréne, föreläsning ”Att förebygga läs- och skrivsvårigheter”. 2008-02-11 Stockholms 
universitet. 
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I tidningen Förskolan (Förskolan nr 06/2005) beskrivs vardagen på avdelningen Valen på en 

språkförskola. På Valen går åtta barn mellan fyra och sju år. Samtliga har grava språkstörningar 

och de har kommit dit på logopedremiss. Vanligtvis är det föräldrarna till barnen eller personal på 

dess tidigare förskola som gjort den första bedömningen att något inte stämmer. En logoped har 

konstaterat att vanlig logopedbehandling inte räcker utan barnet behöver ha språklig träning under 

hela sin vardag. På språkförskolan finns tillgång till logoped och förskollärare med lång 

erfarenhet av barn med särskilda behov. Förskollärarna har ingen specialutbildning inom tal- och 

språkstörning men de har gått relevanta fortbildningskurser. I vardagen används metoder så som 

TSS- tecken som stöd. (Läs mer under rubrik TSS- Tecken som stöd). Personalen talar tydligt 

med korta meningar då barnens hörselminne ofta är begränsat och de inte förstår långa satser. I 

samlingen återges informationen om dagen med hjälp av såväl bilder som med tecken. Barnen på 

Valen får dagligen språkträning av förskollärarna och den logoped som är anställd på förskolan. 

Det kan vara träning i form av övningar i munmotorik (blåsövningar), ljudtränig, vilket ljud 

börjar ditt namn på och rim och ramsor. Barnen övar begrepp och ordförråd och att kategorisera 

substantiv genom att t ex leka affär. 

 

Ju längre tid barnen vistats på Valen desto mer medvetna blir de om dess språkliga 

tillkortakommanden. På Valen finns en öppenhet kring att barnet är där för att träna med språket. 

Barnen kan efter en tids vistelse minnas tillbaka och tala om att i början kunde jag inte säga S 

eller då hörde jag inte skillnad på B och V.       

 

I Sjöbergs Ibland låtsas jag att jag förstår (Sjöberg 2007) har intervjuer gjorts med barn med 

språkstörning som går i grundskolan. I boken har det intervjuats sju barn som är mellan åtta och 

femton år. De har skilda svårigheter och styrkor men de har också gemensamma nämnare i sina 

svårigheter. En språkstörning för ofta med sig svårigheter som påverkar relationen och 

kommunikationen med andra människor. Det är svårt att föra sin egen talan och hävda sin vilja, 

man missförstår och missförstås och det är  svårt att uppfatta sociala normer och koder. De här 

svårigheterna finns ofta kvar i vuxen ålder och innebär en sårbarhet som delvis ser olika ut för 

kvinnor och män (Sjöberg 2007 s. 133). Föräldrar och pedagoger behöver arbeta extra mycket för 

att stärka barnens och ungdomarnas känsla för vad som är rätt. De måste t ex höra många gånger 

att de inte alltid behöver göra som andra säger, att de har rätt att säga nej till det som de inte vill. 

Både tonårspojkar och tonårsflickor kan annars riskera att komma i kontakt med människor som 

utnyttjar deras godtrogenhet och brist på självkänsla (Sjöberg 2007 s. 134).  
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Matematik är ett ämne som ofta innebär en extra svårighet för ett barn med språkstörning. Språket 

har en stor betydelse att utveckla förmågan att tänka logiskt och i flera led, vilket är nödvändigt i 

matematik. Det finns många symboler och begrepp som man måste förstå innebörden av. Det är 

nödvändigt att förstå allt man läser och att kunna skilja på viktig och oviktig information. Vid 

nedsatt läsförståelse kan det bli problem med lästalen (Sjöberg 2007 s. 131). 

 

En del barn och ungdomar med språkstörning har svårt med tidsupplevelse och tidsuppfattning. 

De har svårt att uppskatta när en halvtimme har gått, när de behöver gå hemifrån för att hinna 

med bussen, eller om de hinner gå ner till affären innan teveprogrammet börjar (Sjöberg 2007 s. 

136). 

I all träning av vardagliga färdigheter är hjälpmedel ett viktigt inslag. För att få hjälp att komma i 

tid kan mobiltelefonen användas och vid läs- och skrivträning är olika dataprogram till god hjälp. 

Arbetet vid datorn hjälper barnen att stänga ute andra intryck och koncentrera sig på det som 

händer på skärmen (Sjöberg 2007 s. 135).       

 

 

Samtliga av de intervjuade barnen hade fått mycket goda resurser i form av t ex 

specialpedagoger/speciallärare och logopeder i sina skolor. Några av barnen går eller hade gått i 

skolor som är inriktade på barn med en tal- och språkstörning. Två av barnen hade gått på 

Hällsboskolan. Elevantalet var litet i grupperna. Barnen hade trivts där och fått kamrater och en 

bra start i livet i den bemärkelsen att de fick träna sådant som är viktigt att kunna som vuxen. 

 Idag är den svenska skolan inriktad på att skapa en skola för alla. Under tiden man går på en 

skola inriktad på elever med tal- och språkstörning är man hela tiden inskriven i sin hemskola och 

tanken är att man ska flytta tillbaka dit, i regel efter ett läsår (Sjöberg 2007 s. 127).      

 

Margareta Ahlström3 förklarar att vissa kompetenser hos barn utvecklas i både vertikala och 

horisontella relationer. De vertikala relationerna sker i samspel mellan två personer som är 

ojämlika t e x en förälder eller lärare kontra ett barn. Horisontella relationer sker i jämlika 

relationer t ex barn – barn emellan. Språkliga, sociala och kognitiva kompetenser utvecklas både i 

vertikala och horisontella relationer. Båda behoven behöver bli tillgodosedda för ett barn med 

särskilda behov. Vidare beskriver Ahlström tre kriterier för ett psykiskt välbefinnande:  

 

• Att man lever i ett begripligt sammanhang 

                                                   
3 Ahlström, Margareta, föreläsning  ”Hörselskadade barn” 2008-02-18, Stockholms universitet 
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• Med lagom krav på sig själv 

• Möjlighet att påverka 

 

 

2.10 TSS- Tecken Som Stöd 
 

Förkortningen TSS står för Tecken som stöd. Det är en viktig hjälp för barn och ungdomar med 

språkstörningar. De dövas teckenspråk är ett eget språk med egen grammatik. TSS-tecknen är 

hämtade ur de dövas teckenspråk men är inte klassificerat som ett eget språk. Enstaka glosor är 

hämtade från teckenspråket och fungerar som ett hjälpmedel till att kommunicera. Som tidigare 

nämnts har många barn med språkstörning både svårt med den impressiva och expressiva 

funktionen. TSS används både för att förstå andra och uttrycka sig själv. Eftersom många barn 

har lättare att uttrycka sig med hjälp av tecken än med tal blir kommunikationen mindre kravfylld 

då barnen förstår vad andra säger och de själva även slipper att bli missförstådda. Med TSS talar 

och förstärks nyckelorden med hjälp av tecken. Genom att använda sig av ett tydligt kroppsspråk 

och en uttrycksfull mimik blir stödtecknen till ytterligare hjälp. 

 

Fördelar med TSS är att det stimulerar barnets språk- och talutveckling. Det hjälper dem att 

bygga upp deras inre ordförråd. När det finns svårigheter att uttrycka sig med talet ger TSS en 

adekvat hjälp. När barnets tal har förbättrats slutar de att använda tecknen. Då fungerar talet så 

pass bra att barnet kan klara sig utan TSS. 

 

Det är av stor vikt att så många som möjligt i barnets närhet använder stödtecken, framförallt 

föräldrar och andra vuxna men även syskonen. Även om barnet själv inte tecknar är det viktigt att 

de vuxna fortsätter använda stödtecken då det finns barn med språkstörning som inte förstår tal 

men däremot förstår tecken och bilder.  

Även handalfabetet är lånat från dövas teckenspråk. För en del barn med språkstörning kan 

handalfabetet var till hjälp när man lär sig bokstäverna och ska börja läsa. Både TSS och 

handalfabetet fungerar som ett minnestöd med hjälp av handen.  En vuxen hjälper barnet att 

forma händerna till tecken och bokstäver. På så vis lär sig barnet på ett ”handgripligt” vis. (Blom 

& Sjöberg, 2000, sid 137). 
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3. Metod och genomförande 
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers och logopeders tankar om 
förhållnings- och arbetssätt med barn som har diagnostiserad språkstörning.  

3.1 Allmänt om metod 
 

Kvantitativ studie eller kvalitativ studie? 

Den kvantitativa metoden har sin bakgrund i naturvetenskapen där mätningar och observationer 

används som instrument för att samla in fakta. Forskaren analyserar och försöker finna mönster i 

insamlad fakta och denna metod har sina rötter i positivism, empirism och behaviorism (Eldholm 

& Svenberg 2006, s.26). 

 

När frågeställningen rör hur ofta, hur många eller hur vanligt något är så bör man använda sig av 

en kvantitativ studie. Gäller frågeställningen däremot att förstå eller hitta mönster så ska man 

göra en kvalitativ studie. För att illustrera ett exempel kan följande metafor användas:  

 

”Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå ut och räkna 
dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur deras livsbetingelser 
ser ut så skall jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras situation” (Trost 
1997, s.16). 

 

I studien ”Det lekpedagogiska förhållningssättet” hänvisar författarna till Stukat (2005) som 

menar att den kvalitativa metoden har sina rötter i de humanistiska vetenskaperna. Det som 

kännetecknar denna metod är att forskaren tolkar och förstår resultatet som kommer fram.  

Den kvantitativa metoden att angripa problematiken analyserar relationer mellan variabler och 

inte mellan människor. 

3.2 Metodval 
 

 I vår studie utgår vi från syftet att ta reda på yrkesverksammas förhållningssätt samt arbetsstätt 

till elever med språkstörning. Vi är således intresserade av att förstå dessa människors sätt att 

resonera. Av den anledningen har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie (Trost 1997, 

s.16).  
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Om vi istället hade använt oss av en enkätundersökning skulle de ge oss möjlighet att fånga upp 

en större undersökningsgrupp och då även få svar på en större mängd frågor. Dilemmat hade i det 

fallet varit att vi inte skulle kunna ställa adekvata följdfrågor. Eftersom vi har fördjupat oss i 

ämnet genom vår litteraturstudie är vi medvetna om att vår tolkning och förståelse av det 

insamlade materialet kan ha ett visst inslag av subjektivism. I en kvalitativ intervju är intervjuare 

och intervjuperson visserligen medskapare i ett samtal och det kan det färga utfallet av intervjun 

(Patel & Davidson 2003, s.78). 

3.3 Frågekonstruktion 
 

Vi kommer att använda oss av ostrukturerade frågor. Enligt Trost (1997 s.20) betyder detta att 

svarsmöjligheterna är så öppna som möjligt d v s saknar fasta svarsalternativ. Anledningen till 

ostrukturerade frågor är att vi vill ha så uttömmande svar som möjligt. Den ger oss möjlighet att 

ställa följdfrågor så som ”Förstår jag dig rätt att du menar…?” eller ”Kan du berätta hur du 

gör…?” Avsikten med denna öppna hållning är att nå ett djupare svar och mer innehållsrika 

reflektioner hos den intervjuade. Enligt Stensmo (2002, s.121) innebär den ideala 

intervjusituationen att man ställer korta frågor och den intervjuade ger långa svar. 

3.4 Etiska aspekter 
 

När man gör en rapport av detta slag är det av stor vikt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. De 

framtagna uppgifterna kommer endast att användas inom forskningsändamål. Vi hänvisar härmed 

till nyttjandekravet bland de etiska reglerna.(Vetenskapsrådet, s.14). 

 

Vi har informerat intervjupersonerna om studiens syfte via ett personligt brev. I det framgår att 

deltagandet är frivilligt och att de berörda parterna har rätt att när som helst avbryta sin 

medverkan. Här utgår vi från informationskravet. 

 

Det står samtliga parter fritt att delta eller icke delta i vår studie. Vill en deltagare avbryta sin 

medverkan t ex mitt under en intervju står det denne fritt att göra det. (Vetenskapsrådet, s. 14) Vi 

hänvisar till samtyckeskravet. 
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 Vi som genomför studien har tystnadsplikt och det kommer att framgå av vårt brev till berörda 

parter. Efter intervjuerna kommer vi att behandla det insamlade materialet på så vis att de 

enskilda människorna ej kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, s. 12).  Vi hänvisar 

till konfidentialitetskravet. 

3.5 Urval 
 

Vi har valt att besöka två skolor i en storstad som båda är specialiserade på tal- och språkstörning. 

Det visade sig att den ena skolan, som vi väljer att kalla skola A, arbetar på ett inkluderande sätt. 

Den språkstörda eleven går under förmiddagen i en vanlig klass för att under eftermiddagen tas ut 

och arbeta mer individuellt med antingen logoped eller specialpedagog i skolans språkteam. En 

grundtanke med detta koncept är att eleven ska få stimulans av sina jämnåriga, mer 

normalspråkiga kamrater där de får ett dagligt ”språkbad”. Detta ”språkbad” anses vara 

språkutvecklande samtidigt som eleven får en individuell och anpassad hjälpundervisning. 

Eleverna bor inom kommunen.  

 

På den andra skolan, som vi väljer att kalla skola B, arbetar man mer segregerande. De 

språkstörda eleverna går i mindre klasser under hela skoldagen, med max 6-8 elever som är i 

någorlunda samma åldersspann. Som exempel arbetar en klass med elever från motsvarande år 1-

2 och i en annan klass arbetar elever från motsvarande år 3-4. Eleverna har grava språkstörningar 

och därför arbetar flera vuxna i en klass. Som exempel kan nämnas en klass med 8 elever och där 

arbetar en klasslärare, förskollärare samt en logoped. Anledningen till att det är så få elever i en 

klass är att samtliga elever har uttalade svårigheter med att sortera och att de inte kan hantera en 

miljö med alltför många intryck. Eleverna vid denna skola bor i olika kommuner och kommer 

oftast till och från verksamheten med taxi/skolskjuts. 

 

Kontakten har skett via telefon med skolornas rektorer där vi presenterat oss och berättat 

bakgrunden samt syftet till varför vi vill besöka skolorna. Genom rektorerna har vi erbjudit 

berörd personal att vara med i vår undersökning. 

 

Anledningen till varför vi har valt ut dessa specifika skolor är att vi vill hitta skolor där 

personalen har specialkompetens inom området språkstörning. Liknande kompetens finns inte 

utbredd i övriga staden då det finns många språkförskolor medan språkskolorna är avsevärt färre. 

Arbetsplatserna är av den anledningen unika och vi förutsätter att personalen gjorde ett medvetet 
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val när de sökte sin tjänst. Utifrån dessa förutsättningar ges det goda möjligheter till att få våra 

frågor besvarade.  

 

 I vår studie hade vi initialt tänkt göra kortare studiebesök för att observera skolorna och dess 

omgivning. I observationen hade vi för avsikt att vara icke deltagande men kända observatörer. 

(Patel & Davidsson s. 95) Vi ville genom observationer uppnå en förståelse och känsla för 

skolornas arbetsmiljö och pedagogik. Bl a tänkte vi titta på lokaler, utemiljön och auskultera den 

pedagogiska läromiljön. Detta hann vi göra på skolan B som vi först tog kontakt med, dock ej på 

skola A p g a tidsbrist. 

3.6 Urval av intervjupersoner 
 

Vi gjorde kvalitativa intervjuer med åtta personer från skilda yrkeskategorier där samtliga arbetar 

med elever från förskoleklass till år 9. Då vi valde ut våra intervjupersoner arbetade vi efter några 

kriterier. Det första rör sig om de olika yrkeskategorierna. De utvalda personerna arbetar som 

antingen specialpedagoger, lärare, förskollärare eller logopeder. Detta för att få en så bred 

förståelse som möjligt av förhållnings- och arbetssätt samt få så uttömmande svar som möjligt på 

våra frågor. Det andra kriteriet var att vi ville se om det fanns skillnader eller likheter i svar 

beroende på vilken verksamhet intervjupersonerna arbetar i. Vi är dock medvetna om att dessa 

åtta intervjupersoner inte kan representera alla pedagogers/yrkesverksammas uppfattning i våra 

frågor. Då vi har valt en kvalitativ metod fokuserar vi mer på intervjupersonernas personliga 

åsikter. 

 

För att göra det mer överskådligt i vår resultatredovisning har vi numrerat intervjupersonerna 1-8. 

Vi intervjuade enbart kvinnor. En kort presentation av personerna följer: 

1. Specialpedagog sedan 2004. Har arbetat som förskollärare sedan 1984. Arbetar nu i tal 

och språkteam sedan januari 2008. Ansvarar för förskoleklass och elever från år1 i skola 

A. 

2. Logoped sedan 1982. Har en rad tilläggsutbildningar som t ex dyslexi, Karlstadmodellen, 

röstmetodik, röst och rörelse. Har tidigare arbetat utredande som logoped inom 

sjukvården. Arbetar nu i tal och språkteam sedan 1,5 år i skola A. 

3. Specialpedagog sedan 2002. Har arbetat som lågstadielärare i 30 år. Har gått ett antal 

fortbildningskurser. Har arbetat som platschef på en skola. Arbetar nu i tal och språkteam 

sedan nästan ett år tillbaka (augusti 2007) i skola A. 
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4. Specialpedagog sedan 2002. Har arbetat som lågstadielärare sedan 1983. Arbetar sedan 

2003 med tal och språkstörda barn samt elever med autism som tilläggshinder. Ansvarar 

för äldre elever d v s motsvarande högstadiet i skola B. 

5. Logoped sedan 1996. Har arbetat som logoped inom sjukvården i 8 år. Arbetar nu med 

gravt språkstörda barn sedan 2004 i skola B. 

6. Grundskollärare 1-7 svenska/so och engelska sedan 1997. Har tidigare arbetat som 

klasslärare i år 1-3, både åldersblandat och åldershomogent. Arbetar nu som lärare med 

språkstörda elever sedan 2004 i skola B. 

7. Förskollärare sedan 1984. Har tidigare arbetat som barnskötare samt har fortbildning 

inom matte och gymnastik. Började arbeta inom denna verksamhet med språkstörda barn 

1999. Numera pensionär men hjälper till när tid och behov uppstår, i skola B. 

8. Grundskollärare 1-5 matematik/svenska sedan 2006. Har tidigare arbetat som barnskötare 

och fritidspedagog sedan 1992. Har utbildat sig till lärare på distans samtidigt som hon 

varit anställd på fritids i denna verksamhet med språkstörda barn. Har jobbat i skola B i 7 

år. 

3.7 Undersökningens genomförande  
 

Vår avsikt var att göra varsitt studiebesök på de båda skolorna. P g a tidsbrist hann vi bara göra 

ett sådant studiebesök i skola B. Vid det studiebesöket träffade vi initialt rektorn som visade oss 

runt och berättade om skolans verksamhet. Vi kom också i kontakt med 4 av 5 intervjupersoner. 

Vi hann presentera oss själva och berätta om syftet med intervjuerna. Alla intervjupersoner fick 

varsitt personligt brev som innehöll en kort presentation av oss själva, där studiens bakgrund 

framgick och varför vi vill intervjua just dessa personer. Som bilaga till det personliga brevet 

medföljde även våra övergripande frågeställningar så att de intervjuade hade möjlighet att 

förbereda sig. I brevet intygade vi dessutom att vi håller oss till konfidentialitetskravet d v s har 

tystnadsplikt (läs mer under etiska aspekter). Att de inblandade garanteras anonymitet framgick 

också i brevet. Den intervjuperson som vi inte träffade fick det personliga brevet via rektorn och 

sedan konfirmerade vi intervjun över telefon. Vid skola A skedde kontakten över telefon via 

rektorn som var mycket positivt inställd till vårt besök. Hon gav oss klartecken till att utföra 

åtminstone två intervjuer, den tredje bekräftades samma dag som vi besökte skolan. Samtliga 

personer var positiva till att medverka i intervjuer.  
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Intervjuerna genomfördes enskilt d v s med en intervjuperson i taget. Vid hälften av tillfällena 

genomfördes intervjuerna med en intervjuare och en intervjuperson. Resterande tillfällen 

närvarade vi båda två, där en av oss genomförde intervjun medan den andra förde anteckningar. 

Varje intervjutillfälle tog mellan 45-60 minuter. Intervjuerna skedde på personernas respektive 

arbetsplats. Vi fick tillgång till att sitta i enrum med varje person så att vi kunde intervjua 

personerna i stort sett ostörda. Till vår hjälp använde vi oss av Mp3 spelare, vilket godkändes av 

samtliga intervjuade. Inspelningen gjorde vi för att kunna fokusera på vad intervjupersonen 

berättade och för att slippa vara upptagna med att föra anteckningar. I våra intervjuer har vi utgått 

från vår intervjuguide (se bilaga) som innehåller öppna frågor som alla tillhör en viss rubrik/ 

tema. 

3.8 Bearbetning av materialet 
 

När vi hade utfört intervjuerna behandlade vi informationen genom att skriva ut det inspelade 

materialet ordagrant. Sedan läste vi igenom resultatet flera gånger för att få en förståelse av 

intervjupersonernas resonemang. Vi valde sedan att följa de steg kring själva kodningen som  

Bryman (2001) lyfter i ”Samhällsvetenskapliga metoder”. Han skriver om vikten av kodning av 

det insamlade materialet i den kvalitativa dataanalysen. Detta gäller inte minst i grounded theory, 

som är det vanligaste synsättet för analys av kvalitativa data (Bryman 2001, s. 375). Kodningen 

innebär en genomgång av det insamlade materialet där man sätter etiketter på de delar som tycks 

vara av antingen ”teoretisk vikt eller av praktisk betydelse för de personer som studeras” (Bryman 

2001, s. 377). Det finns tre typer av kodning och den selektiva kodningen betyder att man väljer 

ut en kärnkategori och relaterar den till andra kategorier. Kärnkategorin är den centrala 

frågeställningen utifrån vilket alla andra kategorier integreras (Bryman 2001, s.377). 

Först läste vi således igenom utskrifterna utan att notera något. Nästa gång vi läste igenom 

materialet gjorde vi kontinuerliga och så många notiser som möjligt i marginalen. Det kunde t ex 

vara viktiga iakttagelser eller nyckelord som intervjupersonerna använt sig av. Det kunde också 

vara olika teman som antyds (Bryman 2001, s.384). 

 

Vidare i sorteringsarbetet valde vi ut allt väsentligt som våra intervjupersoner sagt utifrån våra 

frågeställningar. Vi bestämde oss också för att leta efter lämpliga citat eller uttryck som är 

representativa för dessa teman. 

Vi gick igenom alla utskriva intervjuer igen, men denna gång markerade vi våra utvalda teman 

med hjälp av pennor i olika färger. Varje tema fick en egen färg och vi markerade dessa teman 
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efterhand som de förekom. Vi försökte följa författaren Merriams råd att leta efter 

regelbundenheter och återkommande företeelser i informationen i utvecklandet av kategorier. 

Sedan sorterade vi in informationen under frågorna i vår intervjuguide.  

Vi fann en del intressanta funderingar hos de intervjuade som inte hörde direkt till våra 

frågeställningar men dessa ville vi inte utesluta. Vi har lagt in dessa under kategorin övrigt i vår 

resultatdel. 

3.9 Tillförlitlighet 
 

Då  en undersöknings tillförlitlighet ska behandlas använder man sig av de två begreppen 

reliabilitet och validitet. Merriam skriver att dessa begrepp hör tätt samman i den kvalitativa 

metoden:  

 

”Reliabilitet och validitet är oupplösligen förknippade med varandra under forskningens gång”  
(Merriam 1994, s 181).  

 

3.9.1Reliabilitet  

 

När det handlar om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas kallas det för dess reliabilitet. 

Det betyder noggrannhet eller pålitlighet. Stensmo skriver: 

 

”Enkelt uttryckt innebär reliabilitet att, om man mäter – observerar - samma aspekt av 
verkligheten vid upprepade tillfällen, måste man få (ungefär) samma resultat varje gång” 
(Stensmo 2002 s 31).  

 

 I den kvantitativa undersökningen försöker forskaren hitta regler och mönster medan man inom 

den kvalitativa forskningen mer är inriktad mot att beskriva och förstå undersökningspersonernas 

uppfattning av verkligheten. I och med att det rör sig om olika tolkningar samt att världen 

ständigt förändras bör forskaren inta ett helhetsperspektiv. Inom den kvalitativa forskningen finns 

inga fasta referenspunkter vilket försvårar mätsituationen. 

 

I undersökningen ville vi ha en öppen inställning för att uppmuntra de intervjuade att ge 

uttömmande svar. Vi är även medvetna om att våra egna erfarenheter och synpunkter om arbete 

med språkstörda barn kan ha påverkat resultatet.  
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Till vår hjälp använde vi varsin Mp3-spelare. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att kunna 

gå tillbaka och lyssna på det insamlade materialet ett flertal gånger och verkligen säkerställa 

reliabiliteten. Vid fyra av åtta intervjutillfällen var vi båda närvarande. Detta för att vi ville lära 

oss intervjutekniken och känna oss säkrare när vi sedan själva skulle utföra intervjuerna. 

Ytterligare fördelar med att vara två närvarande var att vi hade möjlighet att diskutera det 

insamlade materialet efter intervjuns slut. Tidsaspekten avgjorde att vi inte var två vid resterande 

intervjutillfällen.  

 

Till viss del kan tillförlitligheten ha påverkats då vi vid några tillfällen blev så uppslukade och 

entusiastiska under intervjun.  

 

3.9.2 Validitet 

 

Begreppet betyder giltighet eller överensstämmelse. Det innebär i vilken utsträckning empiriska 

observationer är giltiga för den verklighet man avser att studera eller de problem en studie avser 

att belysa. Vid empiriska observationer använder forskaren mätmetoder så som ett frågeformulär 

(Stensmo 2002, s 32). Vårt frågeformulär bestod av en intervjuguide (se bilaga). Vi hade i åtanke 

att göra en pilotstudie för att pröva frågornas giltighet. P g a tidsbrist hann vi inte utföra detta. Det 

visade sig att våra frågor var av relevans och svaren gav oss information som besvarade vårt syfte 

och frågeställningar.  
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4. Resultat 
Efter att ha analyserat det empiriska resultatet redovisar vi i detta kapitel de mönster som 

vi anser framträtt. Vi vill påpeka att informatione n är utsagor från våra informanter d v s 

deras egna beskrivningar av verkligheten. 

Återkommande nyckelbegrepp har vi valt att markera med kursiv stil. Inledningsvis följer 

en presentation över skolorna.  

 

I skola A var det tydligt att man endast tog emot barn med en språkstörning utan 

tilläggsdiagnoser. Enligt informanterna arbetade man medvetet inkluderat och barnen måste 

kunna behärska att befinna sig i ett större sammanhang med många intryck. Barnet fick 

stödundervisning i de lägre åldrarna men förutsattes klara sig mer självständigt i de högre 

årskurserna. Då användes istället kompenserande, tekniska hjälpmedel.  

Skola B var inriktad på att ta emot barn med större svårigheter och eventuella tilläggsdiagnoser. 

Där fanns det fler humanresurser för att täcka upp elevernas skilda behov. Skoldagen 

genomsyrades av en segregerande verksamhet. Man hade vid denna skola konstaterat att det var 

det bästa för dessa barn p g a deras omfattande svårigheter. 

 

I skola A befann sig eleverna i en inkluderad verksamhet under förmiddagarna. Personerna i tal- 

och språkteamet kom då till klasserna och gav stödundervisning på plats. Genom att befinna sig i 

normalspråkiga klasser fick barnen sitt språkbad. Under eftermiddagarna fick eleverna sin 

individuella språkträning utav tal- och språkteamet. Denna undervisning präglades av lustfylld 

verksamhet där pedagogerna arbetade utifrån barnets intresse och behov. Arbetet kunde variera 

utifrån elevernas mognadsgrad. De yngre barnen fick använda sig av många små leksaker som 

hjälp i sin träning. Eleverna fick även öva sina motoriska färdigheter i form av klappövningar och 

korsande av mittlinjen. Hos logopeden användes oralmotoriska hjälpmedel som gomplatta och 

elektrisk tandborste. 

 

I skola B arbetade man enligt informanterna med olika metoder inriktade mot de språkstörda 

barnen. Undervisningen var anpassad genom få och kortfattade instruktioner, man använde sig av 

TSS och korta arbetspass varvat med fysisk aktivitet. Dessutom var de teoretiska lektionerna 

medvetet förlagda på förmiddagen. Här förekom upplevelsebaserad undervisning med skilda 

studiebesök på museum, vårdcentraler och på restauranger. Vidare gjorde klasserna utflykter och 



33 
 

åkte tåg. Barnen hade individuella arbetsscheman där det framgick vad varje enskild elev skulle 

göra. Dessutom fick de mycket individuell träning tillsammans med en vuxen. I arbetet användes 

mycket bildstöd för att ge tydlig struktur över dagen. Barnen skulle även kunna följa med var i 

dagsschemat man befann sig.  

Här fanns hörselkåpor tillgängliga, man hade skärmar mellan arbetsplatserna och välisolerade 

dörrar som uteslöt ljud från korridorerna.   

4.1 De intervjuades bakgrund 
 
Vi ville veta hur länge personerna varit yrkesverksamma, vilka typer av utbildningar de har samt 

bakgrunden till varför de har valt att arbeta på sin nuvarande arbetsplats med tydlig inriktning 

mot språkstörning. 

 

På skola A har samtliga intervjuade lång arbetserfarenhet med barn vare sig man är förskollärare, 

grundskollärare eller logoped.  

 

Två av intervjupersonerna, (1) och (3), har inom de senaste sex åren vidareutbildat sig till 

specialpedagoger.  

 

Samtliga av de intervjuade på skola A har gjort ett medvetet val av arbetsplats. Särskilda begrepp 

som intervjupersonerna lyfter fram är inkludering, integrering och språkbad.  

 

Jag tycker att det här är en väldigt bra modell för inkludering. För barnen får ju det här 
språkbadet från de normalspråkiga som är så stimulerande och vi har ju sett jättebra utveckling 
på barnen (1). 

 
Intervjuperson (2) tycker också att språkbadet och integreringen av vanliga klasser var avgörande 

för valet av arbetsplats. Hon fastnade för konceptet på en gång och nämner även att hon har velat 

arbeta mer konkret med barn som har språkstörning. Person (2)  ledsnade på att arbeta enbart 

konsultativt och ville istället arbeta direkt med barnen dagligen. 

 

Intervjuperson (3) menar att hon har sökt sig hit p g a sitt intresse av språk. Hon betonar också 

vikten av tidiga insatser: 

 

Jag har mer och mer koncentrerat mig på språket. Språket är ju en sådan väsentlig funktion i all 
kommunikation över huvud taget. Utan språk klarar man väl knappast att överleva, så att säga. 
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Och jag tycker det är oerhört viktigt att vi startar tidigt. De insatser som vi nu lägger ner på barn 
som är små de har vi igen hundrafalt lite senare. Det är min absoluta övertygelse. 

 

Samtliga tre intervjupersoner på skola A har arbetat kort tid på skolan, från 3 månader upp till 1,5 

år. 

 

Vid skola B har alla fem intervjuade lång erfarenhet av att arbeta med barn vare sig de är 

förskollärare, grundskollärare, specialpedagog eller logoped. 

 

Intervjuperson (4) och (8)  har vidareutbildat sig till specialpedagog respektive lärare under de 

senaste sex åren. 

 

Valet av arbetsplats var inte helt medvetet hos våra intervjuade på skola B . Endast person (7) har 

aktivt sökt sig till just denna verksamhet och sett den växa fram. 

 

Fyra av de fem intervjuade på skola B säger att de har kommit till verksamheten mer eller mindre 

av en slump p g a olika omständigheter. 

 

Både person (4) och (6) menar att bakgrunden till att de jobbar här är att de känt sig otillräckliga 

på sina tidigare arbetsplatser: 

 

Jag kände mig på något sätt hjälplös. Jag kunde inte klara dem i stora klasser. Det kunde vara 25-
30 elever. Sen fanns det alltid några barn som hade det väldigt bekymmersamt (4). 

 

Sen kände jag mig ganska frustrerad som klasslärare för man hinner inte med. Man ser 
svårigheterna. Inte alltid men ofta vet man vad man skulle vilja göra men man kan inte och klarar 
inte att genomföra det rent praktiskt. Så jag var frustrerad och så kände jag att jag ville fördjupa 
mig i det här (6).  

 
Två av de intervjuade säger att de är tacksamma för att ha arbetat i vanlig grundskoleverksamhet 

innan de kom hit till språkskolan. De menar att de har en referens till hur vanlig språkutveckling 

sker kontra de språkstördas utveckling. 

 

De intervjuade vid skola B har alla arbetat längre i den befintliga verksamheten än vad 

personerna på skola A gjort. Här har personerna arbetat mellan 4-9 år. 
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4.2 De intervjuades syn på språkstörning  
 

Under den här rubriken presenterar vi intervjupersonernas uppfattningar om vad som 

kännetecknar ett språkstört barn samt vilka kriterier som eleven måste uppfylla för att bli 

upptagen i verksamheten. Vi ville även ha reda på om intervjupersonerna själva varit delaktiga i 

denna antagningsprocess. 

 

Vad som är slående under kategorin ”kännetecken av ett barn med språkstörning” är att diagnosen 

rymmer så många beskrivningar av svårigheterna. Några begrepp som samtliga av våra 

intervjupersoner nämner är att barnet har svårt inom flera delar av språket, den har ofta 

pragmatiska svårigheter d v s problem i samspelet med andra. Det leder ofta till missförstånd. 

Många har svårt med ordmobiliseringen. Vidare behöver dessa barn en tydlig struktur över 

dagen, helst i form av ett schema med bilder. Barnen bemästrar endast att arbeta i kortare 

arbetspass t ex 10 minuter. Sedan behöver de någon form av rörelseaktivitet. Det kan vara att 

springa ett varv runt skolan eller göra någon rörelselek. 

 

Fyra av våra intervjuade lyfter dilemmat med att ens upptäcka svårigheterna, se var problemen 

ligger någonstans och att förstå allvaret. Ibland förväxlar man störningen med t ex 

utvecklingsstörning eller språkförsening. Intervjuperson (4) tycker att barnen alltid ser väldigt 

normala ut och att man inte som medmänniska ska luras av barnets fysiska mognad eftersom 

problemen ligger på ett annat plan. Intervjuperson (5) och (8) menar att dessa barn med 

språkstörning är som de flesta barn: pigga, glada och kloka. Till en början märker man inte 

nödvändigtvis av svårigheterna eftersom barnen pratar på precis som andra. Efter ett tag står det 

klart att det finns stora brister i språket. Intervjuperson (7) påpekar att de här barnen har svårast 

med strukturen. 

 

Intervjuperson (4) beskriver språkstörningen på ett annorlunda sätt: 

 

Jag tycker ibland att de är födda med ett främmande språk som vi inte kan. Det språket vet ingen 
vad det är. Vi kan heller inte lära oss det, vi som är normalbegåvade i språk. 

 

Andra aspekter som lyfts fram är arbetsminnet och tidsuppfattningen: 

 

Barn med språkstörnig kan ibland hitta ljudet, språkljudet, och sen har de glömt det nästa dag. 
Det är svårt. De kanske kan men har glömt, de behöver utveckla de här nätverken i hjärnan för 
olika delar (1). 



36 
 

 
Intervjuperson (2) påtalar att många av de språkstörda barnen inte vet hur man uttrycker sig i tid. 

De förstår ibland inte begreppet tid. 

 
Intervjuperson (6) tar upp svårigheter att fokusera. Barnen är väldigt lättstörda av både ljud- och 

synintryck. Man försöker skärma av så mycket som möjligt och barnen har tillgång till hörlurar. 

Viktigt är att barnen får bestämma själva vad som passar dem bäst. Hon betonar även den 

långsamma inlärningstakten. Enligt henne tar det 4-5 gånger längre tid för dessa barn att lära sig 

någonting jämfört med normalspråkiga barn. Av den anledningen anser hon att det orealistiskt att 

tro att barnen kommer att nå läroplanens kunskapsmål i tid. Trots att det är många vuxna i klassen 

är det inte möjligt att skynda på inlärningstakten. 

 

Person (8) uppehåller sig även vid att barnen ofta har en ojämn kapacitet och har svårt att nå fram 

till kunskapen. Hon menar att dels är det en ojämnhet i att kunna något i ena stunden för att i 

nästa stund inte kunna något alls. Om man delar upp kunskapskapaciteten i olika delar kan barnen 

inom vissa delar prestera ganska högt för att i andra delar ligga på en särskolenivå. 

 

Men det som är mest karaktäristiskt är att det är en väldigt långsam inlärning och att man ibland 
undrar ”Herregud, lär de sig nånting?” Det tar sån otroligt lång tid. Och att de många gånger 
kan men hittar inte fram till kunskapen. Man kan älta veckodagar i fem år innan det sitter, om det 
någonsin sitter (8) 

 

Intervjuperson (7) och (3) är de enda som kommer in på motoriska svårigheter. Som exempel kan 

nämnas att när barnen är små kanske de bara orkar jobba i 10-minutersintervaller. Sedan behövde 

de en paus där de istället sjöng en sång, gjorde en klapplek eller gick ut och hoppade hopprep. 

Person (3) menar att dessa barn ofta har svårt med koordinationsövningar, rytmer och takter. 

Hon berättar vidare att hon övar korsmoment, korsar mittlinjen, har bollekar, gör klappövningar 

samt tar in musik och rörelse i undervisningen. Att varva undervisningen, att jobba både med 

huvudet och kroppen anser hon är optimalt. Hennes synsätt är holistiskt. 

 

Vad gäller kriterierna för vem som får börja i skolorna märker vi en tydlig samsyn bland 

intervjupersonerna.  

Två saker måste vara uppfyllda. Barnet behöver ha ett psykologbedömande som visar att man är 

normalbegåvad samt en logopedbedömning som påvisar att man har korrekt diagnos.  

Vid skola A nämner alla intervjupersoner att eleverna inte får ha för stora svårigheter för att 

komma till deras verksamhet. Person (2) menar att barnen inte får ha för stora svårigheter för då 
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blir det bara grymt för dem. Person (1) säger att de som har så stor språkstörning att de inte kan 

sortera intrycken istället bör gå i speciella språkklasser. 

 

Vi vågar ännu inte ta elever med riktigt stora svårigheter eftersom det ändå är en ganska 
krävande miljö, i alla fall som liten att komma in i. Förskoleklassen som de kommer in i har stort 
elevantal, där kanske de ska vara 1 av 25 elever. Vi önskar att vi kunde ta elever med stora 
svårigheter. Personligen tror jag 100 % på integrering (3). 

 
Vid skola B finns klasser där eleverna har tilläggssvårigheter så som autistiska drag, ADD eller 

ADHD. Även här måste dock språkstörningen vara den dominerande svårigheten. Denna skola 

får barn från flera kommuner runt om staden så upptagningsgruppen är betydligt större än vid 

skola A. 

Person (4) hänvisar till skollagen som säger att man ska integrera barn med behov av särskilt stöd 

i vanliga skolan. Hon anser dock att den segregering som skola B bedriver är det enda rätta för 

dessa barn. 

 

När det gäller personernas egen delaktighet i antagningsprocessen önskar samtliga pedagoger på 

skola B d v s (4), (6), (7) och (8) att de fick vara mer delaktiga. Som argument lyfts att de är vana 

att se elever i ett gruppsammanhang, att de kan se om eleven passar in i verksamheten och 

framförallt se vilken klass som skulle passa bäst. Intervjuperson (8) säger att hon vid enstaka 

tillfällen blivit tillfrågad, när barn varit väldigt likvärdiga.  

Person (6) menar att man ser olika saker, det är en sak att träffa barnen enskilt men att det även är 

viktigt att se hur barnet fungerar i en grupp. Hon berättar att det har blivit felplaceringar för de 

barn som behöver stöd i alla situationer under dagen, hon kallar det för ett överjag. Det har inte 

skolan resurser för. 

 

Intervjuperson (5) är synnerligen delaktig då hon tillsammans med rektorn är antagningsansvarig. 

Logopederna tar emot de inkommande handlingarna och träffar sedan barnet och dess föräldrar. 

Den som tar det avgörande beslutet är dock rektorn. 

 

Vid skola A är det chefslogopeden samt någon av specialpedagogerna som besöker förskolor i 

kommunen. Där är de med under en samling och ser barnen i fri lek. Efter det gör de en 

bedömning om de tror att barnet kommer att klara av att vistas i skola A. 
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4.3 Värdegrund och arbetssätt 
 

Under denna rubrik presenterar vi intervjupersonernas värdegrund, förhållningsätt i arbetet med 

eleverna samt hur de själva säger att de konkret arbetar. 

 

Samtliga av de intervjuade betonar respekt och alla människors lika värde. 

Intervjupersonerna vill få alla barn att växa utifrån sin egen förmåga.  

 

Flera av intervjupersonerna tar även upp trygghet och ärlighet. Person (7) tycker att ärlighet mot 

barnen är viktigt. De ska veta varför de går på skolan och vilka bitar de har svårt för. Man ska inte 

hymla om svårigheterna. Att ha en öppen dialog bidrar till att man får trygg grund att stå på 

tillsammans (8). 

 

Något som också är viktigt är att inte fokusera på hindren i första hand. Fokus är att ta vara på 

elevens styrkor. 

 

Man ska se hur omgivningen kan underlätta så att hindret blir mindre. Alla barns rätt till att i så 
stor grad som möjligt vara inkluderade för det har ju visat sig att de får störst stimulans med 
normalspråkiga. Ja, värdegrund och förhållningssätt är ju oerhört viktigt och sen att man utgår 
från individen i allting man gör och att man plockar fram barnets styrka i första hand (1). 

 
 

I arbetssättet gäller det att hitta individuella ingångar och att arbetet ska var lustfyllt. Person (4) 

betonar hur viktigt det är att lära känna barnet och ta vara på dess intressen. Person (1) bygger 

undervisningen på lust och glädje. Om man hittar saker de känner till blir barnen engagerade. 

Hon visar Narniakort och Digemón-grejer. 

 

Om de får skriva om egna intressen så är de mer intresserade och så får man dem att utvecklas 
lite längre än om man skulle börja prata om ”mor som ror” eller ”far är rar” eller vad det heter 
(skratt). Jag försöker trolla litegrann, ibland känner jag mig som en estradör. Jag försöker 
verkligen hitta rätt infallsvinkel och likaså rätt nivå (4). 

 

Flera av intervjupersonerna poängterar hur viktigt det är att ha tydliga rutiner, att eleverna vet vad 

som ska hända under dagen. På skola B har i stort sett alla dagar samma struktur; första passet är 

svenska och efter rasten är det matte. De praktisk-estetiska ämnena är förlagda till eftermiddagen 

eftersom eleverna då är alltför trötta för att orka ta in det teoretiska. 

 



39 
 

Även om dagarna har i stort sett samma gång så är det viktigt enligt informanterna att även 

variera undervisningen så mycket som möjligt. Det är viktigt att få in många inlärningskanaler 

och ha en upplevelsebaserad undervisning. Om man startar med ett nytt arbetsområde t ex 

stenåldern börjar man alltid med en konkret upplevelse så som att besöka ett museum. Klasserna 

gör även mycket utflykter då det annars blir svårt för barnen att ta in abstrakta företeelser (8). 

 

 

Person (6) menar att i alla ämnen är språket i fokus och eleverna tränas i att jobba och klara sig 

själva, att öva på självständigheten. Att förstå vad det innebär att vara elev och att ta eget ansvar 

menar hon är viktigt. 

 

Intervjuperson (1) och (8) pratar om TSS =(Tecken Som Stöd). I skola A säger man sig ha för 

avsikt att lära sig TSS då det stimulerar språket och bidrar till elevernas förståelse. I skola B 

använder man sig redan av denna metod. 

 

 I förskolan tecknar man väldigt mycket när de kommer dit som 3-4 åringar. Mycket mer än vad vi 
gör här. De här barnen är ju vana vid tecken så jag har lärt mig 50 % av dem. Resten har jag lärt 
mig på kurs och genom att arbeta med dem. Vi använder mycket stödord. Just att man ska sitta 
ner och titta, lyssna, vi går och äter, vi går på rast. Veckodagar, månader och ordningstal tecknar 
vi. Vi använder tecken för symbolerna i matematik. Signalord som är viktiga brukar vi teckna (8). 

 

En pedagog menar att personalen ibland skojar och tycker att de kör med hundpedagogik bara för 

att det känns så ibland. Det är uttryck som ”sitt ner ” eller ”nu går vi”. Det kan då bli som 

kommandospråk för en del barn inte klarar annat helt enkelt. 

 

Logopederna (5) och (2) jobbar oftast enskilt med varje barn. De tycker att det är optimalt att 

jobba på detta vis för då får eleven all uppmärksamhet. 

 

I deras arbetsuppgifter ingår att göra ett antal språktester kontinuerligt, att använda olika verktyg 

för att stärka oralmotoriken som gomplatta, eltandborste och blåsleksaker. De säger sig även ge 

råd till föräldrar hur man bäst stimulerar ordförrådet t ex genom lyssnarböcker: 

 

Jag ger föräldrar tips om att de måste prata med barnen varje dag en stund och gärna dra in dem 
och titta på barnprogrammen eller Aktuellt om det är lite äldre åldrar. Prata, prata, prata, prata 
(2)!   
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4.4 Skilda yrkeskategorier 
 

Under denna rubrik ville vi veta hur de intervjuade såg på det faktum att olika yrkeskategorier 

befinner sig i verksamheten, om de tror att eleverna påverkas av det. 

 

Samtliga av de intervjuade tycker att barnen gynnas av personalens skilda yrkeskategorier så 

tillvida att de fyller olika funktioner rent yrkesmässigt men även som individer. Olika 

utbildningar ger olika infallsvinklar och som person når du fram till barnets svårigheter på olika 

sätt. Förskollärarens styrka är den sociala utvecklingen, kunskaper i metodik och hur man på ett 

konkret sätt kan göra inlärningen meningsfull. Eftersom många av de språkstörda barnen är sena i 

utvecklingen passar det bra att göra t e x klapplekar (7). Läraren har sin kursplan att följa och 

ansvarar för kunskapsinhämtningen. De är bra på att se eleven i ett gruppsammanhang och vet 

vad man ska satsa på för att utslussningen ska gå bra (6). Logopederna ser språkstörningen ur en 

medicinsk synvinkel. Specialpedagogen ser språkstörningen ur ett pedagogiskt perspektiv. Denne 

fokuserar på barnets styrkor och arbetar utifrån barnets intresse på ett lekfullt sätt.       

 

Vi närmar oss svårigheterna från olika håll med olika utgångspunkter så att säga(3).    
 
 

I intervjuerna kunde vi se en skillnad i förhållningssätt hos pedagogerna och logopederna. 

Logopederna ses ofta som en yrkeskategori där man noterar svårigheterna medan pedagogerna 

hade stor entusiasm, såg barnens styrkor och möjligheterna i arbetet med dem. Men även hos 

pedagogerna kunde visst tvivel uppstå om att ”allt är möjligt”.  Person (2) tycker att det finns 

någon slags idé inom lärarvärlden att man kan träna upp allting. Hon tycker att man kan träna 

mycket men inte bort allting. 

 

Det händer att vi blir anklagade för att bara fokusera på svårigheterna och lärarna och 
förskollärarna kanske är ännu bättre på att se barnens styrkor (5).  

 

Intervjuperson (4) lyfter en annan aspekt nämligen att det borde finnas fler utbildade män i 

språkverksamheten. Vidare säger hon att inom gruppen tal- och språkstörning och framförallt 

inom autismspektrat är pojkar överrepresenterade.  
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4.5 Elevers framsteg  
 

I denna kategori ville vi få fram hur personalen säger sig notera en elevs framsteg, med vilka 

verktyg man mäter dem och hur man i så fall dokumenterar detta. 

 

Logopederna (2) och (5) använder sig av mycket olika tester. Det är en rad beprövade tester som 

ofta kommer från USA och England. Eftersom befolkningen är större där hinner de prövas på 

många fler barn. Sedan överförs de till svenska förhållanden. Det sker en uppföljning av testerna 

efter ca 6 månader. På skola A görs speciella tester inför år 4 då eleverna inte längre ska få tal- 

och språkteamets resurser. Istället är de olika kompensatoriska hjälpmedlen tänkta att komma in 

där. Exempel på sådana hjälpmedel är rättstavningsprogram och talande tangentbord. 

Logopederna skriver regelbundet ner, åtminstone en gång i veckan, vad de har gjort med varje 

barn. 

 

Vi som logopeder är skyldiga att skriva journaler så jag skriver en anteckning i journalen varje 
gång jag träffar barnet. Sen gör vi bedömningar och skriver som en status. Eventuellt en gång per 
termin eller en gång om året. Då kan man rent kvantitativt se skillnad i testresultat. För att inte 
bara tycka en massa saker kan man faktiskt se där att han har utökat sitt ordförråd (5). 

 

Logopederna är med under EVK-möten och deras del finns med i åtgärdsprogram. På skola B 

fyller logopeden tillsammans med läraren i IUP:n  (Individuella utvecklingsplanen). 

 

Samtliga pedagoger på skola A anser att de kan notera genom egen erfarenhet, att de kan se och 

höra när eleven gör framsteg. De för dagbok för varje elev på ett individuellt datakonto alternativt 

i en anteckningsbok. Vidare testar pedagogerna elevernas kunskaper i olika delar i svenska så 

som läsning, läshastighet och stavning.  

 

Intervjuperson (1) tycker att det bästa vore att spela in på Mp3 eftersom man kan höra fel. Då har 

man möjlighet att gå tillbaka och fundera hur det egentligen lät. 

 

På skola B använder man sig av en IUP som är uppdelad i många små steg. Person (6) säger att 

det passar mycket bra i denna verksamhet eftersom barnen sällan gör jättestora framsteg. Man ser 

ändå att det går framåt. 

 

Intervjuperson (8) tycker att IUP:n är väldigt omfattande och tydlig. Hon menar att man kan visa 

upp delar av IUP:n i samtal med föräldrar. Man kan visa på när och hur eleven gjort framsteg. 
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De använder även Ingvar Lundbergs läsutvecklingsschema. Person (8) tycker att detta lässchema 

är mycket bra för språkstörda barn då den lyfter vilka delar av språket man har lätt alternativt 

svårt med. Hon tycker också att det är ett tydligt och bra sätt att se över barnens läsutveckling. 

 

Pedagogerna har oftast en medveten tanke att mäta barnets kunskaper i vardagliga sammanhang, t 

ex samlingen. Där övar man begrepp som igår, idag och imorgon. Person (8) menar att man här 

märker om barnet har förstått begreppen. 

 

4.6 Övrigt 
 

Under denna rubrik lyfter vi funderingar som intervjupersonerna kommit in på genom sitt eget 

resonemang. Vi har alltså inte ställt några direkta frågor kring dessa teman. 

 

Flera av våra intervjupersoner kom in på det kortsiktiga ekonomiska tänkandet från politiskt håll. 

De var oroliga för elevernas framtid i samhället om det inte sätts in resurser när barnen är små. 

Intervjuperson (3) säger att en bra integrering kan kosta väldigt mycket när det gäller 

humanresurser d v s lärare eller vuxna personer. Hon menar att en dyrare reform krävs i och med 

att fler vuxna behövs. Hon är övertygad om att det betalar sig i slutändan, det som kostar 

tusenlappar idag kommer att kosta miljoner senare. Person (3) menar att denna reform är väldigt 

billig, i förhållande till vad en utslagen ungdom kostar samhället.  

 

En av personerna oroas över att de ekonomiska nedskärningarna medför konsekvenser som gör 

att verksamhetens kvalitet inte kan upprätthållas. 

 

Politikerna vill att man ska bli klar med språkteamets insatser redan i tidigare årskurser. Detta 

kallar en av våra intervjupersoner ”en skrivbordsprodukt”. 

 

Tidigare deltog logopederna under utvecklingssamtalen. Detta har ändrats beroende på 

nedskärningar. Intervjuperson (4) anser att dessa nedskärningar har skett p g a starka viljor på 

skolan. Man har inte förstått vitsen av logopedtimmar. Logopeden måste därför lämna över 

uppgifter till de pedagoger som ska hålla i ett utvecklingssamtal. Intervjupersonen påpekar att hon 

känner förtroende till logopeden och att hon anser att det fungerar bra i det stora hela.  
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En av intervjupersonerna (6) tar upp dilemmat med att gå i en segregerad verksamhet. Hon menar 

att för många språkstörda barn är kontakten med kamrater ett svårt dilemma. En pojke som har 

gått i verksamheten under fyra års tid klagar över att han inte har några kamrater hemma och är 

jätteledsen över det. Eleverna blir ”ditskeppade” och för en del fungerar det bra och för en del gör 

det inte det. De behöver stadigt befinna sig i ett sammanhang för att hitta vänner. I det här fallet 

har skolan tillsammans med föräldrarna bedömt att det skulle vara bra för honom att gå i en skola 

hemma ett tag för att arbeta mer med att komma in i ett socialt umgänge. För de flesta är det 

positivt att gå på denna skola men för andra passar inte den segregerade formen, enligt person (6).  

 

En pedagog (3) lyfter att en del mellanstadielever tycker att det känns stigmatiserande att lämna 

klassen för att få hjälp. Hon har ett förslag där man jobbar i ett team så att eleverna knappt märker 

vem som är vem. Hennes förslag är att två klasser delar på två lärare och då finns det även en 

speciallärare/specialpedagog med. På det sättet är man tre som delar på klassen och då kan den 

personen lättare komma åt eleven med svårigheter inom klassens ram. Man kan lättare blanda 

runt så att det inte blir så stigmatiserande att gå till en speciallärare.  
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5. Diskussion och slutsatser 
Ännu en gång vill vi förtydliga att denna rapport inte granskar informanternas faktiska 

arbete utan syftet med studien är istället att undersöka pedagogers och logopeders tankar 

om förhållnings- och arbetssätt till barn med språkstörning. Vi kan inte uttala oss om 

eventuell samstämmighet eller skillnad mellan utsaga och verklighet. Således utgår vi ifrån 

intervjupersonernas egna uppgifter och drar slutsatser utifrån det. 

 

Våra frågeställningar är följande: 

• Hur kännetecknas ett barn med språkstörning enligt pedagoger och logopeder? 

• Vilka kriterier behöver barnet uppfylla för att bli antagen till en skolform med 

specialisering mot språkstörning? 

• Vilka arbetssätt används med barnen enligt intervjuade pedagoger och logopeder? 

• Hur yttrar sig barnens framsteg i förhållande till olika personers yrkeskategorier och 

arbetssätt enligt informanterna? 

 

 

Barn med språkstörning kan ha en rad olika kännetecken, vilket vi anser framgår både genom det 

empiriska materialet och litteraturgenomgången. De utgör ingen homogen grupp utan är på alla 

sätt heterogen. Barnen kan ha samma diagnos men den kan yttra sig på många olika vis 

(Loheman 2003). Utseendemässigt ser de ut som vilka barn som helst. I vår empiriska 

undersökning framkommer att en diagnos fastställs av en logoped och en psykolog, något som de 

intervjuade uttrycker samstämmighet kring.  Inom pedagogiken är diagnosen förhållandevis ny 

och vår uppfattning är att den är relativt okänd. Vi själva var tvungna att göra en djupdykning i 

ämnet för att förstå innebörden. Fler av våra intervjupersoner säger att det för många pedagoger 

är en okänd diagnos och det är lätt att missta sig. Det överensstämmer med vad vi har kommit 

fram till i vår litteraturstudie samt enligt våra egna erfarenheter som förskollärare och 

grundskollärare. Vi upplever att för många av våra kollegor är språkstörning ett diffust begrepp. 

Ett barn med språkstörning kan förväxlas med ett barn med språkförsening (Föhrer & Ancker 

2000). Det är inte heller ovanligt att man kan tro att det rör sig om en utvecklingsstörning. Vi 

hoppas att vi har lyckats reda ut begreppen och svarat så gott det går på titelns fråga. 
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5.1 Metoddiskussion 
 

Vi hade från början tänkt inrikta oss mot barn i lägre åldrar, år F – 3. Vid kontakten med rektorn 

på en ut av skolorna var vi inte tydliga nog att detta var vår tilltänkta målgrupp. Därför blev vi 

erbjudna att intervjua personer som arbetade med barn i högre årskurser. I brist på andra 

alternativ och för att möjliggöra att få ihop åtta intervjupersoner tackade vi ja till detta. Vi kunde 

ha varit mer tydliga kring vårt önskemål.   

 

Det föll sig så väl att det visade sig att våra intervjufrågor var relevanta och vi fick uttömmande 

svar av intervjupersonerna. Då vi använde oss av öppna frågor hade intervjupersonerna möjlighet 

att vara fria i sina svar vilket vi upplevde som positivt. Två av intervjupersonerna påpekade 

vikten av att få ta del av frågorna i förhand. Vi hade tänkt göra en pilotstudie för att testa våra 

intervjufrågor men detta genomfördes inte p g a tidsbrist.  

Flera av intervjupersonerna berättade att de värdesatte möjligheten att reflektera och sätta ord på 

sitt eget arbete och den egna värdegrunden. Det gladde oss att kunna bidra något i deras arbete.   

5.2 Bio-medicinska perspektiv hos logopederna 
 
I vår litteraturgenomgång skriver vi hur det bio-medicinska perspektivet var rådande ända fram 

till andra världskriget. Som exempel kan vi nämna Alfhild Tamm (Nettelbladt & Samuelsson 

1998), som verkade i en tid präglad av ett vetenskapligt synsätt som innebar att man letade efter 

fel. Människor kategoriserades mer eller mindre in under rubriker som ”normal” alternativt 

”onormal”. Helldin4 (2008) påpekar att skolan vid tiden innan andra världskriget präglades av 

segregering med tonvikt på exempelvis medicin, mogenhet, kontroll och expertis. Men bakgrund 

av detta kan vi konstatera att vi i vår studie upptäcker att de intervjuade logopederna bedriver sina 

uppdrag mycket utifrån just det bio-medicinska perspektivet. Genom sina tydliga och omfattande 

mätmetoder, som de säger sig använda frekvent, är de snabba att se och stämpla eventuella 

problem hos individen. Det upplever vi motsägelsefullt till skolans uppdrag som enligt alla 

styrdokument ska sträva mot inkludering och kontexttänkande (Person 2001). Vi ska dock påpeka 

att logopederna är medicinskt, ej pedagogiskt skolade och därför blir deras arbetsuppgifter 

annorlunda.  

 

                                                   
4 Helldin, Rolf, föreläsning 2008-01-29, Stockholms univeristet 
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Något som framkommit i vår studie är att logopederna oftast säger sig göra sina tester enskilt med 

varje elev med standardiserat material. En fråga vi då ställer oss är hur väl logopeden tar hänsyn 

till elevens bakgrund och intressen, det som Bourdieu kallar för habitus (Gytz Olesen & Möller 

Pedersen 2000). Dessa faktorer anser vi rimligen bör påverka elevens motivation till att utföra 

testerna och i förlängningen även utfallet av resultatet. 

Utifrån vårt pedagogiska synsätt frågar vi oss vidare om logopederna har den tillräckliga 

förståelsen och viljan till samspel som forskaren Eva Johannessen menar är så grundläggande för 

att uppnå goda resultat?(Johannessen 1995) 

Då vår studie har fokuserat på de vuxnas utsagor och då vi inte har granskat deras faktiska 

arbetssätt kan vi endast spekulera i dessa frågor, men vi anser ändå att det kan finnas risker 

genom att bedöma eleverna i enskilda tester t ex att stigmatisera eleven. Vi undrar även hur ofta 

man diskuterar de skilda perspektiven d v s det pedagogiska respektive det medicinska i 

språkskolorna. 

5.3 Sociologiskt perspektiv och engagemang 
 

Något vi under studiens gång upplevt mycket påtagligt är de intervjuade pedagogernas 

engagemang när de har berättat om sitt arbete med barnen. De menar att de anstränger sig för att 

hitta de individuella ingångarna där de tycks utgå från att varje barn är unikt. Pedagogerna säger 

sig ofta ta hänsyn till elevernas egna intressen och förförståelse t ex genom att ta fram leksaker 

med hög igenkänningsfaktor. Precis som Thavenius (2004) förespråkar tycks dessa pedagoger 

lyfta in populärkulturen i klassrummet. De intervjuade ger till synes intryck av att arbeta på ett 

snarlikt sätt som de pedagoger som Fast ger goda exempel på från England och Australien. (Fast 

2007). Exempelvis menar informanterna att man på ett lustfyllt vis leker in övningar och de äldre 

eleverna får skriva om det som intresserar dem. Enligt intervjupersonerna presterar eleverna ofta 

bättre än förväntat om man som pedagog tar hänsyn till elevernas förförståelse.  Detta stämmer 

väl överens med Fasts slutsatser. Pedagogerna ger oss intryck av att ta till alla tänkbara knep för 

att själva ta sig in i barnens värld och försöka bemöta dem med förståelse. Om vi utgår från vad 

de intervjuade säger tycker vi att undervisningen till stor del tycks präglas av den sociala 

modellen (Danermark 2005) där man vill förstå eleven utifrån dess sammanhang. 
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5.4 Miljöfaktorer- skolgårdar 
 
 
I den sociala modellen (Danermark 2005) vävs olika miljöaspekter in som alla kan påverka 

barnets utveckling. Något som vi fann anmärkningsvärt var hur vitt skilda miljöbetingelserna 

yttrade sig på skolorna. Skola A andades öppenhet, vi blev väl mottagna och det var lätt att hitta 

fram dit vi skulle. Skolgården var närmast idyllisk med grönskande omgivning och det fanns gott 

om rastleksaker, rutschkanor och klätterställningar. Många barn var ute och lekte på en skolgård 

präglad av liv och rörelse. Miljön var således stimulerande, vilket måste vara gynnande inte minst 

för de språkstörda barnen som kan behöva många raster och motoriska pauser. I likhet med 

Csíkszentmihályi tror vi att känslan av ”flow” i denna miljö kan bidra till en positiv 

helhetsupplevelse av skoldagen (Csíkszentmihályi 1990). 

 

Utemiljön i skola B stod i bjärt kontrast till den ”flow”-känsla vi kunde förnimma vid skola A:s 

skolgård. Även här blev vi väl mottagna men det var svårt att hitta rätt entré då det låg skilda 

skolor i samma huvudbyggnad. Det var inte särskilt tydligt skyltat och dessutom var vissa dörrar 

låsta vilket försvårade ytterligare att hitta rätt. Utomhusmiljön var minst sagt undermålig och 

enligt vår mening näst intill obefintlig. Skolgården bestod av en platt grusplan utan någon 

grönska eller lekpark. Närområdet var trafikerat av både bilar och tåg. Vid denna skola går barn 

med grav språkstörning och vår åsikt är att de om några borde få rikliga möjligheter att kunna 

vistas i en stimulerande miljö fylld med olika rastleksaker. Vi såg inte några lekande barn ute på 

skolgården, varken vid vårt första eller andra besök. Det kändes en smula ödsligt. Då skola B så 

tydligt säger sig varva undervisningen med rörelse anser vi att en rik skolmiljö är av relevans. 

5.5 Segregeringens följder 
 
Vid skola B, som arbetar segregerande, hänvisar de intervjuade till elevernas omfattande 

svårigheter och inte minst bekymret att sortera intryck. Några av de intervjuade kommer in på att 

denna skolform har sina brister, särskilt vad gäller sociala relationer. Dessa samspel är 

grundläggande i Vygotskijs resonemang kring människans utveckling (Jerlang m fl 1999). Då det 

är så få barn i varje klass på denna skola samt att alla har en grav språkstörning funderar vi över 

hur stimulerade dessa barn blir i rådande miljö. Är det ett sammanhang som hjälper eller stjälper 

eleverna i deras utveckling? Här utmanas de t ex inte i att samspela med människor i olika åldrar 

och färdigheter. De får således inte samma ”språkbad” som barnen i skola A ges möjlighet till på 

daglig basis. 
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En intervjuperson menar å andra sidan att de små klasserna ofta är ute och rör sig i samhället och 

på så vis upplever barnen skilda sammanhang och träffar olika människor. Underförstått skulle 

man då kanske tycka att barnen får sina språkbad i samband med detta. Är det i tillräcklig 

utsträckning undrar vi? Dessutom handlar det mer om vertikala, ojämlika möten då det för det 

mesta rör sig om vuxenkontakter. Behöver inte barnen i skola B istället fler regelbundna 

horisontella relationer d v s möten med jämnåriga? 

 

Sammanfattningsvis anser vi att barnen vid skola A tycks få det bästa av två världar: de får sitt 

dagliga språkbad från jämnåriga kompisar där de har en naturlig social tillhörighet samtidigt som 

de får mer individuell hjälp för att så småningom kunna bli mer självständiga. Personalen vid 

denna skola ger alla ett entusiastiskt förhållningssätt till den här skolformen. Dilemmat är dock att 

denna verksamhet kostar mycket pengar i form av humanresurser. Till syvende och sist är det 

politikernas vilja som styr om denna typ av verksamhet kan upprätthållas och eventuellt t o m 

sprida sig till fler kommuner. 

 

Vi anser att denna skolform rimmar väl med skolans uppdrag att inkludera samtidigt som den 

enskilde eleven får den hjälp som den har rätt till enligt lag (Lpo 94). Barnen har i skola A 

möjlighet att utvecklas både genom vertikala och horisontella relationer vilket måste anses 

optimalt om vi utgår från Ahlström5. (2008). 

 

Vid skola B menar vi att de vertikala relationerna d v s samspelet mellan barn och vuxen, verkar 

vara väl uppfyllda då det är mycket personaltätt i de små klasserna. Barnen blir sedda ur många 

aspekter och kan även få den vuxenhjälp de behöver. För att språkligt, socialt och kognitivt kunna 

utvecklas optimalt är vi av den åsikten att dessa barn dock behövt fler horisontella relationer. De 

tre kriterierna som Ahlström betonar: att leva i ett begripligt sammanhang, ha lagom krav på sig 

samt ha möjlighet att påverka, kan nog samtliga vara uppfyllda vid denna verksamhet. Samtliga 

pedagoger ger oss intrycket av att vara mycket medvetna och engagerade i eleverna och 

verksamheten. 

                                                   
5 Ahlström, Margareta föreläsning ”Hörselskadade barn” 2008-02-18 Stockholms universitet  
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5.6 Utsatthet 
 
 
Som Sjöberg menar (Sjöberg 2007) behöver de vuxna kontinuerligt arbeta mycket för att stärka 

barnens självkänsla och förmåga till självtillit. Vi tolkar det som att personalen på båda skolorna 

gör detta. De språkstörda barnen riskerar att duperas av människor som utnyttjar deras sårbarhet. 

Svårigheterna kan även göra att dessa barn riskerar att slås ut ur samhället p g a missförstånd eller 

att omgivningen inte accepterar deras problematik. Vi instämmer i det resonemang som en av 

våra intervjuade för: lägg ner tid och resurser på dessa barn när de är små för då kommer vi se ett 

positivt resultat när de blir äldre. Barn med språkstörning behöver tidigt inkluderas för att få en 

känsla av sammanhang.  I förlängningen blir dessa personer då en naturlig del av samhället vilket 

gynnar både individen och samhället.  

 

Vi har förståelse för att en skola som skola B behövs för de barn som har en omfattande 

språkstörning. Detta är dock som vi ser det en väldigt skyddad verkstad. Vi undrar vad som 

händer med dessa barn när grundskolan är avklarad? Hur klarar de av gymnasieskolan där de 

förväntas gå i vanlig klass? Hur tar samhället och arbetsmarknaden emot dem?  

 

Första steget kan vara att förstå vad en språkstörning de facto innebär. Om det förväxlas med en 

språkförsening riskerar man att inta ett ”vänta och se”-perspektiv, något vi menar är förödande 

för dessa barn.  

Om vi genom vår uppsats kan bidra till att sprida kunskaper om ämnet språkstörning till våra 

kollegor på fältet ökar chanserna att påverka våra politiker som sitter på beslutsfattande 

positioner. 

 

 

5.7 Övrigt  

5.7.1 Få män 
 
Något som vi har blivit varse om, men som ingen av författarna i litteraturstudien tangerat, är det 

faktum att det är så få män i verksamheten. Detta tog en av de intervjuade upp. Då pojkar är 



50 
 

överrepresenterade bland de språkstörda barnen måste det vara önskvärt att få in fler manliga 

förebilder i språkskolorna som barnen kan söka identitet hos. Hur kommer det sig att det är på det 

viset? Det skulle kunna vara ett intressant spörsmål att forska vidare kring. 

 

5.7.2  Utslussningen/övergången till vanlig klass 
 
En fundering vi osökt kommer in på är hur barnen vid skola B klarar övergången till vanliga 

klasser efter att de har gått i en segregerad verksamhet. En av de intervjuade menar att de 

utslussade barnen alltid bör gå om en årskurs för att få möjlighet att repetera kursen innan man tar 

klivet upp till nästa årskurs.  

 

Intervjupersonerna ger oss intryck att barnen verkar trygga i sin nuvarande skolform. 

Informanterna ger oss starka intryck av att barnen tillåts att öppna sina ”ryggsäckar”, som Pat 

Thomson utvecklar i Fasts avhandling (Fast 2007). Vi får uppfattningen att barnen hittar 

gemenskap, visserligen inom sina små klasser. De tycks hjälpa varandra och verkar acceptera sina 

svårigheter. Kanske är det följden då alla barn i klassen har bekymmer inom någon språklig 

aspekt. Denna trygga gemenskap kan säkert bidra till att man som elev kan slappna av och 

fokusera på sin egen inlärning när man befinner sig i verksamheten. Vår fråga är hur det blir när 

barnen slussas ut i vanliga skolklasser? Vågar de då öppna sina ”ryggsäckar” och framför allt i 

vilken utsträckning tillåts de öppna ”ryggsäckarna” av de blivande pedagogerna och kamraterna? 

Kommer de här barnen i den för dem främmande miljön känna utanförskap och splittring, det 

som Bourdieu kallar ”habitus clivé” (Fast 2007)? Vi anser att risken kan vara överhängande när 

man har befunnit sig i en helt annan, segregerad verklighet och att klivet ut till normalspråkig 

klass kan bli överrumplande. 
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6. Förslag till vidare studier 
 
 
I vår studie har vi fokuserat på de yrkesverksammas förhållnings- och arbetssätt till barn med 

språkstörning. Det skulle vara intressant att granska elevernas egen syn på skolverksamheten i 

språkklasser för att få ta del av deras perspektiv.  

 

Något som har slagit oss under arbetets gång är hur få män det är som arbetar inom 

språkklasserna, i alla fall på de skolor vi har besökt. Det hade varit intressant att ta reda på om 

det gäller även andra språkskolor och vad det i så fall beror på.  

 

En tredje aspekt som vi tycker vore intressant att studera är själva övergången från språkklass till 

vanlig klass. Hur går det för de språkstörda barnen vid utslussningen? 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser en övergripande kurs i specialpedagogik vid 
Lärarhögskolan/Stockholms universitet. Den ena av oss är förskollärare och har arbetat på en F-9 
skola i Stockholm. Den andra är grundskollärare och arbetar som klasslärare i en F-5 skola i 
Stockholm. I vår profession har vi båda kommit i kontakt med elever som har tydliga tal- och 
språksvårigheter och det har väckt vårt intresse att lära oss mer inom området. 
 Vår avsikt är att söka in till specialpedagogprogrammet  hösten -08. För att bli behörig att söka 
denna utbildning behöver vi skriva en C-uppsats inom specialpedagogik. Vi har valt att fördjupa 
oss i ämnet barn med språkstörning.  
Vi önskar komma i kontakt med och få intervjua anställda på skolan med skilda yrkeskategorier 
och med specialkompetens inom området språkstörning. 
 
Intervjuerna kommer att ta ca 1 timme/person. Vi har tänkt genomföra intervjuerna en och en d v 
s en intervjuare och en intervjuperson. I annat fall kommer vi båda två att närvara, där den ena 
intervjuar och den andra för anteckningar. Om möjlighet att tillgå ett lugnt rum finns där 
intervjuerna kan genomföras vore vi mycket tacksamma. 
Det är till stor hjälp för oss att få möjlighet att spela in intervjuerna. Dessa kommer sen 
transkriberas till skriftlig text, därefter förstörs materialet och din anonymitet garanteras. Endast 
vi och vår handledare kommer ta del av materialet. 
 
Vi följer Vetenskapsrådets etiska regler som innebär att era svar kommer att behandlas 
konfidentiellt enligt gällande normer. Inga namn, varken person eller skola, kommer att nämnas. 
Resultatredovisningen kommer att ske helt anonymt, där alla möjligheter till identifikation 
undanröjs. 
 
Att delta är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  
Vi är tacksamma för ert deltagande och att ni delar med er av er kunskap, erfarenhet och tid. 
 
Då vi har en tidsplan att hålla oss till behöver vi få ett svar om medverkan från er omgående. Ni 
kan även kontakta oss om ni har några frågor. Hör av er på nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Våra frågor medföljer som bilaga. Läs gärna igenom frågorna inför intervjun. 
 
 
Vi ser fram emot att träffa er. 
Med vänliga hälsningar 
 
Sylwia Baginski     Tove Söderberg 
E-post:xxx      xxx 
Tel: xxx      xxx 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
       

Bakgrund 
 

• Antal år i yrket? 
 
• Utbildning? 
 
• Bakgrund till val av arbetsplats? 

Barn med språkstörning 
 
• Vad kännetecknar enligt dig ett barn med språkstörning? 

 
• Vilka kriterier behöver eleven uppfylla för att bli antagen till denna verksamhet?  

 
• Den egna delaktigheten i antagningsprocessen? 

Värdegrund- och arbetssätt  
 
• Beskriv din värdegrund och vad du bygger den på. 
 
• Beskriv ditt förhållningssätt i arbetet med eleverna. 

 
• Beskriv konkret hur du arbetar. 

Skilda yrkeskategorier 
 

• Hur tror du att språkstörda elever gynnas av personalens olika yrkeskategorier? Beskriv. 

Elevers framsteg 
 

• Hur noterar du en elevs framsteg?  
 
• Vilka verktyg använder du dig av för att mäta framstegen?  
 
• Hur dokumenteras detta? 
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