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Sammanfattning 
Kommunikation förutsätter att vi har förmågan att förmedla ett budskap och förmågan att 
uppfatta ett budskap från andra och därmed får språket en stor betydelse för utveckling och 
lärande i skolan. Barn med språkstörning har svårt att göra sig förstådda via språklig 
kommunikation och på motsvarande sätt har de svårt att förstå. I tidigare studier görs 
jämförelser mellan olika förskolor och specialförskolor för barn med språkstörning. Denna 
studie fokuserar på skoltid för barn med språkstörning. 

Syftet med studien är att beskriva några stödpersoners syn på faktorer som styr placering av 
barn med språkstörning i olika undervisningsformer. Empirin består av fem semistrukturerade 
intervjuer. En intervju med en stödperson i en kommun i England samt tre individintervjuer och 
en gruppintervju i Sverige dels med en kommunalt anställd stödperson dels med statligt 
anställda stödpersoner på specialskolan för elever med grav språkstörning.  

Resultatet visar att språkstörning kan visa sig på många olika sätt och i olika diagnoser och att 
det finns skillnader i hur intervjudeltagarna uppfattar begreppet språkstörning och vilka termer 
som används. Intervjudeltagarna anser att majoriteten av barn med språkstörning har andra 
tilläggsdiagnoser och det kan vara svårt att förstå vad som är beroende av vad. De poängterar att 
språkstörning är en funktionsnedsättning som ofta får sociala och emotionella konsekvenser. 
Det blir då extra viktigt att se till varje individs förutsättningar och var barnet mår bäst vid olika 
skolplaceringar. Det visade sig också att föräldrar har en viktig roll vid skolplacering men har 
olika förutsättningar att driva sitt barns sak vid ansökan till language unit, språkklass och 
specialskola.  

I resultatet framkommer att kriterier för mottagande till language unit, vilket är motsvarighet till 
språkklass i England, och språkklass kan se mycket olika ut i olika kommuner. Varje kommun 
har ett eget ansvar och sätter därmed sina kriterier för mottagande till language unit och 
språkklass. Diagnos språkstörning, utrett av logoped, ska enligt intervjudeltagarna alltid ligga 
som grund inför ett beslut om placering. På specialskolan sker en bedömning där kriterierna 
utifrån styrdokumenten är grav språkstörning, specialpedagogiska behov och särskilda skäl.  
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Inledning 
I ett socio-kulturellt perspektiv uttrycks att lärande och utveckling sker i kommunikation och i 
samspel med andra (Ahlberg, 2001; Dysthe, 2003). Lärande sker genom att barnet ges språk och 
begrepp av vuxna och därefter få tillfälle att praktisera språket med kamrater i olika åldrar. 
Dagens samhälle ställer höga krav på språkliga färdigheter. Det är allt viktigare att kunna tala 
snabbt och hörbart, helst grammatiskt entydigt, använda ett precist ordförråd och kunna hitta 
adekvata ord och uttryck och inte vänta för länge med att svara (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
Kommunikation förutsätter att vi har en förmåga att förmedla ett budskap och likaså en förmåga 
att uppfatta ett budskap från andra och därmed får språket en stor betydelse för lärande och 
utveckling av den enskilda individen i skolan (Segnestam, 2007). 

Under 1980-talets början kom benämningen språkstörning som ett begrepp på en avvikande 
språkutveckling. Barn med språkstörning visade sig ha svårt att göra sig förstådda via språklig 
kommunikation och på motsvarande sätt ha svårt att förstå (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Sjöberg (2007) för fram att kunskaper kring språkstörning har förbättrats i många kommuner 
och synen på funktionsnedsättning har förändrats i Sverige de senaste årtiondena. I februari 
2008 kom förslag på att specialskolan för elever med grav språkstörning åter skulle öppnas och 
mot denna bakgrund ändrades skollagen i juli samma år. Syftet med återöppnandet var att öka 
elevers och föräldrars möjlighet att välja skolform samt att erbjuda ändamålsenlig och flexibel 
utbildning för de mest utsatta barnen. Trots satsningen på en statlig specialskola är en viktig 
huvudprincip att elever så långt det är möjligt ska erbjudas utbildning i sin hemskola eller 
hemkommun. Enligt lag har alla elever rätt att få det stöd de behöver i skolan. Men besluten om 
vilka behov det finns och hur pengarna ska fördelas tas på kommun- och skolnivå. För barn med 
språkstörning ser behoven mycket olika ut och det krävs en variation av anpassningar och 
åtgärder från kommun, rektor och pedagoger för att kunna anpassa lärmiljön utifrån varje 
enskilt barns behov.  

I denna studie har jag valt att fokusera på några stödpersoners syn på faktorer som styr placering 
av elever med språkstörning. Detta är intressant nu när specialskolan är återöppnad och det 
medför ett ökat alternativ till undervisningsformer. Jag arbetar med barn som har tal-, språk- 
och kommunikationssvårigheter inom en kommun i Mellansverige. Ofta har jag ställt mig 
frågan var gränsen går för vad en kommun kan och bör klara av och när det är aktuellt att 
ansöka till den statliga specialskolan för barn med grav språkstörning. En bedömning om 
skolplacering ska utgå från barnets bästa och vara en helhetsbedömning där föräldrars inflytande 
och önskemål beaktas. 

Wittgenstein (1889-1951) har en gång uttryckt att ”Gränserna för mitt språk sätter gränserna för 
min värld”. Synen på gränsdragning av språkstörning, kompetens och resursfördelning för barn 
med språkstörning/SLI varierar mellan kommuner i båda länderna och detta speglar olika 
undervisningsformer.  
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I studien undersöks dels hur språkstörning definieras och hur diagnosen påverkar individen i 
olika situationer och lärmiljöer dels beskriver studien några stödpersoners syn på faktorer som 
styr placering av elever med språkstörning till olika undervisningsformer i England och Sverige. 

Studiens syfte 
Syftet med studien är att beskriva några stödpersoners syn på faktorer som styr placering av 
elever med språkstörning till olika undervisningsformer i England och Sverige. 

Frågeställningar 
• Hur definierar stödpersonerna elever med språkstörning? 

• Hur definierar stödpersonerna föräldrars roll vid placering i olika undervisningsformer? 

• Finns det skillnader mellan styrdokumenten i de tre undervisningsformerna? 

• Hur ser stödpersonerna på framtida undervisning för elever med språkstörning? 

Begreppsdefinitioner 

Förälder  -  Vårdnadshavare 

I Föräldrabalken (SFS 1949:381, 6 kap.§2) står: Barn står under vårdnad av båda föräldrarna 
eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare. I studien används båda begreppen då föräldrar även förutses ha vårdnad om 
barnet. I de engelska intervjuerna används parents vilket i studien är översatt till föräldrar. 

Funktionsnedsättning - Funktionshinder 

I svensk översättning av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)  
- Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (Socialstyrelsen , 2003) görs en 
skillnad i begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder står för mötet 
mellan personens funktionshinder och möjligheter till aktiviteter och delaktighet i den 
omgivande miljön. Begreppet funktionsnedsättning avser med andra ord enbart kroppens 
nedsatta eller saknade förmåga.  

Integrering – Inkludering 

Integreringsbegreppet lever i vissa sammanhang kvar men har kommit att ersättas med 
inkludering och delaktighet. Ahlberg (2001) skriver att den ursprungliga betydelsen av 
begreppet inkludering förutsätter delaktighet. Begreppet inkludering används vid all 
översättning av “inclusion” i denna studie. 
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Stödperson 

Intervjudeltagarna representeras av olika yrkeskategorier. Alla intervjudeltagare är på olika sätt 
involverade vid skolplacering för barn med språkstörning. I studien benämns alla 
intervjudeltagare som stödpersoner utom beredningsgruppen som benämns beredningsgrupp.  

Undervisningsformer 

Då flera skolformer så som grundskola (mainstream) i England och grundskola och specialskola 
i Sverige ingår i studien benämns de gemensamt som undervisningsformer i denna studie. 

Intervjudeltagare 

Thomsson (2002), skriver att deltagare kanske låter bättre än informanter eftersom det speglar 
den roll eller position som de intervjuade kommer att inta och kan därför ses som personer som 
ska vara delaktiga i en intervjuundersökning. Intervjuerna kan ses som ett deltagande i ett 
samtal och i denna studie kallas de intervjuade intervjudeltagare. 

Bakgrund 

Språk och kommunikation 
Ordet “kommunikation” kommer från latinets “communicare” - att göra något tillsammans. För 
att kunna göra något tillsammans, måste de som är tillsammans, förstå varandra på ett eller 
annat sätt (Nilsson & Waldermarson, 2007). Ett kommunikativt möte kan ses som en början på 
en process. Hur processen utvecklas hänger samman med hur en individ agerar och reagerar i 
förhållande till vad samtalspartnern uttrycker (Andersson, 2006). Författaren menar att det 
kommunikativa mötet blir framgångsrikt när det råder samstämmighet mellan språken och 
hänsyn tas till såväl individen som samtalspartnern i den sociala och den fysiska miljön. Språk 
och socialt samspel är medfödda förmågor hos människan, men att använda dem är inte 
medfödd. Färdigheten att kommunicera är något vi lär oss och utvecklar (Dockrell & Messer, 
1999). 

Bruce (2007) för fram att barn föds med motivation att kommunicera. Den språkliga 
utvecklingen följer ett visst mönster. Skriket är det första ljudmässiga yttrandet som har ett 
kommunikativt värde utifrån ett samspelsperspektiv (Askland & Sataoen, 2003).  Med en typisk 
utveckling menas den utveckling som följer människan efter ett existerande schema, till 
exempel impressivt språk kommer före expressivt språk, fonologin utvecklas i en viss ordning. 
Då denna kommunikation och relation inte är positiv riskerar barnet i större grad att utveckla ett 
avvikande beteende med utanförskap och stigmatisering som följd (Broberg, Almqvist & Tjus, 
2003). Heister Trygg (1998) betonar vikten av att känna till den typiska språkutvecklingen, 
eftersom den även berör barn som har någon form av språkstörning. Författaren menar att 
kunskap om den typiska språkutvecklingen bl a blir viktig i arbetet kring interventioner och får 
även en viss betydelse för att kunna bedöma prognos och därmed val av undervisningsform. 
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Modeller för språklig utveckling   

Blom och Lahey (1978) lyfter i sin språkliga modell fram tre grundläggande delar i språket, 
innehåll, form och funktion. Modellen utgår från Chomskys teori om att barn föds med vissa 
fasta och inneboende grammatiska principer som bidrar till förståelsen av språket. Den språkliga 
modellen innefattar strukturella, semantiska och pragmatiska aspekter. Författarnas definition av 
att kunna ett språk, är att kunna integrera de olika delarna i språket och en störning eller brist i 
en av dessa delar kommer att medföra en störning också av helheten. 

Bruce (2009) presenterar språkutvecklingsprocessen i form av en språkutvecklingstrappa. Bruce 
har inspirerats av Blom och Laheys språkliga modell (1978) och består av en treenighet av 
begreppet språk där form, innehåll och funktion ingår. Form avser fonologi och grammatik, 
innehåll är begrepp och ordförråd och med funktion menas den språkliga användningen. De 
representerar olika språkliga domäner vilka måste fungera var för sig men också samverka i 
relation till ett sammanhang för att kommunikationen ska bli gynnsam. Första trappsteget är 
funktion som omfattar pragmatisk förmåga såsom turtagning och samspel. Detta trappsteg utgör 
grunden för språkutveckling och kommunikation. En drivkraft för språkutvecklingen är 
delaktighet och språkutveckling sker i ett ömsesidigt samspel med omgivningen. Bruce (2009) 
ser trappan som en symbol för språkutvecklingsprocessen dvs under hela livet går man uppför 
och nerför i trappan och tillägnar sig språket i integrerad form. Även när barnet har blivit 
språkligt medveten och tillägnat sig skriftspråket sker en utveckling inom innehåll, form och 
funktion (Bruce, 2009).  

Karlstadsmodellen (Johansson, 1996), grundar också sin teori utifrån Bloom och Laheys (1978) 
språkliga modell och ser den språkliga kommunikationen som en helhet av de tre ömsesidigt 
beroende delarna av innehåll, form och funktion. Modellen omfattar parallell stimulering av ett 
innehåll, en form och en funktion.  

Bloom och Lahey (1978) gör gällande att det är svårt att göra en enhetlig definition av 
språkstörning men betonar vikten av att beskriva både kvalitativa och kvantitativa skillnader i 
barnets språkutveckling i jämförelse mot den typiska språkutvecklingen.  

Andersson (2006) menar att en avvikande språkutveckling hos ett barn kan beskrivas genom att 
de enskilda begreppen dvs. form, innehåll och funktion kartläggs och bedöms samt relateras till 
kommunikationen hos vuxna och barn i närmiljön. Författaren menar att detta ger möjligheter 
att förstå dels vad det är i miljön dels vad det är hos den enskilde individen som underlättar eller 
försvårar det språkliga systemets utveckling. Denna kartläggning kan sedan utgöra underlag för 
diskussion mellan berörda så att optimala insatser på nödvändiga områden kan planeras och 
genomföras (Andersson, 2006). Att se det sammanhang som barnet befinner sig i är enligt 
Dockrell och Messer (1999) viktigt ur två aspekter. Dels påverkas ett barns språkutveckling 
utifrån erfarenheter barnet får i sammanhang dels ser barnets språkliga svårigheter olika ut i 
olika sammanhang. Författarna menar att man ofta endast ser till barnets individuella språkliga 
svårigheter utan att ta hänsyn till vilka erfarenheter barnet har möjlighet att få i olika 
sammanhang. 

Språkstörning  
Diagnos språkstörning implicerar att språkstörningen är det mest framträdande funktions-
nedsättningen och att den språkliga nivån inte motsvarar barnets kronologiska ålder. Det är en 
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komplex funktionsnedsättning som kan yttra sig på många olika sätt och varierar från individ till 
individ och från situation till situation (Bishop, 1997; Dockrell, Lindsay, Mackie & Letchford, 
2005). Diagnos språkstörning avgränsas av en typisk utveckling på icke-språkliga områden och 
att språkstörningen är den primära funktionsnedsättningen (Carlberg Eriksson, 2009). 

Föhrer och Ancker (1997) gör gällande att det inte alltid är så lätt att diagnosticera språkstörning 
från andra funktionsnedsättningar. Språkstörning är inte en enhetlig diagnos och barn uppvisar 
ofta olika språkprofiler (Miniscalco, 2007). En diagnos kan dels fungera som en noggrann och 
strukturerad kartläggning dels ses som en allsidig bedömning av barnets hela situation. 

Miniscalo (2007) menar att språkstörning innebär en större försening och avvikelser i språk-
utvecklingen. Barn med språkstörning har uttalade svårigheter att producera och ofta svårt att 
förstå språk, medan deras utveckling inom andra områden är relativt opåverkad. 
Svårighetsgraden kan vara alltifrån språkförsening till språkstörning med problem som kvarstår 
under längre tid och ofta ses på flera nivåer. Språkförsening är en förlångsammad utveckling 
jämfört med andra barn och följer det typiska mönstret och som oftast normaliseras med 
språkstimulering och språkbehandling (Miniscalo, 2007; Nettelbladt & Salameh, 2007). 
Svensson (2003) menar att det inte finns en klar och entydig definition av vad språkstörning är, 
men det kan ses som ett överordnat begrepp som innefattar dels en större språklig försening dels 
avvikelser i språkutvecklingen. 

I WHO klassifikationssystem The International Statistical Classification of Diseases, (ICD-10), 
definieras språkstörning som:  

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 
talapparaten, sensoriska störningar,.psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer 
(Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15).  

Internationella och svenska undersökningar visar att en till två procent av barn i förskoleåldern 
har en grav eller mycket grav språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007; Svensson, 2003). 

Bruce (2007) beskriver att språkproblem hos äldre skolbarn är mer komplexa och svårare att 
upptäcka och diagnostisera. Johansson (1996) menar att barns språkutveckling och språkliga 
avvikelser måste betraktas i ljuset av variation och mångfald. Författaren menar att det inte finns 
ett sätt som är det normala, det finns inte en orsak till en viss typ av språkstörning och det finns 
inte en effekt av en viss typ av orsak. Förklaringar kan enligt författaren finnas i faktorer som 
kognition, perception, motorik, strategisk kompetens och miljö. 

I Sverige används begreppet språkstörning medan begreppen Specific Language Impairment 
(SLI) och Specific Speech and Language Difficulties (SSLD) används i England. Dessa begrepp 
graderas sedan utifrån grad på de språkliga svårigheterna. SLI är en grav språkstörning och kan 
yttra sig på olika sätt (Bishop, 1997). Rådande teorier om SLI kan delas in i två grupper där 
språkstörningen antingen antas bero på brister i barnets underliggande grammatik eller svårighet 
att bearbeta språklig information (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Begreppet Specific Language Impairment (SLI), “specifik” språkstörning, används mest i 
forskningslitteratur medan Specific Language Difficulties (SLD) eller Specific Speech and 
Language Difficulties (SSLD) används i pedagogiska sammanhang. Båda begreppen syftar på 
den primära och enda funktionsnedsättningen. 
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I England föredras – svårighet - i jämförelse med störning. Att utgå från ett barns behov är nu 
rådande vid beslut kring resursfördelning och överensstämmer med styrdokumentet SEN 
(Special Educational Needs), paragraf 7:55, kring kommunikations behov (communication 
needs), Code of Practice (DfES, 2001). Detta kan ses som en kontrast till att utgå från en 
diagnos vid beslut om resurstilldelning (Carlberg Eriksson, 2009; Dockrell et al. 2006).  

DLD, Developmental Language Disorder, är en inkluderande definition, där man inberäknar att 
barnet kan ha andra svårigheter samtidigt (Föhrer & Ancker, 1997; Miniscalco, 2007). 

Det kan ställa till problem för ett barn när begreppen inte innebär det samma för alla som är 
satta att göra bedömningar av språksvårighetens grad och hjälpinsatser. Så hur ser olika 
yrkeskategorier på begreppen grav, specifik och generell språkstörning? 

Art och grader av språkstörning 

Graden av språkstörning bedöms efter hur barnets tillvaro påverkas och hänsyn tas till 
åldersvariation och utvecklingsmässiga faktorer. Det är vanligt att profilen ändras vid olika 
tidpunkter (Bishop, 1997). Begreppet grav språkstörning är en samvariation mellan art och grad. 
Ju fler språkliga domäner som är påverkade, desto gravare anses språkstörningen. En lätt 
språkstörning handlar om fonologiska svårigheter medan en måttlig språkstörning innebär 
omfattande fonologiska och grammatiska svårigheter. Grav språkstörning kännetecknas av att 
barnet har problem på flera olika språkliga domäner som fonologi, grammatik, lexikon, 
språkförståelse och pragmatik. Mycket begränsat språk och stora språkliga förståelsesvårigheter 
benämns mycket grav språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Specifik tal- och språkstörning, som är den medicinska termen, är en uteslutningsdiagnos. Detta 
betyder att störningen inte beror på hörselnedsättning, utvecklingsförsening, någon neurologisk 
sjukdom, sociala missförhållanden eller någon emotionell störning, exempelvis autism (Ors, 
2003). Begreppet grav specifik språkstörning anger graden av språkstörning för varje specifik 
språkdomän till exempel grav fonologisk språkstörning, grav grammatisk språkstörning, grav 
semantisk språkstörning och grav pragmatisk språkstörning (Svensson, 2003). 

Den grundläggande betydelsen av generell språkstörning är nedsatta funktioner i att ta emot, 
förstå och uttrycka talat språk (Segnestam, 2007). Detta kan också uttryckas som att är den 
impressiva och den expressiva förmågan drabbad brukar man tala om generell språkstörning 
(Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Primär språkstörning innebär att de språkliga avvikelserna inte förklaras av andra svårigheter 
medan sekundär språkstörning innebär att det följer en orsak av någon annan svårighet till 
exempel utvecklingsstörning eller hörselnedsättning. 

Avgränsning mot andra diagnoser 

Språkstörning kan vara ett symptom i olika neuropsykiatriska diagnoser. De barn som debuterar 
med språkstörning i tre till sex års ålder har det då ofta i kombination med tilläggsdiagnoser 
som Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autismspektrumstörningar och andra 
neuropsykiatriska störningar, ofta i samband med dyslexi. Föhrer och Ancker (2000) visar i sin 
studie att det inte framgår några signifikanta språkliga skillnader mellan en specifik 
språkstörning, utan tilläggsdiagnos, och en språkstörning med tilläggsdiagnos. Om 
svårigheterna kvarstår vid sex års ålder innebär det ofta att svårigheterna följer med i vuxenlivet 
(Bishop, 1997; Miniscalco, 2007; Mc Cartney, Ellis & Boyle, 2009). 
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Ju gravare språkstörningen är, desto fler tilläggsproblem, dessa kan vara läs- och 
skrivsvårigheter, minnessvårigheter, koncentrationssvårigheter, sociala-emotionella svårigheter 
och beteendesvårigheter (Bishop, 1997; Bruce, 2007; Dockrell et al. 2005; Miniscalco, 2007; 
Sahlén, 1991). 

Höien och Lundberg (1999) och Miniscalco (2007) menar att barn med språkstörning ofta har 
problem inom alla språkliga domäner medan dyslektiker oftast har sina problem enbart inom 
den fonologiska domänen. Forskning visar ett tydligt samband mellan språkutveckling i 
förskolan och läs- och skrivutveckling i skolan (Nettelbladt & Salameh, 2007; Höien & 
Lundberg 1999; Miniscalco, 2007; Myrberg, 2007, Fischbein, 2007, Bruce 2007; Sahlén, 1991). 

Miniscalco (2007) fann att 62 procent av alla barn med positiv språkscreening vid två och ett 
halvt års ålder hade en neuropsykiatrisk diagnos (vanligtvis Autism Spectrum Disorder, ASD 
eller ADHD) och ytterligare tio procent bedömdes ha en svag begåvningsnivå vid sju till åtta års 
ålder. 

Det tyder på att man måste se allvarligt på språkstörning som identifieras mellan två och tre års 
ålder. Resultatet talar för att en språkstörning sällan är ”isolerad”, utan snarare en markör för en 
övergripande utvecklingsmässig eller neuropsykiatrisk problematik hos barnet. Flera 
internationella studier stöder dessa slutsatser. De observerade svårigheterna, indikerar risk för 
fortsatta språkliga svårigheter och svårigheter med den kommande läs- och skrivinlärningen 
(McMinn, 2006). 

Sociala och emotionella konsekvenser av språkstörning  

En språkstörning påverkar det sociala samspelet och kan leda till en lägre social status i gruppen 
med ett fåtal eller inga kamratrelationer (Bishop, 1997; Dudley, 2010; Nettelbladt & Salameh, 
2007). Förmågan att samspela med andra påverkas, främst då barnet har ett svårförståeligt tal 
eller själv har svårt att förstå talat språk och det är vanligt med språkliga missförstånd (Dockrell 
et al. 2005; Bishop, 1997). Loheman (2003) menar att barn med språkstörning därför kan 
behöva ett hjälpjag som underlättar den sociala kontakten med omgivningen. Barn med 
språkstörning behöver mycket stöd i sina kamratrelationer. De har ofta svårigheter att uppfatta 
sociala normer och koder i umgänget. De har även svårigheter med att förstå regler för lekar, 
lösa konflikter samt föra sin egen talan och hävda sin egen vilja (Föhrer & Ancker, 2000; 
Loheman, 2003).  

Barn med språkstörning kan reagera aggressivt eller vända sig inåt och kan också utveckla 
strategier för att undvika vissa situationer. Det kan gå så långt att barnet helt undviker kontakt 
med andra människor, främst kontakter med okända (Nettelbladt & Salameh, 2007). Detta visar 
också Bruces (2007) studie som påvisar att ett barn med språkliga svårigheter ofta saknar 
strategier att hantera konflikter i relationen med kamrater och behöver få tillfälle att utvecklas i 
olika kommunikativa miljöer med barn i olika åldrar och olika förutsättningar. Många av ovan 
nämnda svårigheter kvarstår även i vuxen ålder och den största risken enligt Sjöberg (2007) är 
ensamheten, att inte ha några vänner eller att inte få något arbete pga sin språkstörning. 

Barn med språkstörning har ett stort behov av stöd när det gäller att utveckla en stark 
självkänsla (Sjöberg, 2007). Självkänsla har visat sig påverka den generella och språkliga 
utvecklingen och är viktigt att ta hänsyn till (Rannard & Glenn, 2009). Blom och Sjöberg (2000) 
betonar vikten av att barnen ges möjlighet att befinna sig i hanterbara och trygga miljöer. 
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Merparten av kunskapsinhämtandet i skolan baseras på förmågan att kunna läsa, skriva och tala. 
Därmed får språket en avgörande roll för inlärning. Bruce (2007) betonar språkets betydelse för 
inlärning och utveckling: 

Språk- och kommunikationsförmåga utgör ett viktigt redskap både för den psykosociala 
utvecklingen och vid all annan kunskaps- och färdighetsinlärning (s.86). 

Några orsaker till språkstörning  

Barnet ska vid diagnos språkstörning uppvisa typisk begåvning, hörsel, emotionella beteenden 
men inte tecken på orala sjukdomstillstånd eller neurologisk problematik (Bishop, 1997; 
Nettelbladt & Salameh, 2007). Men, Sahlén (1991) och Magnusson (2010) gör gällande att 
många barn med språksvårigheter kan uppvisa andra symptom som kan kopplas till 
funktionsnedsättningar som har sitt ursprung i hjärnan. Ur ett neurobiologiskt perspektiv, är tal 
och språk intimt förknippat med minnet (Ors, 2003.) 

Orsaken till tal- och språkstörning är fortfarande okänd. Forskningsstudier har kunnat visa att 
ärftliga faktorer spelar en stor roll för uppkomsten språkstörning och tydligast i de fall där 
språkstörningen omfattade problem med språkförståelse (Föhrer & Ancker, 2000; Bruce, 1994). 
30 - 40 procent av alla barn med språkstörning har en nära anhörig, föräldrer eller syskon, som 
haft en språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Flera andra faktorer diskuteras som möjliga bidragande orsaker så som komplikationer under 
graviditet/förlossning, för tidigt född och tillväxthämmad/undernärd vid födseln (Föhrer & 
Ancker, 2000; Svensson, 2003). Fischbein (2007) menar att en grupp som riskerar att få 
svårigheter i skolan på grund av långsam kognitiv utveckling är prematura barn. 
Fosterdiagnostik och neonatalvård har utvecklats samtidigt som flerbarnsfödslarna ökat. 
Nackdelen är att risken är större för graviditets- och födelsekomplikationer (Fischbein, 2007). 
Hos barn med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar ligger oftast de språkliga 
svårigheterna i nivå med deras generella utvecklingsålder (Svenson, 2003).  

Begränsningar i arbetsminnet kan påverka språkförståelsen och ordförrådets utveckling (Ancker 
& Föhrer, 2000; McMinn, 2006; Sjöberg, 2007). Även Nettelbladt och Salameh (2007) har 
funnit teorier som är relaterade till arbetsminnet och framhåller att ett barn med språkstörning 
har ett bristande fonologiskt arbetsminne.  

Andra faktorer kan hänföras både till köns- och genusskillnader. Pojkar och flickor är biologiskt 
olika, den fysiologiska mognaden sker i olika takt, de uppvisar olika beteenden och deras 
hjärnor fungerar delvis på olika sätt (Fischbein, 2007). Språkstörning är två till fyra gånger 
vanligare hos pojkar (Bruce, 1994; Föhrer & Ancker, 2000; Svensson, 2003). 

Goda lärmiljöer för barn med språkstörning 

Toll (2005) tar upp fyra faktorer för en god lärandemiljö för barn med språkstörning utifrån en 
kartläggning gjord i svenska kommuner: 

• ett målmedvetet och uthålligt arbete med värderingar och attityder med en tydlig vision, 
känd och accepterad i organisationen, från organisatorisk till individnivå. 

• tydliga mål, men en tydlig rollfördelning med ansvar och befogenheter är en annan viktig 
faktor 
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• ett medvetet arbete med uppföljning och kvalitetssäkring för att kunna prioritera och 
utveckla arbetssätt och metoder.  

• hög kompetens och hög professionalism där samverkan är en huvudingrediens för att kunna 
arbeta kreativt och flexibelt.  

Mattsson (2010) gör gällande att forskning visar att social inkludering inte sker spontant mellan 
barn med typisk utveckling och barn med funktionsnedsättningar. Författaren menar att peda-
goger har en övertro på spontan vänskapsutveckling. För barn med språkstörning innebär 
funktionsnedsättningen en kvalitativt nedsatt språklig och social förmåga. Detta medför att det 
kan vara olämpligt att vara placerad i en stor grupp. Mattsson (2010) uttrycker att lärande måste 
utgå från en specialpedagogisk spetskompetens om språkstörning och dess konsekvenser.  

Bruce (2007) påpekar vikten av att barn och ungdomar med språkstörning får många tillfällen 
att automatisera sina språkliga och kommunikativa färdigheter. Detta får man inte så mycket i 
enskild träning som i gruppträning där fokus ligger på processen (Carlberg Eriksson, 2009). 
Såväl direkt språklig träning som indirekta och konsultativa insatser som handledning och 
stödjande insatser i lärmiljön är viktiga i interventionen kring barn med språkstörning, menar 
Nettelbladt och Salameh (2007). 

Miljön och de riktade insatserna anses ha stor betydelse för barn med språkstörning. Många 
barn går i vanliga klasser och Dockrell et al. (2005) betonar att det inte är placeringen i sig som 
är avgörande utan lärandeprocessen och en god kvalitet i de insatser som görs för att stödja 
barnet. Förutsättningen för en gynnsam språkutveckling är att barnet känner sig tryggt och inte 
utmanas över sin förmåga. Det är viktigt att barnet växer med uppgiften och att vuxna visar 
tilltro till barnets förmåga (Cramér-Wolrath, 2006). 

Det råder olika synsätt och perspektiv när det gäller synen på organisationen för barn i behov av 
stöd. Nilholm och Björck-Åkesson (2007) menar att forskning tyder på att lärande och 
utveckling påverkas av och sker i samspel mellan flera olika faktorer på individ-, grupp-, 
organisations- och samhällsnivå. Detta kan beaktas i ett systemteoretiskt perspektiv där en 
helhetssyn är framträdande. Vid beslut gällande specialpedagogiska insatser (Special 
Educational Needs, SEN) och mottagande till language unit, språkklass och specialskola kan ett 
systemteoretiskt perspektiv användas. På makronivån finns den generella lagstiftningen, och 
speciellt den som styr undervisning och ännu mer specifikt de lagar som styr lagar och ledning 
av SEN. (Dockrell et al. 2005). 

Blom och Sjöberg (2000) skriver att elever med språkstörning är i behov av tydlig struktur, stöd 
i sociala interaktioner och en lugn miljö. Författarna menar att kommunikation är det viktigaste 
medlet för att bygga upp relationer till andra människor. Det bästa sättet för elever med 
språkstörning skulle därför vara att erbjuda dem språkklasser inkluderade i en vanlig skola. Men 
det är inte alltid så att en språkklass är inkluderad i den övriga skolan även om den finns i 
samma byggnad. Författarna menar vidare att det ändå kan vara bättre för eleven med 
språkstörning i en mindre undervisningsgrupp där eleven blir förstådd, än att vara den enda 
eleven med språkstörning i en ordinarie klass i grundskolan och inte känna sig delaktig. Blom 
och Sjöberg (2000) hävdar också att språkstörningar finns i alla svårighetsgrader och de elever 
som går i en ordinarie klass i grundskolan klarar sig bra om de får rätt stöd. 

De flesta barn med språkstörning går i vanliga klasser. Det är skolans och pedagogernas ansvar 
att barnen ska kunna delta i undervisningen och göra det som kamraterna gör, men efter sina 
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förutsättningar. Således är det skolan som ska anpassa sin pedagogik och sitt bemötande efter 
barnens förutsättningar och behov (Roos & Fischbein, 2006). Har barnet en diagnos kan det 
innebära att barnet ses som sin funktionsnedsättning och barnets behov generaliseras och 
förenklas (Linikko, 2009). Författaren menar att detta kan leda till en förenklad syn på 
undervisning. Istället förordas en analys dels av barnens styrkor och svagheter dels av vilka 
hinder det finns för lärande och utveckling. 

Andersson (2006) ser att barn med språkstörning går i en gynnsam lärandemiljö, där omvärlden 
görs begriplig, meningsfull och hanterbar. Om den vuxne har gemensamt fokus med barnet, 
lägger in en intention i det barnet uttrycker, bekräftar och benämner skeenden i omvärlden så 
kan förutsättningar skapas för att barnets kommunikation utvecklas. Författaren för fram att 
personal ska kunna: 

• göra bedömningar som kan fastställa kommunikativa behov och förmågor 

• identifiera miljöförhållanden och kartlägga vokabulär och kommunikativa redskap 

• skapa strategier för hur detta ska användas i olika sammanhang  

• lära kommunikationspartners att ge kommunikativ support samt göra utvärderingar och 
uppföljningar. 

Ideologiska effekter 
Skolpolitik har under de senaste decennierna utmärkts av integrationstanken – En skola för alla 
och styrdokument vilar på formuleringar om delaktighet och inkludering (Assarson, 2009).  
Integrering och det nyare begreppet inkludering har blivit ledord i arbetet kring barn i behov av 
särskilt stöd. Tillgänglighetsbegreppet är ett relativt nytt begrepp och nära kopplat till 
delaktighetsbegreppet. I flera nationella lagar, deklarationer och riktlinjer anges tydliga mål om 
att elever, oavsett funktionsförmåga och behov av stöd, skall få sin undervisning i gemensamma 
grupper. Vidare sägs att det under särskilda omständigheter kan vara motiverat med 
undervisning i särskild grupp, men att målsättningen skall vara att eleven skall återgå till 
ordinarie undervisning (SEN Code of Practice, DfES 2001; Skollagen, SFS 1985: 1100; 
Salamancadeklarationen, 1994).  

I tendensen mot differentiering av skolverksamheter och sortering av elever i olika grupper kan 
man se att antalet elever ökade i särskolan i och med att särskolan kommunaliserades (Westling 
Allodi, 2009). Författaren tolkar denna ökning till särskolan som en effekt av de organisatoriska 
förändringar som skedde under 1990-talet. Tendensen visar även att neuropsykologiska 
diagnoser och inlärnings-svårigheter bland eleverna ökade. Decentraliseringen ledde till att 
kommuner utvecklade olika strategier som ledde till ökad sortering av elever. I och med att 
elever placeras i mindre grupper inom grundskolan ökar också risken för att ingen bär 
huvudansvaret för dessa elever. Haug (1998) menar att mindre grupper för elever med liknande 
svårigheter eller diagnos ses som vägen till integrering i samhället på sikt. Nackdelarna med 
mindre grupper handlar om att eleverna ofta erbjuds en alltför skyddad och tillrättalagd tillvaro 
som hindrar dem från utmaningar som leder framåt (Szönyi, 2009).  

Assarson (2009) och Westling Allodi (2009) ser en risk med vårt nuvarande finansierings-
system, med s k skolpeng för skolors motivation att ta emot och behålla elever som riskerar att 
prestera sämre och därmed kräva mer resurser. Risken ökar när det inte finns kompensatoriska 
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system med öronmärkta resurser att söka. Westling Allodi (2009) skriver att lärarresurserna i 
skolan minskat, detta som en konsekvens av en ekonomisk effektivisering. Studien visar att 
resurserna i form av lärartäthet delvis kommit tillbaka men till priset av en minskning av 
personalens kompetens. 

Dyson (2001) beskriver hur organisationen ser ut idag när det gäller de extra resurser som ges 
till skolor. Författaren anser att vi behöver förflytta oss från ett individuellt stöd till en 
utveckling av systematiska åtgärder i skolor och klassrum. Det är svårt att med dagens system få 
en rättvis fördelning över medel för insatser till elever i behov av särskilt stöd. Författaren 
menar att intentionen är fokuserad på ett särskilt barns behov mer än på mål och undervisnings-
sätt som eleven behöver. Dyson (2001) anser att pedagoger bör lära sig mer om barns 
svårigheter, sedan systematisera sin kunskap för att därefter göra det tydligt för ansvarig 
personal utanför den egna skolorganisationen. 

Det engelska utbildningssystemet har förändrats många gånger över tid (Dockrell et al. 2006). 
Det har även skett omorganisationer i kommunerna (county) och inom sjuk- och hälsovården 
(NHS, National Health Service). Idag ska kommuner och sjuk- och hälsovård utgå från den 
nationella policyn att arbeta mot ett mer inkluderande system i undervisning och involvera 
föräldrar i processen. I denna organisation ingår ett ökat samarbete mellan olika avdelningar 
inom kommunerna. Ett exempel gäller logoped, där det nu är vanligt att logopeden är anställd 
hos NHS men arbetar vissa timmar i skolorna (Dockrell et al. 2006). 

Integreringstrender 

Integreringsbegreppet fick sitt genomslag på 1960-talet. Bakgrunden var att personer som stått 
utanför samhället skulle få ta del av samhället på liknande sätt som andra medborgare. De skulle 
integreras och leva i det vanliga samhället. Inom skolan var integrering ett uttryck för att elever 
med funktions-nedsättning skulle ges möjlighet att vara en del av den ordinarie skolan.  

Under 1970- och 1980-talet pågick internationellt och i Sverige, en rörelse mot integrering i 
skolan. Alla elever skulle få undervisning inom den lokala kommunen och 
specialundervisningen utanför den egna klassens ram kritiserades. En konsekvens av rörelsen 
mot integrering blev att specialskolan med inriktning grav språkstörning stängdes under en 
period i Sverige. (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009). 

I Lpo 94 (2006) lanserades uttrycket ”en skola för alla”. Detta innebar att alla elever skulle bli 
inkluderade i skolan. Det är viktigt att särskilja orden inkludering och integrering i förhållande 
till en skola för alla. Inkludering innebär att alla elever bemöts utifrån sina behov och att hela 
skolan organiseras utifrån att alla elever har olika förutsättningar. Integrering är när någon har 
varit utanför och blir inplacerad i en grupp och ska anpassa sig till majoritetens villkor (Linikko, 
2006).  

Hjörne och Säljö (2008) menar att uttrycket "en skola för alla" kan tolkas på olika sätt. Det kan 
vara att man lägger betoningen på "EN skola för alla" och betonar att det skall vara en skolform 
och inte flera. Man kan också lägga betoningen på ALLA och betona mångfald i skolformer för 
att möta skilda intressen i befolkningen. Då arbetar man utifrån samma läroplaner och mål men 
sätten att uppnå målen är olika från skola till skola.   

Begreppet specialundervisning har under tid utvecklats mot en betoning av inkluderande 
undervisning menar Ainscow (2000). Den inkluderande undervisningen är enligt författaren ett 
stort steg i syfte att öka möjligheterna att möta alla elever. Många länder diskuterar hur man 
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bäst ska kunna möta elever i behov av särskilt stöd. Den internationella rörelsen mot integrering 
ifrågasätter lämpligheten att undervisa elever i behov av särskilt stöd i olika skolformer, 
exempelvis specialskolor och mindre undervisningsgrupper (Dockrell et al. 2005). 

Utvecklingen uppfattas gå mot att kommuner allt mer försöker skapa en så inkluderande 
organisation som möjligt. Många kommuner etablerar, istället för språkklasser, centrala 
resursteam som har kompetens inom tal-, språk och kommunikation. I denna modell går barn 
med språkstörning i vanliga klasser och berörda pedagoger får handledning av en 
specialpedagog med särskild kompetens i tal och språk (Sjöberg, 2007).  

I SEN (Special Educational Needs) Code of Practice (DfES, 2001) står uttryckligen som policy 
att skolan ska organiseras utifrån ett inkluderingsperspektiv (Dockrell et al. 2005). 

I och med att specialpedagogutbildningen startade 1990 ändrades fokus från 
specialundervisning till specialpedagogik. Detta innebar att elever med olika svårigheter inte 
skulle behöva bli separerade från sina ordinarie klasser vilket överensstämde med 
internationella och nationella deklarationer rörande elevers rätt att få en inkluderande 
undervisning (Assarson, 2009; Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009).  

Elever i behov av särskilt stöd i 
styrdokumenten i England 
Englands skolsystem styrs av lagar såsom Education Reform Act (1988) och Special Educations 
Needs and Disability Act (SENDA, 2001). Dessa lagar gäller för alla barn i skolålder (Fritzén, 
2006). 

National Curriculum 

National Curriculum (1999) är den engelska läroplanen som gäller för alla elever i grundskola 
(mainstream). Den nationella läroplanen är en vägledning och verktyg för att hjälpa skolor att 
utforma en läroplan som inspirerar och utmanar sina elever. Den anger de kunskaper och 
färdigheter som är viktiga “för att barn ska kunna bli framgångsrika, självsäkra individer och 
ansvarskännande medborgare” (www.nc.co.uk). Den lokala läroplan, som varje skola skriver, 
bygger på olika steg (Key stages) för olika åldrar. Det finns sex steg under skolåldern, ett steg  
för ålder fyra till fem år, stegen ett till fyra för åldrarna fem till sexton år och ett sjätte steg från 
sexton år. Efter varje steg sker ett nationellt prov i engelska, matematik och naturvetenskap.  

Special Educational Needs (SEN)  

Detta är ett nationellt styrdokument som gäller för alla elever i behov av särskilt stöd. 
Ambitionen är: “att alla barn med särskilda behov ska nå sin fulla potential i skolan, och kan 
göra en lyckad övergång till vuxenlivet och världen av vidareutbildning och högre utbildning 
eller arbete” (Department for Education and Skills, DfES, 2001). Styrdokumentet är en officiell 
handbok och innehåller lagar och råd och innehåller även ekonomiska och administrativa 
tankegångar. 

Styrdokumentet innehåller också värderingar och tar upp lagstiftning bl a kring inkludering 
(Dockrell et al. 2005). Vid beslut rörande extra specialpedagogiska insatser (SEN) ska detta ske 
mot ett inkluderande undervisningssystem utifrån lagar och råd och man ska sträva mot ett ökat 
samarbete mellan vårdnadshavarna och personal (DfES, 2001).  Det är vidare viktigt att utgå 
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från ett barns behov vid beslut om extra insatser (SEN).  SEN, Code of Practice utgår från fyra 
behovsområden, kommunikation och samspel, kognition och lärande, beteende/ emotionell/ 
social utveckling och sensorisk och/eller fysiska behov. Många elever har svårigheter och behov 
i flera av områdena (DfES, 2001). Vid språkliga svårigheter reflekteras i den senaste Code of 
Practice (2001) inom området kommunikation och samspel och att eleven har ett extra behov 
pga språkliga svårigheter. Detta kan man se som en kontrast till hur logopeder diagnosticerar det 
individuella barnet utifrån kriterier för SSLD och på det viset önskar påvisa behov av extra 
insatser (Dockrell et al. 2006). 

Elever i behov av specialpedagogiska insatser har ett beslut, ett statement, som beskriver 
elevens svårigheter och vilka specialpedagogiska insatser som eleven är i behov av. Ett 
statement kan jämföras med ett åtgärdsprogram. Det är en lagstadgad bedömning och 
kommunen ansvarar för finansiering och rådgivning och att säkerställa beslutet. Det är Local 
Authorities (LEA) som är huvudmän för grundskolor i England. Föräldrar har rätt att överklaga 
beslut tagna av lokala myndigheter (LEA) till SEN Tribunal (SEN, 2001). 

Speech and Language unit 
Det har blivit allt vanligare att möta barn med språksvårigheter i speech and langauge units 
inom grundskolan där kriterier för mottagande ser mycket olika ut (Dockrell et al. 2005, 2006; 
Mashburn & Myers, 2010; Mc Cartney et al. 2009). 

Kriterier för mottagande, syn på inkludering och kompetens bland pedagoger varierar mellan 
kommuner och mellan varje enskild unit (Dockrell et al. 2005). En undersökning av Dockrell et 
al. (2006) visar att de vanligaste kriterierna för ett mottagande är  ”primary specific speech and 
language difficulties” och att det hos barnet finns en skillnad mellan språk (verbal) och  
ickeverbal kognitiv förmåga. Undersökningen visar också att över tio olika termer förekommer 
på barnets språkliga svårigheter och att utav 39 intervjudeltagare kunde endast 24 säga att de 
pratade i samma termer i sin organisation. 

Language unit är det mest populära namnet på de mindre undervisningsgrupperna. Men de 
kallas också language resource base eller language resource (Dockrell et al. 2006). 

Det finns hälften så många language units för barn upp till key stage 2 som för barn upp till key 
stage 1 och bara några få language units på högstadiet (secondary) (Rannard & Glenn, 2009; 
Dockrell et al. 2005). 

Inför ett mottagande krävs ett statement där det uttrycks att de specifika tal och 
språksvårigheterna är primära. I en undersökning av Dockrell et al. (2005) framgår att utav 38 
language units kräver tio ett psykologutlåtande som påvisar en skillnad mellan ickeverbal och 
verbal utveckling hos barnet. Det bör inte heller finnas några andra svårigheter. Dock visar 
undersökningen att barn med autistic spectrum disorder (ASD) accepterades i 24 av de 38 units. 

Beslut om mottagande till language unit kan ske på två sätt. Antingen finns en ”admission 
panel” bestående av rektor och pedagoger i language unit. Oftast har barnen blivit testade av 
psykolog och logoped och därefter är det rektor som beslutar om mottagande (Dockrell et al. 
2005). I andra fall tas beslut av kommunens anställda för SEN. Det är en tvärprofessionell grupp 
med både pedagogiska och medicinska kompetenser. I dessa beslut är det vanligt att en logoped 
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har stort inflytande vid beslut utifrån observationer och tester. Föräldrar kan ha en stor inverkan 
på beslutet, bland annat beroende på kommunernas skillnader (ibid.)  

Den internationella rörelsen mot inkludering har funnit olika sätt att skapa grupper inom 
grundskola (mainstream) som en modell för elever i behov av särskilt stöd (Dockrell et al. 2006; 
Rannard & Glenn, 2009). Detta är i linje med den sociala inkludering som uttrycks från 
Department for Education And Skills (DfES, 2001). Vikten av samarbete mellan olika nivåer 
från nationell till skola och hem betonas liksom att samarbetet i vardagen utvecklas mellan 
logoped och pedagoger (Dockrell et al. 2006; McCartney et al. 2009). Dockrell et al. (2005) 
menar att inkludering av elever med språkstörning också ser mycket olika ut. Vanligt är att man 
utgår från barnets möjlighet att inkluderas och att det inte finns tydliga arbetssätt och mål för 
inkludering. Vissa language units är placerade i ordinarie klasser, andra går i ordinarie klasser 
men har språk och läs- och skriv-träning i mindre grupp. Det finns language units som ser 
inkludering som ett socialt skäl och inkluderar barnen i praktiskt-estetiska ämnen. Många 
language units arbetar för att eleven ska börja i en ordinarie klass (Dockrell et al., 2005; 
Mashburn& Myers, 2010). 

Elever i behov av särskilt stöd i 
styrdokumenten i Sverige 

Skollag 

Grundskolan och särskolan har kommuner som huvudmän medan staten är huvudman för 
specialskolan. I skollagen (SFS 1985:11009 står det: 

Barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. Barn 
som på grund av sitt funktionshinder eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller      
särskolan ska tas emot i specialskolan om de  

är synskadade och har ytterligare funktionshinder, 

är döva eller hörselskadade, eller 

har en grav språkstörning                                (3 kap. 3 §) 

Om specialskolan som skolform står: 

Utbildningen i specialskolan ska syfta till att ge barn och ungdomar med sådana 
funktionshinder som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket en utbildning som är anpassad till varje 
elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i 
grundskolan (7 kap. 1§). 

Vidare uttrycks i kap. 4§1 att: 

Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Beslut om särskilt stöd 
enligt detta kapitel fattas av rektor. 

Lpo94 

Internationella överenskommelser ligger till grund för vår läroplan, bl a FN:s konvention om de 
mänskliga rättigheterna och konventionen om barns rättigheter (Skolverket, 2009). Genom 
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läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall prägla skolans 
verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla i skolarbetet.  

I Lpo94 (2006) finns också särskilda mål för varje skolform, dvs grundskola, sameskola, 
specialskola och särskola. Vid sidan av dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns 
kursplaner i olika ämnen och ämnesområden. I Lpo 94 (2006) framhålls att skolan ska vara en 
demokratisk skola för alla där principerna är att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i den 
egna lärandeprocessen. Undervisningen ska individualiseras och skolan har ett extra stort ansvar 
för de elever som har svårt att nå målen. Hur stödet ska se ut är upp till varje kommun och 
skolans rektor att avgöra. Det poängteras dock att stödet ” i första hand ska ges inom den klass 
eller grupp som eleven tillhör”. Inkluderingstänkandet ges stor vikt och fokus ska vara på att 
arbeta för att elever inte ska betraktas som avvikande.  

Språkklass 
Beredskapen för att ta emot elever med språkstörning ser olika ut i olika kommuner. En del 
startar skola med språkklasser eller kommunövergripande språkklasser medan andra startar 
grupper av barn med språkstörning som är inkluderade i större grupper på olika skolor i 
kommunen (Föhrer & Ancker, 2000; Nestor, 2006; Sjöberg, 2007).  

Därför kan det vid skolstart för barn med språkstörning ha betydelse i vilken kommun familjen 
bor. En större kommun erbjuder oftast fler valmöjligheter när det gäller skolformer (Sjöberg, 
2007). Enligt Sjöberg (2007) är det omöjligt att säga vilken skolform som passar barn med 
språkstörning som grupp bäst. Hänsyn måste tas till att varje barn är unikt med sina förmågor 
och förutsättningar och utifrån det försöka ordna en skolform som passar det enskilda barnet. Ett 
samarbete mellan föräldrar och pedagoger är viktigt i valet av barnets skolform. 

I Sverige finns ett 50-tal kommuner som har grupper för barn med språkstörning. Grupperna är i 
vissa kommuner en naturlig fortsättning på språkförskolornas verksamhet. År 2009 fanns det ett 
tjugotal språkklasser för elever i år 7 -9. De vanligaste benämningarna på grupperna är 
språkklass, tal- och språkklass, kommunikationsklass eller tal- och kommunikationsklass 
(Carlberg Eriksson, 2009). 

Det framgår i en undersökning i en kommun att av de utskrivna barnen från kommunens 
språkförskola började 56 procent i språkklass, 11 procent i ordinarie klass och 33 procent i övrig 
specialskola (Annerborn, Nilsson Jobs & Rydin, 2005). Motsvarande siffror i en studie från 
England, visar 59 procent, 28 procent respektive 13 procent (Conti-Ramsden et al. 2002).  

Som regel har de kommunövergripande språkklasserna egna lokaler i en grundskola och 
gruppstorleken varierar mellan fyra till åtta elever. Alla elever läser enligt grundskolans 
kursplaner och målet är att kunna återgå till sin hemskola. Grupperna vänder sig till elever som 
behöver mer stöd än hemskolan kan erbjuda och där rektor inte kan tillgodose elevens behov av 
stödinsats. Vissa grupper åberopar Grundskoleförordningen (kap. 5§10) angående anpassad 
studiegång. 

Varje kommun har sina kriterier för mottagande till språkklass. Exempel på termer för kriterier 
som används är språkstörning, grav språkstörning och grav generell språkstörning. Oftast finns 
ett logopedutlåtande och ett psykologutlåtande med en utvecklingsbedömning som grund för 
beslut. En remiss från logoped till språkklass förekommer också. Beslut om mottagande tas 
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antingen av rektor för språkklassen efter bedömning med logoped eller/och av ett centralt 
resurscenter i kommunen. 

Specialskola 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som bildades år 2008 är dels huvudman för 
specialskolan dels ansvarig för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.  

Det finns åtta specialskolor var av en av de är för elever med grav språkstörning.  Av samtliga 
elever i specialskolan har fyra procent en tal- eller språkstörning. I dag är 29 elever inskrivna i 
specialskolan för elever med grav språkstörning. Specialskolan erbjuder elevboende för de 
elever som bor långt från skolan. Antalet ansökningar till specialskolan för elever med grav 
språkstörning har ökat sedan återöppnandet 2008, främst till år 1 - 4. Ansökningar inkommer 
från hela landet. Dock finns en koncentrering av ansökningar från angränsande kommuner. 

Specialskoleförordningen (SFS 1995:401) styr bl a hur specialskolan ska organiseras så som 
mottagande, samverkansformer, lärotider och schema, särskilda stödinsatser, elever och 
personal och betygssättning. 

Grunderna för mottagande av elever till specialskolan anges i Skollag (SFS 1985: 1100), 
Specialskoleförordning (SFS 1995:401) och Förordning (SFS 2009: 1216) med instruktion för 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskoleförordningen hänvisar till skollagen och tar 
upp angående mottagande till specialskola:  

Huvudmannen för specialskolan prövar om ett barn skall tas emot i specialskolan under sin 
skolpliktstid. Fråga om mottagande får väckas av barnets vårdnadshavare eller av barnets 
hemkommun (3 kap. 4§). 

För att bli mottagen till specialskolan krävs att barnet tillhör målgruppen dvs har en grav 
språkstörning. I Specialskoleförordningen uttrycks att: 

  med språkstörning avses en specifik störning av tal- och språkutvecklingen (1 kap 5§).  

Dessutom ska det föreligga att barnet har specialpedagogiska behov och/eller att det finns 
särskilda skäl. Inför ett mottagande sker en helhetsbedömning utifrån pedagogiska som sociala 
grunder (www.spsm.se). 

Ansökan handläggs av beredningsgruppen vid specialskolan. Gruppen är tvärprofessionell och 
består av specialpedagog, psykolog, kurator och logoped. Beredningsgruppen ger ett 
beslutsförslag som rektor lämnar till den särskilda beslutandenämnden - Nämnden för 
mottagande i specialskolan och för RH- anpassad utbildning som finns inom myndigheten. 
Enligt Specialskoleförordningen (SFS 1995:401, 7 kap 1§) beslutar nämnden om mottagande i 
specialskola. Föredragande i nämnden är specialskolans rektor. Alla ärenden ska avgöras efter 
föredragning (SFS 1995:401, 7 kap 26 §). Beslut av nämnden kan överklagas hos Skolväsendets 
överklagande nämnd (SFS 1995:401, 10 kap 1§). Besluten kan endast överklagas av barnets 
vårdnadshavare (SFS 1985: 1100, 3 kap. 5§). 

Som en följd av Salamancadeklarationen (1994) tillsatte regeringen en kommitté med uppgift 
att utreda utbildning och omvårdnad för elever med funktionshinder – FUNKIS 
(funktionshindrade elever i skolan, SOU 1998:66). Utifrån utredningens förslag avvecklades de 
fasta skoldelarna successivt på specialskolan för barn med grav språkstörning. Istället skulle 
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kommunerna ha det fulla ansvaret med hjälp av en utökad resursverksamhet från det dåvarande 
Specialpedagogiska institutet (Carlberg Eriksson, 2009).  

I Proposition (2007/08:112) Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolan målgrupp, 
föreslogs att lagtexten i skollagen (1985: 1100) åter ändrades så att målgruppen för den statliga 
specialskolan kunde vidgas. Ändringarna innebar att specialskolan, utöver de grupper som 
hittills hade omfattats, även skulle omfatta elever med synskada och ytterligare funktionshinder 
samt elever med grav språkstörning. Elever som tillhör målgruppen ska tas emot i specialskolan 
om de på grund av sitt funktionshinder eller av andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan 
eller särskolan. Lagändringen trädde i kraft första juli 2008. I och med återöppnandet infördes 
att specialskolan för gravt språkstörda elever tar emot elever från två skolformer, grundskola 
och särskola och i uppdraget betonas en ny och mer flexibel specialskola (Carlberg Eriksson, 
2009). 

Flexibel specialskola i England och Sverige 
Både England och Sverige har som nationella mål att skapa en mer flexibel specialskola. I 
länderna betonas detta i styrdokumentet SEN Code of Practice (DfES, 2001) och i direktiv (Dir 
2010:47) – Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp som tar upp mål 
och inriktning. 

I dagsläget anser politiker och personal på samhällsnivå att specialskolorna ska finnas kvar som 
ett möjligt skolval för föräldrar (Bhania, 2010). Dock vill de i framtiden se att grundskolor och 
specialskolor blir lokalintegrerade för att lättare kunna samverka mellan skolformerna. De 
menar att om skolformerna också har ett delat budgetansvar öppnar det för att hitta nya flexibla 
och kreativa arbetssätt och att skolorna kan använda samma stödinsatser. 

Bhania (2010) menar att alla skolor bör samarbeta för att kunna inkludera alla elever. I England 
förs diskussion om vad specialpedagogiska behov innebär (ibid). De elever som växer upp i 
svaga socio-ekonomiska förhållanden och påvisar inlärningssvårigheter behöver inte 
nödvändigtvis ha specialpedagogiska behov och inlärningssvårigheter. 

Idag bör skolor inte fokusera på att få extra stödinsatser för vissa elever – utan istället satsa på 
att höja undervisningskvalitén för alla elever på skolan. Vägen till detta mål är enligt Bhania 
(2010) att skolor analyserar framsteg, har välutbildad personal, är flexibla och kreativa och 
följer SEN, Code of Practice (DfES, 2001).   

I SEN Code of Practice (2001) uttrycks att SENCOs (specialpedagogens) roll behöver 
förstärkas. SENCO bör ha ansvar och få tid att hitta strategier för hela skolan och bör ingå i 
ledningsgruppen.  

När specialskolan för gravt språkstörda elever återöppnades 2008 i Sverige fanns intentionen att 
skapa en flexibel specialskola. En särskild utredare har utsetts av regeringen och ska med 
utgångspunkt i de förslag som lämnades i betänkandena Två nya statliga specialskolor (SOU 
2007:30) och Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder (SOU 2007:87), arbeta fram 
riktlinjer för hur en flexibel specialskola ska kunna införas (Dir 2010:47). 

En majoritet av eleverna språkstörning får i dag sin utbildning utanför specialskolan, dvs. i 
grundskola eller särskola. En mer flexibel specialskola skulle kunna gynna dessa elever. Idag 
förekommer det att specialskolor under kortare tid tar emot elever från grundskolan eller 
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särskolan, så kallade deltidselever. Utredaren ska lämna förslag på hur en elev ska kunna 
genomföra olika delar av sin utbildning i skolformerna specialskola, grundskola eller särskola 
(Dir 2010:47). 

För att en elev ska kunna fullgöra sin skolplikt i två skolformer som delvis styrs av olika regler 
är det viktigt att frågor som rör myndighetsutövning ses över. Ansvarsförhållandena vid frågor 
som rör utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner behöver också ses över. Det finns 
också behov av att tydliggöra andra aspekter, t.ex. om och i vilken utsträckning 
huvudmannaskapet kan vara delat mellan olika huvudmän och hur det ekonomiska ansvaret för 
olika insatser ska fördelas (Dir 2010:47).  

Kommunernas genomsnittliga kostnad för en elev i de kommunala och fristående skolorna är 
betydligt högre än deras kostnad för en elev i specialskolan. Därför ska ställning tas till hur 
staten bäst kan stödja kommunala och fristående huvudmäns utbildning för elever som tillhör 
specialskolans målgrupp i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar mellan olika huvudmän t ex 
genom SIS-medel (ett statsbidrag riktat mot särskilda insatser inom skolområdet). 

Sammanfattning av aktuell litteratur 
I studier gjorda av Bruce (2007) framgår att det är möjligt att identifiera framtida språkliga 
problem genom att bedöma barns kommunikationsförmåga vid 18 månader. I samma studie 
undersöks hur placering i förskola alternativt specialförskola påverkar möjlighet till 
språkträning för barn med språkstörning dels i England dels i Sverige  

Kommunikation förutsätter att vi har förmågan att förmedla ett budskap och förmågan att 
uppfatta ett budskap från andra och därmed får språket en stor betydelse för utveckling och 
lärande i skolan. Bruce (2009) presenterar den typiska språkutvecklingsprocessen i form av en 
språkutvecklingstrappa. Bruce har inspirerats av Blom och Laheys språkliga modell (1978) och 
består av en treenighet av begreppet språk där form, innehåll och funktion ingår. Under 1980-
talets början kom benämningen språkstörning som ett begrepp på en avvikande språkutveckling. 
Barn med språkstörning hade svårt att göra sig förstådd via språklig kommunikation och på 
motsvarande sätt hade de svårt att förstå. De barn som debuterar med språkstörning i tre till sex 
års ålder har det då ofta i kombination med tilläggsdiagnoser som ADHD, 
autismspektrumstörningar och andra neuropsykiatriska störningar ofta i samband med dyslexi. 
Om svårigheterna kvarstår vid sex års ålder innebär det ofta att svårigheterna följer med i 
vuxenlivet enligt Bruce (2009). 

I England finns instruktioner i SEN, Code of Practice hur personal ska hantera 
specialpedagogiska behov. I varje kommun finns en stödenhet som beslutar om mottagande till 
language unit alternativt är det rektor för language unit som beslutar. I Sverige ser det ut på 
motsvarande sätt för beslut om mottagande till språkklass och verksamheten vilar på skollag och 
grundskoleförordning. Varje kommun i båda länderna beslutar om kriterier, organisation och 
namn på grupperna och det ser olika ut. I Sverige regleras mottagande till specialskola i skollag, 
specialskoleförordning och förordning med instruktion för Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Det är föräldrar som söker till de olika skolalternativen. 

Både England och Sverige har som nationella mål att skapa en mer flexibel specialskola. I 
England finns styrdokumentet SEN Code of Practice (DfES, 2001) och i Sverige finns direktiv 
(Dir 2010:47)    –  Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp som tar 
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upp mål och inriktning. Det kan gälla frågor rörande ansvarsförhållandena som rör 
utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner men också att tydliggöra andra aspekter, 
t.ex. om och i vilken utsträckning huvudmannaskapet kan vara delat mellan olika huvudmän och 
hur det ekonomiska ansvaret för olika insatser ska fördelas.  
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Metod  

Val av metod och studiens upplägg 
Syfte med studien är att beskriva några stödpersoners syn på faktorer som styr placering av 
elever med språkstörning till olika undervisningsformer i England och Sverige. Studien har en 
kvalitativ ansats. Inom samhällsvetenskaplig forskning görs det ofta en åtskillnad mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Inom den kvantitativa metoden betonas vanligen 
kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2002; Trost, 2010). En kvalitativ 
metod är vanlig om man är intresserad av att belysa människors uppfattningar och upplevelser 
(Kvale, 1997; Trost, 2010).  

Utifrån syftet valdes att göra en kvalitativ studie med intervju som metod. Trost (2010) menar 
att genom den kvalitativa metoden kan något identifieras och fastställas som ännu inte redan är 
känt eller som bara är känt till viss del (Trost, 2010). Dessa intervjuer är särskilt känsliga för att 
fånga erfarenheter och innebörder ur den intervjuades vardag (Kvale, 1997). Syftet med studiens 
intervjuer var att försöka förstå hur intervjudeltagarna tänker och nå en djup kunskap genom att 
ta reda på uppfattningar och upplevelser utifrån frågeställningarna.  

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 
situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. (Kvale, 1997, s.70) 

Undersökningen genomfördes med fyra intervjuer och en gruppintervju i olika yrkeskategorier. 
En kvalitativ studie kan kombineras med olika metoder så som individuella och gruppintervjuer. 
Bryman (2002) kallar en intervju med flera intervjudeltagare för gruppintervju eller 
fokusgrupper med skillnaden att i fokusgrupper inryms frågor som rör en specifik situation eller 
händelse som är av relevans för dem och intressant för forskaren medan under en gruppintervju 
kan frågeställningar som bara delvis behöver vara relaterade till varandra avhandlas.  

Intervjuerna transkriberades och därefter söktes efter gemensamma teman och mönster 
(Bryman, 2002). 

Undersökningsgrupp och urval 
Det finns två olika sorters urval. De är slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Inom 
kvalitativa studier kan forskaren också använda bekvämlighetsurval, strategiska urval eller 
kvoturval, alla dessa ingår i icke-slumpmässiga urval (Trost, 2010). Urvalen i denna studie var 
icke-slumpmässiga urval. Eftersom min undersökning i Sverige riktade sig till en stödperson i 
en kommun, två stödpersoner på specialskolan för elever med grav språkstörning samt en 
gruppintervju med beredningsgruppen gjorde jag ett strategiskt urval. Strategiska urval är 
vanligt vid kvalitativa studier där mönster och variationer söks i svaren (Trost, 2010).   

Av studiens fem intervjuer genomfördes tre på en specialskola i Sverige. Det var två intervjuer 
med stödpersoner på specialskolan och en gruppintervju med beredningsgruppen. Syftet med 
dessa intervjuer var att få fram stödpersonernas uppfattningar om vilka kriterier och vilka 
underlag som ligger till grund för beslut om mottagande till specialskolan för elever med grav 
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språkstörning. Ett mål var att söka efter ansvariga för undervisningen och beredningsgruppen på 
skolan som var intressanta för denna undersökning. Rektor på specialskolan i Sverige 
kontaktades per telefon. Vi bokade in tid för intervjuerna på specialskolan. Via e-post bokades 
en gruppintervju med beredningsgruppen. Inför intervjun i en kommun i Sverige togs kontakt på 
telefon med en rektor för språkklasser i Mellansverige. Vi bokade tid för intervju. 

Via specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, söktes kontakt med University of 
Hertfordshire utanför London. Under min vistelse i England bokades och genomfördes en 
intervju med en stödperson i en kommun. Intervjun i England kan då ses som ett 
bekvämlighetsurval då det hade varit svårt att komma i kontakt med personal utan en 
kontaktperson (Stukát, 2005). I kommunen som ingår i studien finns ingen specialskola med 
inriktning SLI (Specific Language Impairment).  

Undersökningens genomförande 
Intervjudeltagarna var informerade om mina studier på Specialpedagogprogrammet vid 
Stockholms universitet och om den uppsats jag hade i uppgift att utföra. Intervjudeltagarna 
informerades om syftet med studien och deltagandets frivilliga karaktär. Vidare gavs 
information om att intervjun skulle genomföras med inspelning av MP3spelare och att intervjun 
skulle vara under ca 45 minuter. I England planerades intervjun ta längre tid pga att språket inte 
är mitt modersmål. Intervjudeltagarna kontaktades via epost eller på telefon. Datum fastställdes 
för de fem intervjuerna. 

Bryman (2002) menar att de flesta författare som beskriver kvalitativa intervjuer använder 
uttrycket för att beskriva intervjuer både av det semi-strukturerade och av det ostrukturerade 
slaget. Tanken var att genomföra intervjuerna som semi-strukturerade. Bryman (2002) redogör 
för att i denna typ av intervju har forskaren en intervjuguide med specifika teman som ska 
beröras, men intervjudeltagarna har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt. Frågorna kan 
komma i en annan ordning än i intervjuguiden och frågor som inte ingår i guiden kan ställas om 
intervjuaren vill anknyta till något som intervjudeltagaren sagt (ibid.). Samspelet mellan den 
som frågar och den som tillfrågas kan utnyttjas till att få så fyllig information som möjligt. Den 
fria interaktionen lämpar sig väl för att avslöja och därmed kompensera språkliga svårigheter 
(Stukát, 2005). Intervjufrågorna kom i undersökningen ha intentionen att framställas som Kvale 
(1997) menar att de bör vara: korta och enkla. 

Kvale (1997) menar också att intervjuarens kunskap om och intresse för både ämnet för 
intervjun och för det mänskliga samspel som sker under intervjun är avgörande för att förnimma 
meningen i ett svar. Jag som intervjuare har innan intervjuerna genom litteraturstudier fördjupat 
min kunskap kring språkstörning/SLI och hur organisationen ser ut kring language units, 
språkklasser i båda länderna och specialskolan med inriktning grav språkstörning i Sverige. 

En intervjuguide gjordes och skickades ut i god tid inför varje intervju (se bilaga) Intentionen 
till frågeställningarna i intervjuguiden var att beskriva gränsdragningar för språkstörning vid 
skolplacering. Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplatser. (Stukát, 2005). 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av mig och syftet med studien. Därefter följde 
den inledande av frågorna i intervjuguiden nedan. Följdfrågor ställdes om svaren till dessa inte 
framkom i intervjudeltagarens beskrivning av den inledande frågan. Frågor som inte ingick i 
intervjuguiden ställdes om intervjuaren ville anknyta till något som intervjudeltagaren sagt. 
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Intervjuerna varade en timme. Gruppintervjun varade i en och en halv timme. Under intervjun 
med stödpersonen i England var vi tvungna att byta plats i rummet då en medarbetare kom in i 
rummet. Det skedde efter halva tiden. Vi kunde snabbt därefter återgå till intervjun. Intervjun 
med en av stödpersonerna på specialskolan fick kort avbrytas då en elev knackade på dörren. 
Därefter fortsatte intervjun. Övriga intervjuer genomfördes utan störande moment. 

Bearbetning och analys 
Intervjuerna spelades in med MP3spelare och transkriberades. Vid transkribering av intervjun 
från England översattes intervjun först till svenska för att därefter transkriberas. Kvale (1997) 
framhåller fördelarna med att spela in intervjuer. Forskaren kan då ägna större uppmärksamhet 
åt intervjun och den dynamik som finns i situationen. Det blir också lättare att reflektera och 
fördjupa intervjun när man inte måste anteckna hela tiden. Bryman (2002) hänvisar till Heritage 
som ger exempel på fördelar med inspelning och transkribering av intervjuer. Bl a anges att 
tillvägagångssättet bidrar till att förbättra vårt minne med dess begränsningar, intuitiva 
tolkningar kan kontrolleras, det underlättar en noggrann analys och forskaren kan upprepa 
genomgången av intervjudeltagarnas svar (Bryman, 2002). 

När samtliga intervjuer var transkriberade framträdde spontana tankar, skillnader, likheter och 
samband. Det var ett material på 60 sidor som jag hade fått fram från de fem intervjuerna.  

Den första innehållsanalysen gav anledning att omordna empirin, dvs reducera datamängden till 
det mest intressanta. Gustavsson (2000) skriver att ett sätt för forskaren är att identifiera teman i 
materialet och därefter söka efter hur de erhållna kategorierna förhåller sig till varandra. 

De olika beskrivningarna och citaten sorterades i olika grupper, i beskrivningskategorier. Dessa 
beskrivningskategorier bildar det sk utfallsrummet. Det är utfallsrummet som utgör resultatet i 
en fenomenografisk studie (Marton och Booth, 2000). Resultatdelen skrevs i fortlöpande text 
och med citat från intervjuerna. Citaten finns med för att ge läsaren en möjlighet att bedöma 
tillförlitligheten i studien.  

Tillförlitlighet 
Studien bygger på fem intervjuer. På grund av denna begränsning är inte studien gällande för 
alla kommuners erfarenheter.  I den kvantitativa undersökningen försöker forskaren hitta regler 
medan man inom den kvalitativa forskningen mer är inriktad mot att beskriva och förstå 
undersökningspersonernas uppfattning av verkligheten. Inom den kvalitativa forskningen finns 
inga fasta referenspunkter vilket försvårar mätsituationen (Stukát, 2005). 

För att säkerställa tillförlitligheten kan ett sätt vara att spela in intervjuerna på band, vilket var 
aktuellt för min studie. Detta har varit till fördel då jag vid upprepade tillfällen kunnat gå 
tillbaka och lyssnat på vad som framkommit i intervjuerna. Kvale (1997) skriver:  

Intervjuaren kan då koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, 
pauserna och dylikt registreras i en permanent form som intervjuaren kan använda till för 
omlyssning. (s. 147)  

Enligt Trost (2010) innebär validitet att mäta det frågan är avsedd att mäta och när det handlar 
om i vilken utsträckning ett resultat kan upprepas kallas det för reliabilitet. Författaren menar att 
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det är svårt att använda sig av begreppet reliabilitet när det gäller kvalitativa studier. En hög 
reliabilitet förutsätter en hög grad av standardisering, samtidigt som en låg grad av 
standardisering är en förutsättning i den kvalitativa intervjun. Men bara för att begreppen 
reliabilitet och validitet är komplicerade att använda vid kvalitativa intervjuer fråntar det inte 
forskarens ansvar att bevisa att undersökningen är trovärdig (Trost, 2010).  

Forskaren kan öka trovärdigheten genom att i sin studie beskriva och reflektera över 
tillvägagångssättet vid datainsamlingen (Trost, 2010). Med dels ett reflekterande 
förhållningssätt och en noggrannhet vid genomförandet av studiens olika moment dels en 
strävan att i studien redogöra för urvalet av intervjudeltagare och tillvägagångssätt vid 
insamling och analys av empirin kan studiens trovärdighet påverkas positivt. 

Etiska aspekter 
I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav (Vetenskapsrådet, 2002) informerades 
intervjudeltagarna innan intervjun om studiens syfte och om att det var frivilligt att delta. De 
informerades också om att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Det framgick tydligt att 
ämnet som skulle behandlas i intervjun var kriterier för mottagande till langauge units, 
språkklasser och specialskola. 

Det andra kravet i Vetenskapsrådets skrivning, samtyckeskravet, uppfylldes genom att 
intervjudeltagarna vid ett tidigare tillfälle tillfrågades att delta och då tala om ifall de var 
intresserade av att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagarna ska ges största möjliga konfidentialitet. 

Kvale (1997) skriver att det redan i inledningen av en intervjuundersökning kan vara 
förutseende att göra ett protokoll för etiska frågor som skulle kunna komma upp under 
undersökningen. En forskare måste vara medveten om konsekvenserna som en uppsats kan få 
för den intervjuade och sådant som kan identifiera personen skall ges löfte om att inte redovisas. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas i forskningsändamål. 
De svar som jag fick i intervjuerna användes bara i denna uppsats. 

Metoddiskussion 
Tanken från början med studien var att genomföra intervjuer med specialskolor i England och 
Sverige. Efter samtal med kontaktpersonen i England framkom att det i denna kommun inte 
finns någon specialskola med inriktning språkstörning. En specialskola i England kan sägas 
motsvara särskola i Sverige dvs specialskolan är för elever med kognitiva inlärningssvårigheter.  

För att få med alla frågeområden användes en intervjuguide i samtliga intervjuer. Denna 
användes inte på det sätt att frågorna ställdes i den ordningen som de är skrivna utan mer som 
ett stöd för att täcka in alla frågeområden. Samtliga intervjuer inleddes med samma fråga och 
därefter försökte jag följa intervjudeltagarna utifrån hur de resonerade kring faktorer som styr 
mottagande av elever med språkstörning i de olika undervisningsformerna. Möjligen skulle 
analysen av materialet underlättats om jag använt mig mer strukturerat av intervjuguiden. Men 
fördelarna med att låta intervjudeltagarna styra intervjun var att det som berörde dem och det 
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som de ansåg centralt kunde lyftas fram under intervjun. Likaså gavs det möjlighet för andra 
aspekter än vad frågeområdena inte omfattade att komma fram.   

Vid några tillfällen kunde jag i efterhand se att det varit svårt att hålla sig till de enkla och korta 
frågor som varit föresatsen. Samtidigt var det i situationer där Kvale (1997) menar att 
intervjuaren kan följa upp någon av de dimensioner som träder fram i svaren. Dessa uppföljande 
frågor var alltså spontana och det förklarar sannolikt anledningen till att de inte var korta och 
enkla.  

Under intervjuerna upplevde jag att intervjudeltagarna hade en tendens att sväva ut i sina 
uppfattningar och svar. Det visade sig att studiens syfte är komplext och stort och det är svårt att 
finna exakta svar. En tanke var att göra en pilotstudie för att pröva frågornas giltighet. Tidsbrist 
gjorde att jag inte hann ut-föra detta. Jag tycker dock att det visade sig att frågorna var relevanta 
och svaren gav mig information som besvarade syfte och frågeställningar. 

Det visade sig också i efterhand att det varit svårt att hålla sig till kriterier för mottagande till de 
olika undervisningsformerna. Kanske är det så att det inte finns något entydigt svar på klara 
kriterier. Det handlar mycket om att se varje individ och dennes förutsättningar. Det var alltför 
lätt att glida in på andra områden så som arbetsmetoder och organisationsfrågor. 

En intervju genomfördes på engelska. Liksom övriga intervjuer spelades denna intervju in med 
Mp3-spelare. Det har gjort att jag kunnat gå tillbaka flera gånger och lyssnat och därefter 
transkriberat och översatt intervjun till svenska. Citaten i resultatdelen är översätta till svenska. 
En tanke är att istället ha skrivit citaten på engelska för att undvika översättning och därmed 
tolkning av orden i citaten. 

Resultat 

Presentation av intervjuerna 
I studien genomfördes fem intervjuer. Resultaten från intervjuerna presenteras i tre delar, en 
intervju med en stödperson med kompetens kring speech/language units, en intervju med en 
stödperson med ansvar för undervisning i språkklasser och i den tredje delen ingår tre intervjuer 
dels med två stödpersoner med ansvar för undervisning dels med beredningsgruppen för 
specialskolan. Resultaten är skrivna i löpande text och med citat. Samtliga intervjudeltagarnas 
namn är fingerade och med ”hon” oavsett kön. Beredningsgruppen kallas beredningsgrupp. 

En intervju genomfördes med en rådgivare, Julie, inom tal, språk och kommunikation och 
hörselnedsättningar i en kommun i England. I kommunen som ingår i studien finns en 
administrativ avdelning för barn, skola och familj. På avdelningen arbetar bl a personer med 
kompetens inom pedagogik, psykologi, medicin och logopedi. Här arbetar vidare ett SEN 
(Special Educational Needs) team som tillsammans beslutar om insatser till elever i behov av 
särskilt stöd. Varje familj har en kontaktperson i teamet som också har i uppgift att samla in all 
information som kan vara aktuell inför ett beslut om extra stöd. Detta görs tillsammans med 
vårdnadshavare. Inför ett beslut måste det alltid finnas ett pedagogiskt-, ett logoped-, ett 
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psykologiskt- och ett medicinskt utlåtande. I kommunen finns sk language units men ingen 
specialskola för barn med språkstörning.  

I en kommun i Sverige genomfördes en intervju med Siv, rektor för ett Tal- och språkcentrum 
där språkförskola och språkklasser ingår. Språkklasserna tar emot elever med grav 
språkstörning. Föräldrar ansöker och med ansökan skall ett logopedutlåtande och ett 
pedagogiskt utlåtande vara bifogat. De ser gärna att det finns ett psykologutlåtande också. Det 
fordras en remiss från logoped till språkklass. Upptagningsområdet omfattar 13 kommuner. Det 
är viktigt att barnets hemkommun får information om ansökan och en kopia av 
logopedremissen, eftersom hemkommunen är den som beviljar och bekostar finansieringen av 
platsen. Då det är fler sökande än platser, görs en prioritering utifrån barnets/elevens behov och 
ålder.  Idag går drygt 60 elever i år 1-9.  För elever inom kommunen krävs ett godkännande av 
elevstöd (centralt) på mellanskillnaden mellan skolpeng och kostnaden för en plats i språkklass. 
I denna kommun är det rektor på skolan som beslutar om plats i språkklassen.  

Två intervjuer genomfördes med personer med ansvar för undervisning på den statliga 
specialskolan för elever med grav språkstörning, Astrid och Berit. Dessutom genomfördes en 
gruppintervju med beredningsgruppen för specialskolan i Sverige, Beredningsgrupp. 
Beredningsgruppen startade i augusti 2009 och är tvärprofessionell: specialpedagog, kurator, 
psykolog och logoped. Den statliga specialskolan i Sverige är en riksskola med hela Sverige 
som upptagningsområde. Huvudman är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  
Specialskolan finns sedan hösten 2009 på två orter: Sigtuna och Umeå.  Lokaliseringen 
motiveras med att specialskolan i hög grad bör komma elever i hela landet till del. Beredskap 
bör finnas för ytterligare lokalisering i västra och/eller södra Sverige. Specialskolan är 
lokalintegrerad i kommunala grundskolor på de båda orterna - “en skola i skolan”. 
Specialskolan finns för år ett till tio (Skollag (2010:800) 7 kap 12 §). Specialskolan får medel av 
staten och från elevernas hemkommuner. Vårdnadshavare betalar ingenting för skola, boende 
eller resor. I specialskolan finns möjlighet till elevboende. 

Tal-, språk och kommunikationssvårigheter 

Språkstörning  

Stödpersonerna beskrev på olika sätt begreppet språkstörning. Det råder idag en blandning av 
medicinska och kulturella termer i båda länderna. I England har olika termer förändrats över tid 
när det gäller begrepp kring språkliga svårigheter. Tidigare pratade man om SLI. Nu pratas mest 
i termerna SSLD och SLD, där D står dels som difficulties dels som disorder.  Kriteriet för ett 
mottagande till specialskolan är grav språkstörning men inom det begreppet finns specifik 
språkstörning som ett kriterium för att tillhöra målgruppen. Det kan då röra sig om dyspraxi, dvs 
stora uttalssvårigheter. Stödpersonen i språkklass utgick också från grav språkstörning och 
menade att varje språkdomän är viktig och vid svårigheter får det konsekvenser.  

Man får inte glömma att varje sak är tillräckligt besvärligt. Du ska ha svårighet att klara dig 
och har man uttalssvårigheter så förstår ju inte folk vad du säger. Det kan också handla om 
ordmobiliseringssvårigheter eller dåligt arbetsminne – då kan man uppfattas som ”dum” för att 
man inte svarar eller kommer ihåg direkt (Siv, språkklass) 
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I beskrivningarna var samtliga överens om att språkstörning är en mångfacetterad 
funktionsnedsättning som kan yttra sig på många olika sätt och i olika diagnoser. En av 
stödpersonerna ansåg att grav språkstörning är lika med en generell språkstörning och 
förklarade att det då finns svårigheter i de flesta språkliga domäner. Medan en annan stödperson 
menade att diagnos autism inrymmer de språkliga svårigheterna där kommunikation och 
pragmatik framträder mest. Samtliga uttryckte att det pågår diskussioner kring begreppet 
språkstörning och vad det handlar om. Handlar det om avvikelse eller är det en försening? 
Stödpersonen i language unit menade att det inte bara är det expressiva språket utan 
språkförståelsen som är svårigheten. Det gäller att som pedagog förstå exempelvis skillnaden på 
expressivt språk och förståelseproblematik.  

Det kan finnas barn som har en språkstörning som en del av någonting annat men det är 
samtidigt viktigt att komma ihåg att det finns barn med språkliga svårigheter på en hög 
kognitiv nivå. Jag tänker på en elev med grav dyspraxi. Hon var mycket begåvad men kunde 
inte säga ett ord. Så hon började i en language unit för att hon behövde specifik hjälp (Julie, 
language unit). 

Tilläggsdiagnoser 

När det gäller diagnos språkstörning tycker intervjudeltagarna inte se någon skillnad över tid 
gällande grad av språkliga svårigheter däremot anser alla att hela elevens situation är mer 
komplex idag. Funktionsnedsättningen påverkar hela individen som till exempel på en social 
och emotionell nivå. Stödpersonerna betonar vikten av att se helheten på eleven och påstår att 
majoriteten av eleverna har diagnosen tillsammans med andra diagnoser såsom ADHD och 
diagnoser inom autismspektra. De menar att för att komma i fråga för en placering ska 
språkstörningen vara den primära funktions-nedsättningen och med andra ord väga tyngst. I 
language unit och språkklass framkom att det endast är elever som tillhör grundskolans 
målgrupp som tas emot. På specialskolan tas elever emot både från grundskola och särskola. I 
beskrivningarna på specialskolan om hur de går tillväga när det gäller elever från särskola 
beskrev beredningsgruppen att man vid ansökan utgår från elevens verbala och icke-verbala 
språk och det ska föreligga språkstörning. De lyfte även fram att de flesta ansökningar till 
specialskolan idag är från denna målgrupp. Likaså förklarade de att när det gäller kriterier för 
mottagande till specialskolan är det en svårighet att få ihop gemensamma kriterier för elever 
från grundskola och särskola till specialskolan. 

Logoped 

Samtliga stödpersoner beskrev att logoped alltid är involverad vid beslut för mottagande men 
även i verksamheten. Stödpersonerna i language unit och språkklass beskrev att logopeder är 
anställda på skolorna och att de ofta arbetar i klasserna. På specialskolan finns logoped att tillgå 
på Resurscenter Tal och Språk inom SPSM. Det fanns en tydlig överensstämmelse bland stöd-
personerna som lyfte betydelsen av att fler yrkesprofessioner samverkar och att detta påverkar 
diskussioner i arbetslag och utvecklar kompetens och arbetsmetoder och höjer kvalitén. De 
menade att genom att samverka kan man se situationen från många håll. 

Vi måste skilja på vad är en pedagogisk verksamhet? En funktionsnedsättning är något 
neurologiskt vilket gör att det är en annan yrkeskategori. Detta leder till att du behöver båda 
professionerna. Eftersom vi är en skola går inte landstinget in. Skolan är en obligatorisk 
verksamhet och det blir skolhälsovården som bär ansvaret (Siv, språkklass). 
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I intervjun i language unit beskrevs att pedagogerna i language unit ofta har läst en tvåårig 
distanskurs inom tal-, språk och kommunikation men att det pga ekonomi nu dras in. Det 
framkom också att logopeder kan gå distanskursen för att lära sig mer om skolans förut-
sättningar bl a om läroplan och styrdokument.  

Individens förutsättningar 

Konsekvenser av språkstörning 

Stödpersonerna beskrev att andra kriterier förutom diagnos språkstörning är viktiga. Betydelsen 
av dessa kunde variera och betonas olika av stödpersonerna men i samtliga intervjuer återkom 
de flesta till att sociala skäl är minst lika viktigt vid beslut för mottagande. De lyfte fram att fler 
elever idag har fler funktionsnedsättningar utom språkstörningen och även en social proble-
matik. Av några stödpersoner lyftes mobbing som ett begrepp. Andra sociala skäl var också ett 
begrepp som gick att urskilja i intervjuerna. När det gäller specialpedagogiska behov menade en 
stödperson på specialskolan att eleverna har kommit in på grund av sin grava språkstörning men 
att hemsituationen också varit mycket svår och för dessa elever blir elevboendet räddningen. 

Många av eleverna har pragmatiska svårigheter och har svårt i kamratrelationer. Många elever 
söker till högstadiet. Då måste vi vara snabbare! Det är sargade själar som börjar och många 
som inte får ihop två bokstäver ens (Berit, specialskola). 

I några stödpersoners beskrivningar om hur de gick tillväga och vad de ansåg viktigt var att 
alltid utgå från ett elevperspektiv och alltid utifrån funktionsnedsättningen och ställa sig frågan 
var barnet mår bäst. När de förklarade vad de menade med det så var det framför allt en 
tydlighet kring elevens funktionsnedsättning och att man som stödperson ser vilka möjligheter 
och begränsningar som finns hos eleven. Beredningsgruppen lyfte fram betydelsen av att utgå 
från en helhetsbedömning och delade in kriterierna i tre delar utifrån styrdokumenten, grav 
språkstörning, specialpedagogiska behov och särskilda skäl. Deltagarna i beredningsgruppen 
påpekade att eleverna bör uppfylla minst ett av de två sistnämnda kriterierna för att komma i 
fråga för ett mottagande i specialskolan. Ett mottagande förutsätter dock alltid att barnet tillhör 
specialskolans målgrupp, det vill säga har en grav språkstörning. Stödpersonerna på 
specialskolan och beredningsgruppen nämnde högstadieelever som pga sin funktionsnedsättning 
med tiden har fått en negativ självbild och ett försämrat självförtroende.  

Oftast handlar det om elever där det inte fungerar i hemkommunen. Det kan till exempel gälla 
mobbing och då det inte fungerat på hemskolan i hemkommunen. Kanske har de flyttats runt 
eller på annat sätt blivit svårigheter. Många av eleverna har skolvägrat och har svåra och 
många misslyckanden i hemkommunen. De flesta handlar om högstadieelever med sargade 
själar. Då måste vi ställa oss frågorna om elevens behov bättre kan tillgodoses på 
specialskolan och om eleven skulle kunna samverka bättre utifrån diagnosen på specialskolan 
(Beredningsgrupp). 

Enligt stödpersonerna på specialskolan går enstaka elever mottagna på försök i sex månader. 
Därefter behövs ett nytt beslut. Inskrivningskriteriet Specialpedagogiska behov innebär att 
barnet har specialpedagogiska behov som hemskolan eller hemkommunen inte har möjlighet att 
tillgodose, till exempel av specialistkompetens och speciella hjälpmedel. Inskrivningskriteriet 
Särskilda skäl avser att barnets möjligheter till social samverkan bättre kan tillgodoses vid 
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specialskolan. När det gäller inskrivningskriteriet Särskilda skäl så kan det även finnas 
synnerliga skäl, dvs att barnet på grund av sin funktionsnedsättning har haft det svårt med 
utanförskap i sin hemskola eller på annat sätt farit illa. Det kan till exempel gälla mobbing eller 
att eleverna skolvägrar. I en del fall då föräldrar först återtagit sin ansökan, vilket kan ske både 
före eller efter beslut om mottagande men innan skolstart, har de sedan ansökt igen. 
Beredningsgruppen kan inte erinra sig att någon elev har börjat igen på (den återetablerade) 
specialskolan efter avslutad skolgång. 

Flera av stödpersonerna menade att sammanhanget runt om påverkar ett barn med 
språkstörning. En stödperson uttryckte att om ett barn hamnar i rätt miljö och blir sedd kan bli 
ett annat barn. Av några andra stödpersoner lyftes betydelsen av att personal har kunskap kring 
språkutveckling och vet vad de ska titta på. Likaså påpekades att barn med språkstörning har 
specifika behov men att inte alla förstår problematiken ute på skolorna. Stödpersonerna beskrev 
att deras uppfattningar är att pedagoger istället för språksvårigheterna tittar på barnets beteende 
och beskrev hur nära diagnoser kan ligga varandra.   

Vad är vad? Är det språkstörningen som har lett till att det blir som det blir, eller är det det 
andra som lett till att det blir så här? (Siv, språkklass). 

I stödpersonernas beskrivningar gjordes kopplingar till grundskolan och hur svårt det är för 
skolan med tanke på att de flesta elever med språkstörning finns i den ordinarie skolan. Vissa 
poängterade att många barn går länge utan hjälp och det i sig kan skapa 
koncentrationssvårigheter när man inte har ett språk och idag är språket viktigt. Några andra 
betonade istället pragmatiska svårigheter som ett exempel där det blir svårare för eleven med 
ålder. Stödpersonen i language unit beskrev hur saker förändrats till exempel att många av 
barnen börjar i en grundskoleklass först tills de misslyckas. Vid intervjun gjordes koppling dels 
till tidig träning dels att besluten ofta grundas på att eleverna likväl kan gå i en grundskoleklass.  

De var båda på förskolenivå vid skolstart. Den ena började i språkklass och den andre i 
specialskola. Och de lämnade skolan och inte mycket hade förändrats. Tvillingen i 
grundskolan var mycket stressad, men de hade möjlighet att integrera honom med elever i 
grundskolan. Barnet i specialskolan, var mer avslappnad, och gjorde framsteg och passade inte 
så bra med grundskoleelever. Det var så intressant! Och vi förstod inte riktigt varför de hade 
blivit separerade och varför en gått till grundskola och en till specialskola. Mamma ville att 
barnen skulle börja på samma ställe men de blev placerade på olika och stannade separerade 
under skolgången. Men det var intressant utifrån deras förutsättningar som faktiskt var mycket 
liknande. Så det var förvånande att de fann att barnen skulle separeras (Julie, language unit). 

Undervisningsformer vid olika åldrar 

I flertalet av intervjudeltagarnas beskrivningar uttrycktes liknande situation i båda länderna där 
de flesta barn med språkstörning går i language unit/språkklass i de yngre åren. Enligt 
stödpersonen i language unit framkom att det i kommunen inte finns language unit för de äldre 
åren (secondary). För stödpersonen handlade det också om vad som händer för eleven vid 11 års 
ålder. 

En del barn börjar i specialskola med inriktning MLD men att det är mycket individuellt. Det 
är där gränsen går mellan primary och secondary. Så situationen under högstadietiden är långt 
ifrån klar. Detta är inte logiskt! Språket blir ju mer komplicerat, både i undervisning och med 
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kamrater. Och har en elev pragmatiska svårigheter blir det värre med åren. Även när det gäller 
resurser är det inte klart. En diagnos dyslexi är mer klar (Julie, language unit). 

Vid intervjuerna med stödpersonerna på specialskolan gjordes en koppling till England gällande 
ålder på elever. De såg en tendens på en ökning av ansökningar till de yngre åren men de flesta 
ansökningar gäller för elever i de äldre åren. 

Föräldrars roll 
Det fanns en tydlig överensstämmelse bland stödpersonerna och beredningsgrupp att 
föräldravalet är en viktig faktor. Samtliga poängterade att det är föräldrar som önskar och vill 
och söker plats. Likaså påpekades att när det gäller en plats till specialskolan kan även barnets 
hemkommun söka plats. Ett par deltagare i beredningsgruppen menade dock att det inte är 
vanligt att hemkommuner ansöker och då detta är aktuellt anser hemkommunen att de inte har 
något att erbjuda till eleven. I deras beskrivningar framkom också att ansöka till specialskolan är 
ett föräldraval. Det är föräldern som får igenom en ansökan för sitt barn och då kan inte 
hemkommunen ha någon synpunkt på det. 

Föräldrarna eller vårdnadshavarna ska vi säga, gör ju ansökan (Astrid, specialskola) 

Det framkommer i intervjuerna att beslut om mottagande är mycket individuellt och något 
entydigt svar var svårt att ge hur ett mottagande går till. Samtliga stödpersoner uttryckte att en 
del barn har gått på språkförskola men att det inte är någon garanti för en skolplacering i någon 
av undervisningsformerna. För stödpersonerna handlade det ofta om många turer med 
hemkommunen förutom kontakten med förskolan eller skolan barnet gått i innan en ansökan 
inkommer. Likaså nämnde några att det alltid ska finnas en pedagogiskt utlåtande från förskolan 
eller skolan som bifogas ansökan.  Även att en språkstörning är genetisk lyftes fram som 
betydelsefullt. Samtliga stödpersoner återkom till att det kan innebära att många föräldrar har 
svårt att föra talan och göra allt som krävs 

Många föräldrar får hjälp av specialpedagog, logoped, habilitering eller rådgivare från SPSM 
kring information om de olika undervisningsformerna (Berit, specialskola). 

Det framkom även i intervjuerna att det är svårt emotionellt för föräldrarna som måste föra fram 
svårigheter som barnet har för att få resurser. Oftast är det en lång process för föräldrar att se sitt 
barns svårigheter. 

Många gånger är det en lång process och det är en sorg som föräldrarna måste gå igenom 
(Julie, language unit). 

För en stödperson handlade det också om svårighet att få med sig föräldrar till barn som blir 
inskrivna i särskolan under sin grundskoleplacering. Det framkom att det är svårt för föräldrar 
när barnet väl börjat i språkklass att därefter byta till särskola. Flertalet av stödpersonerna ansåg 
att det inte är likvärdigt för föräldrar. De tyckte sig se att fler föräldrar är medvetna om sitt barns 
behov och drivande och pålästa när det inte fungerar i hemkommunen utifrån barnets 
funktionsnedsättning. Enligt deltagarna i beredningsgruppen söker föräldrar information på 
webben och kan också få svar. Specialskolans rutiner för beredning inför beslut om mottagande 
syftar till en likvärdig och rättssäker handläggning av alla ärenden. Uttalande om i vilken mån 
vårdnadshavare kan driva frågan om mottagande avser i första hand överklagande hos 
Skolväsendets Överklagande-nämnd. 
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Det handlar mycket om hur insatta föräldrar är i systemet och hur mycket föräldrarna kan 
driva frågan gällande en placering (Beredningsgruppen). 

De flesta stödpersoner uttryckte att föräldrar inte kan välja helt fritt. För stödpersonerna 
handlade det om att vissa föräldrar menar att det bästa alternativet är grundskoleklass för barnets 
självkänsla, och att det då måste diskuteras. De uttryckte att om något går riktigt fel kan 
föräldrar gå med på en förändring. Flertalet stödpersoner menade att föräldrar vet sin möjlighet 
att överklaga ett beslut. Ett överklagande är en juridisk situation där jurister beslutar. 
Beredningsgruppen beskrev att ofta får föräldrar rätt i en överklagandeprocess och de undrar hur 
jurister ser på diagnos språkstörning och vad de lägger in i begreppet. I stödpersonernas 
beskrivningar av elever med språkstörning ansåg de att grupperna är mycket heterogena med 
många olika svårigheter och att det alltid måste tittas individuellt. Hos några stödpersoner fanns 
en gemensam syn på att det inte alltid är föräldraval- och skolval som gäller. 

Att det ska vara föräldra- och skolval ligger vid sidan av oss. Visst kan alla få söka, men alla 
kan inte få plats. Det handlar mycket om hur mycket pengar du har och hur mycket föräldrar 
pushar på i sina kommuner och hos rektorer (Siv, språkklass). 

En viktig del anser stödpersonerna är att informera och lyssna på föräldrar och hur de upplever 
sin situation. I deras beskrivningar framkom föräldrars tankar under en föräldrautbildning.  

Föräldrar är ganska trötta på att hela tiden slåss för sina barns rättigheter till stöd. Och jag hör 
många trista historier om hur bedrövligt det är med stödet för deras elever i hemkommunerna 
(Astrid, specialskola). 

Flera av stödpersonerna trodde att föräldrar idag söker många olika vägar för att hitta rätt väg 
för sitt barn. Samtliga av stödpersonerna på specialskolan trodde att ökningen av ansökningar är 
beroende på dessa stridbara föräldrar. Och de menade att föräldrar vet sina barns rätt. Det 
framkom också under intervjuerna på specialskolan att det under den här perioden också finns 
möjlighet för föräldrar att besöka specialskolan även innan beslutet. En del föräldrar tar tillbaka 
sina ansökningar när man väl fått överblick över alla alternativ.  

Många föräldrar till yngre barn erbjuds plats men när de kommer på besök till specialskolan 
tycker de att det verkar väldigt bra men säger - det här blir bra om några år! 
(Beredningsgrupp). 

Flertalet stödpersoner uttryckte just att de haft föräldrar som erbjudits plats och fått ja från 
kommunen och sedan backar. De beskrev att processen är svårare för de föräldrar som har ett 
barn som nyss fått en diagnos eller som är tveksamma om detta är rätt. 

Process i mottagandet 

Ansökan 

Flertalet av stödpersonerna uttryckte att det är ett ökat antal ansökningar till 
undervisningsformerna. Ett par stödpersoner menade att de har flest ansökningar för elever i de 
yngre åldrarna medan andra stödpersoner uttryckte att de hade flest ansökningar för elever i de 
äldre åldrarna. 
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Varje ansökan är ett specifikt fall och man försöker prioritera äldre barn. Det är kort tid kvar 
för dessa elever innan gymnasiet. Oftast har det vänts och vridits mycket innan (Berit, 
specialskola). 

En stödperson påpekade att ökningen av ansökningar mycket beror på att särskolan också 
kommit in som målgrupp i specialskolan. En skillnad framkommer i intervjuerna gällande 
språkklass och specialskola. Där framkom att för språkklasserna måste kommunerna först 
godkänna ansökan och rektor för språkklasserna kan därefter ge bifall eller avslag på en ansökan 
medan alla barn som bedöms tillhöra målgruppen har rätt till ett mottagande i specialskolan. 

Jag tror det är fler faktorer som påverkar ökningen av ansökningarna till specialskolan. I vissa 
kommuner kanske det är en ekonomisk fördel. Jag tror definitivt att kommunerna har en 
mycket högre kompetens i det här området idag. Det finns många specialpedagoger som har 
fördjupat sig inom tal och språk så att de hittar de här barnen tidigare och förstår 
problematiken (Astrid, specialskola). 

Stödpersonerna i Sverige uttryckte att det är svårt att säga vilka barn som hamnar i språkklass 
och vilka barn som hamnar i specialskolan. Det framkom att föräldrar brukar söka till båda 
skolorna. Av några stödpersoner lyftes betydelsen av styrdokument, grad av språkstörning och 
organisation. 

Innan nedläggningen av specialskolan för barn med grav språkstörning sökte fler barn från 
språk-förskolan till dit. Då handlade det om barn som ligger och skvalpar runt IQ 70, så där. 
Det är barn som inte är utvecklingsstörda men som har en låg begåvning och behöver extra tid. 
De barnen går i språkklasserna nu. Vi har barn som har utredning som påvisar att de får 
tillhöra särskolan målgrupp men föräldrarna vill inte skriva in barnet i särskola utan går istället 
kvar hos oss (Siv, språkklass). 

Det var vanligare förr att Resurscentrets rådgivare hade kontakt med eleven eller att 
utredningar gjordes på RC innan ett mottagande. Idag skickas en ansökan direkt av föräldrar 
(Beredningsgrupp). 

Likaså påverkade geografiska områden var barnet hamnar. I beskrivningarna framkom att 
språkklassen har ett upptagningsområde där 13 kommuner ingår och språkklassen är placerad i 
en av dessa kommuner. I intervjun med stödpersoner på specialskolan framkom att merparten 
av ansökningarna kommer från närområdet och att det är få elever som kommer långt ifrån. 

Utlåtanden 

I stödpersonernas beskrivningar om hur de går tillväga inför ett beslut om ett eventuellt 
mottagande fanns en tydlig överensstämmelse i deras uppfattningar om att det är många faktorer 
som styr besluten. I deras beskrivningar fanns både likheter och skillnader på vilket sätt de gick 
tillväga och vad de ansåg viktigt. Samtliga stödpersoner menade att det alltid ska finnas en 
diagnos språkstörning satt av logoped. För en stödperson handlade det också om att det ska 
finnas en remiss från logoped där logopeden ska anse att barnet behöver denna verksamhet. Ofta 
hör remissen ihop med diagnosen. I samtliga beskrivningar framkom att ett pedagogiskt 
utlåtande från barnets nuvarande förskola eller skola är betydelsefullt och ska alltid bifogas med 
en ansökan. Flera stödpersoner menade också att det var nödvändigt att bifoga ett utlåtande från 
psykolog. Vid några intervjuer gjordes koppling till föräldrars syn på sitt barns behov och 
situation. Det framkom vid intervjuerna att ett dokument ska fyllas i av föräldrar och bifogas 
ansökan.  
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Det ska, förutom själva ansökan, finnas med ett antal underlag. Det är logopedutredning, en 
psykologutredning, och ingen av de underlagen får vara mer än två år gamla. Det ska vidare 
finnas en pedagogisk kartläggning. När väl ansökan inkommit så gör vår kurator en social 
kartläggning. Då får föräldrarna välja om de vill fylla i en enkät som finns, eller om de vill 
besvara frågorna på telefon. Det är bra att den valmöjligheten finns. För det kan också finnas 
språkliga svårigheter hos någon av föräldrarna (Astrid, specialskola). 

Stödpersonerna på specialskolan beskrev att när ansökan kommit in med underlagen samlas 
beredningsgruppen och bedömer de inkomna underlagen. 

Och då kan det vara så att det saknas underlag eller att man behöver komplettera uppgifter 
från kommunen. Och då är kommunen skyldig att ge kompletterande underlag. Likaså när det 
gäller logopedutredning och psykologutredning (Astrid, specialskola). 

Ett beslut om mottagande i specialskolan ska föregås av en utredning som omfattar en 
pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Specialskolans beredningsgrupp 
bedömer alltså dels om barnet tillhör skolans målgrupp, barn som har en grav språkstörning, 
dels om barnet har specialpedagogiska behov som hemskolan eller hemkommunen inte har 
möjlighet att tillgodose eller om det finns andra särskilda skäl som gör att det kan anses vara till 
barnets bästa att gå i specialskolan. Inför ett ställningstagande i frågan om en elev ska gå i 
specialskolan sker alltså en helhetsbedömning utifrån såväl pedagogiska som sociala grunder. 
Bedömningen om hemskolan eller hemkommunen kan tillgodose barnets behov måste grunda 
sig på en helhetsbedömning av barnets individuella förutsättningar och hemkommunens 
möjlighet att ordna utbildning av hög kvalitet. Även elevens behov av trygghet och 
vårdnadshavarnas önskemål ska beaktas. Vid bedömningen ska barnets bästa sättas i främsta 
rummet. Detta kräver en objektiv bedömning av barnets helhetssituation. Bedömningen om 
barnet tillhör specialskolans målgrupp, barn som har en grav språkstörning, baseras än så länge 
på vad som framkommer av inkomna utredningar. 

Ju mer vi har på fötterna i ett helhetsperspektiv av eleven, förutom logopedutredningen som 
ska fastställa att det finns en grav språkstörning behöver psykologen se om det finns andra 
förklaringar till de språkliga svårigheterna. Och pedagogkartläggningen och den sociala 
kartläggningen. Ju mer bedömningsunderlag vi har desto starkare blir ju själva ansökan 
(Astrid, specialskola). 

Vid bedömningar är det hela tiden tillbaka till vad styrdokumenten säger om vilken målgruppen 
är. Det finns två frågeformulär som ska fyllas i kring specialpedagogiska behov och särskilda 
skäl vid ansökan om mottagande till specialskolan. Det är ett till vårdnadshavare och barn och 
ett som vänder sig till skola och kommun där uppgiftslämnare och rektor ska skriva under.  

Vi tycker att dokumenten som fylls i, skiftar mycket i kvalitet och ibland är mycket torftliga 
(Beredningsgrupp). 

Det är i förskolan eller hemskolan som ansökan till language unit skrivs. De utlåtanden som 
bifogas ansökan varierar mycket. Det är mycket individuellt. Det kan handla om 
psykologutlåtande, logopedutlåtande, pedagogiskt utlåtande. Det som är viktigt för just detta 
barn. Så när all pappersexercis är gjord skrivs en rapport som bifogas med ansökan och 
därefter skickas allt till en “provision panel (Julie, language unit). 



 

 33 

En annan stödperson menar på att det är förskolan eller grundskolan som ger en “highlight” 
över barnets situation. För stödpersonen handlar det också om utveckling eller försening hos det 
enskilda barnet.  

De går igenom sina regler och naturligtvis SEN Code of Practice. Så de har en utvärdering där 
de beslutar om vad barnet behöver och sedan går det till kommunens “provision panel”. Det är 
det första mötet. Vid detta möte beslutar “provision panel” om det behövs mer tid i skolan, 
extra timmar eller om barnet behöver en placering i en language unit (Julie, language unit). 

I stödpersonens beskrivning hur de går tillväga betonades att alla barn måste ha ett statement 
(utlåtande) för att bli aktuella för placering i en language unit. I intervjun framkommer vidare att 
för ett beslut i “Provision Panel” måste också ett psykologutlåtande finnas.  

Kommunen försöker se till att så många som möjligt finns med vid mötet. Först är det 
ansvarig chef för SEN och andra SEN tjänstemän. Sedan finns personer som kan presentera de 
olika behoven barnet har, t ex logoped, psykolog, adviser teachers (rådgivare inom ett 
pedagogiskt område). De har alla dokument och diskuterar. Därefter diskuteras allt med 
vårdnadshavare och de får tillfälle att besöka olika skolalternativ. Men om de inte väljer den 
närmsta skolan, kommer de behöva betala kostnaden för resorna själva. Det är mycket, mycket 
strikt. Teoretiskt är alla skolor samma. Så efter att barnet kommit till panelen och de har 
beslutat att denna language unit är den bästa så skickas alla papper till den. Om inte rektor på 
skolan tycker att det är rätt placering, går det tillbaka till panelen men oftast står de fast vid sitt 
beslut och skolan erbjuder en plats. Statement är skrivet utifrån barnets behov och ger således 
olika mycket resurser (Julie, language unit). 

Stödpersonen påpekade att SEN tjänstemännen använder sig av dokument från olika 
professioner när de anger tal- och språkstödet i statement. Enligt stödpersonen var det tydligare 
och bättre tidigare, då en ”panel” tittade på kriterier och jämförde barnets behov och 
lämpligheter med kriterierna. 

Stödpersonen i språkklass beskrev att tillvägagångssättet är att deras logopeder gör en språklig 
bedömning utifrån ansökan och underlagen. 

Därefter läggs ansökningarna i en skala ett till tio beroende på hur grav språkstörningen är. 
Barnet skall vara i behov av logopedbehandling. Logopederna träffar barnen också. Och 
eftersom de arbetar i klasserna har de ett helhetsperspektiv och ser om barnet skulle passa i 
verksamheten. Därefter läggs ett förslag fram till rektor (Siv, språkklass). 

I beskrivningen från intervjun i språkklass tittar därefter rektor tillsammans med pedagoger på 
den pedagogiska utredningen. 

Sedan tycker vi det är jättebra om vi får en psykologutredning, typ en WISC, men vi säger inte 
att det är ett krav. Barnet ska ha en kognitiv generell funktionsnivå som bedöms vara inom 
normalvariationen (Siv, språkklass). 

Det framgick under intervjun att om barnet är inskrivet i särskolan är inte en placering aktuell. 

Skulle däremot barnet bli inskrivet efter mottagandet i språkklassen får barnet gå kvar. Dock 
jobbar vi för att slussa ut de barnen, för de behöver en annan pedagogik också (Siv, 
språkklass). 

I många av beskrivningarna framkom att målgruppen har förändrats över tid. De menar att det 
nu har fått vidga kriterierna för mottagande och att det är mer djupdykning för att hitta barnen 
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nu. För detta behövs, ansåg de, mer kompetens för att kunna möta barnens behov ur många 
perspektiv. 

Så tittar man på vårt elevhälsoarbete så blir det ganska mycket runt varje elev. Det ställer krav 
att vi har både djup och bredd när det gäller olika funktionsnedsättningar för det handlar om 
att anpassa lärsituationen och miljön runt eleven så att alla behov tillgodoses. Är det 
inlärningsstilen eller är det den huvudsakliga funktionsnedsättningen eller är det kanske det 
som finns i någon ADHD-problematik?  Man måste ta hänsyn till alla de här aspekterna i 
mottagarprocessen (Berit, specialskola). 

Beslut om mottagande 

Olika beslutsvägar 

Det är chefen för SEN som tar det slutgiltiga beslutet om en plats i language unit. Sedan går 
ärendet till en annan panel som har hand om skolplaceringar.  På det hela är det barnets behov 
men likväl personalens syn i hemskolan eller förskolan som påverkar beslutet. Och även hur 
mycket ”föräldrar” pushar på. Det är en mix av faktorer som spelar in inför ett beslut. 
Lärsituationen är den viktigaste men beteendet hos barnet påverkar väldigt mycket för hur 
snabbt processen pågår och det påverkar beslutet (Julie, language unit) 

Under intervjun i språkklass framkom att gången inför ett beslut om mottagande till språkklass 
är för det första en remiss från logoped. Därefter ska hemkommunen godkänna platsen. Och det 
tredje steget är att rektor beslutar om en plats. 

Man ska alltså passera två nålsögon för att kunna få en plats (Siv, språkklass). 

Stödpersonen beskrev att får man en plats skickas ett erbjudande. Detta erbjudande ska 
hemkommun och föräldrar godkänna och därefter skrivs ett årskontrakt med kommunerna med 
tre månaders uppsägningstid. 

Detta är för att vi ska kunna planera vår verksamhet med grupper och personal. Varje år tar vi 
upp diskussion kring varje enskilt barn inför kommande läsår (Siv, språkklass). 

I beskrivningarna från specialskolan framkom att beredningsgruppens utlåtanden kring eleven 
bildar underlag för ett beslut. 

Sedan går förslaget till beslut från rektor via beredningsgruppen till vår nämnd. Då medföljer 
en bilaga med bedömningsunderlag från respektive profession. Det är för att 
beslutandenämnden ska kunna lita på att vi har hög kvalité i våra bedömningar (Astrid, 
specialskola). 

I beskrivningar framkom också att alla handlingar diarieförs. När det är två veckor innan 
nämndmöte ska alla handlingar finnas med i diariesystemet så att alla ledamöter som sitter i 
nämnden ska kunna gå in och ta fram handlingarna. 

Sedan är det nämnden som fattar beslut om mottagande. Vid mötet får varje rektor föredra 
sina ärenden och nämndledamöterna har möjlighet att ställa kompletterande frågor. Är 
nämnden nöjd med underlaget så fattar man beslut i enlighet med vad rektor föreslagit (Astrid, 
specialskola). 
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Alla i målgruppen får en plats. Det ska inte finnas ett tak för ett visst antal platser på skolan. 
Men det är svårt att säga när erbjudandet kommer. Det är mottagarnämnden som beslutar. Blir 
det ett nej kan föräldrar överklaga i Överklagande nämnden. Alla ärenden går till 
mottagandenämnden både skriftligt och muntligt. Många har nu fått ett ja (Berit, specialskola). 

Några av stödpersonerna på specialskolan beskrev att när det väl är fattat ett beslut skickas 
beslutet till vårdnadshavarna och hemskolan. De lyfte fram att det finns en rutin för mottagandet 
från beredning till besök och inskolning. Det framgick också en ökning av elever till 
specialskolan. 

När jag började här i fjol var det tolv elever på skolan. Nu är det 29 elever. Tio elever bor på 
elev-boende. Detta har varit en stor utmaning och vi har behövt utöka lokaler, bygga om, 
renovera, rusta upp och anställa ny personal. Nu håller vi på att rekrytera personal till 
elevhälsan och till elevboendena. Här har det också behövts få tag på objekt att hyra. Det har 
inte varit alldeles enkelt (Astrid, specialskola). 

Statement 

I intervjun i language unit framkom att de barn som går i language unit har ett statement. 
Stödpersonen beskrev att det är samma procedur för alla barn med statement. Men de får olika 
summor beroende på behov. Stödpersonen menar att besluten för ett statement också har 
förändrats. Mycket beror på vilka som är involverade av de professionella och hur mycket 
föräldrar pushar på. Så en del barn får inte statement och då inget stöd. Det är en mycket svår 
situation. Det är mycket individuellt hur statement är utformat.  

Vad är rätt för detta barn? Vad behöver detta barn? (Julie, language unit). 

För stödpersonen i language unit handlade det mycket om vad det står i statementet. 
Stödpersonen påpekade att det inför ett beslut har det föregåtts en multi-disciplinär utredning 
där föräldrar är involverade. Vissa stödpersoner poängterade allt testande runt barnen. Några 
andra betonade att det är svårare barn nu. Då gäller det att hamna rätt.  

I varje statement står så lite som möjligt. Så du kommer inte finna ett statement som säger att 
eleven behöver X av detta och så... Det säger att detta barn behöver extra hjälp med ex. 
kommunikation för att kunna möta undervisningens mål.  Men de kommer nämna en 
skolplacering - I denna stund rekommenderar vi/.../denna skola. Men få statement skriver att 
barnet behöver en timmes logopedbehandling. De kommer prata om att kunna delta i olika 
program (Julie, language unit). 

Organisation i kommuner 

I stödpersonernas beskrivning fanns också tankar om hur kommuner är organiserade för elever 
med språkstörning. 

Det finns inget nationellt i denna organisation. Varje kommun gör sin sak. Detta är mycket 
politiskt men också handlar det om vilken historisk och kulturell syn kommunen har i fråga 
om skol-placeringar. Du ska nu till en panel, med föräldraval, barnets möjligheter, emotionella 
behov, en del klarar mycket men inte i stora grupper/miljöer. Då måste man titta på barnet. 
Kommunen arbetar efter inkluderingsagendan som jag menar är en ekonomisk agenda. Om ett 
barn går i grundskola med assistent kostar det också. (Julie, language unit). 
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Det framgick också i beskrivningen från language unit att kommunen har som policy att placera 
alla barnen inom kommunen. Det blir billigare så. En del småkommuner kan ha en plats utanför 
kommunen. Men denna kommun vill ha barnen i deras närmaste skola.  

Idag måste vi titta vad som finns inom kommunen. Om det inte finns inom kommunen kan 
eleven gå utanför och det är mycket individuellt. Det är ovanligt med externa placeringar. 
Kommunens policy är att närmsta skola är bäst med extra stöd. Så allt varierar väldigt mycket! 
(Julie, language unit).  

Utav intervjun i language unit framkom all personal i specialskola och grundskola är anställd av 
kommunen. Sedan finns det privata skolor (non-maintaines) och academies. Academies tar 
barnen utanför kommunens ansvar och de har egna mottagningsregler. Likaså framkom att det 
finns I CAN -skolor. Några elever i kommunen har börjat i skola i denna organisation.  

Barn härifrån har också gått i en specialskola i London. Den skolan har olika avdelningar 
beroende på svårigheter. , bl a en avdelning för elever med svårigheter inom tal-, språk och 
kommunikation (Julie, language unit).  

I samtliga beskrivningar framgår att mycket har förändrats över tid. De ansåg att det är mer 
stress och att det blir värre. De såg att personal har mycket administrativt arbete och att barnen 
har större svårigheter. Många beskrev att grundskolor blivit mer flexibla och tar emot fler barn 
som ligger inom ett gränsområde för de olika undervisningformerna. De såg också att det 
startats många olika grupper inom grundskolan där language unit och språkklass är en form. 
Komplexitet var ett begrepp som gick att urskilja i intervjuerna. 

Språkstörningen är inte mer komplex idag men kombinationen av allting är mer komplex idag 
(Siv, språkklass). 

Det är mer komplext nu för tiden och det är fler elever i behov av särskilt stöd. Det gör att de 
svårare och komplexa barnen nu går i specialskola (Julie, language unit). 

Det är ett gigantiskt hopp om man jämför med hur det var tidigare (Astrid, specialskolan). 

Styrdokument 
I stödpersonernas beskrivning av styrdokumentens intention betonade samtliga att det 
uttryckligen står att barnet har rätt till den hjälp som det behöver. 

I beskrivningen av styrdokumenten refererade stödpersonen i language unit till nationella 
läroplanen, National Curriculum (NC) och att det finns kunskapsnivåer (key stages). 
Stödpersonen påpekade att om ett barn nått nivå ett utifrån NC (National Curriculum) då tillhör 
de grundskolan. När barnet är sju år förväntas barnet nå key stage / nivå två. Och många skolor 
strävar redan då mot nivå tre. I år sex förväntas eleverna ligga på nivå fyra till fem. Alla skolor 
utformar sin egen lokala läroplan men det är baserat på NC. I varje ämne finns (keystages) 
nivåer. De löper under en period. Sedan utvärderas kunskaperna för att kunna fortsätta till nästa 
nivå.  

Det är mycket komplext. En elev med stora förståelseproblem kan ha svårt att nå upp till den 
förväntade keystage nivån. I NC står att elever ska söka kunskap exempelvis på internet. Men 
detta kan vara svårt för en elev med SLI. Generalisera är svårt för dessa elever (Julie, language 
unit). 
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Stödpersonen i språkklass menade att skolan är en kommunal grundskola och arbetar efter 
grundskolans läroplan och kursplaner. Verksamheten vilar på skollag och grundskoleförordning. 
För yngre elever, som behöver det, finns fritidsverksamhet. 

Det här är ingen särskild undervisningsgrupp. Det här är en skola. De barn som går här är inte 
inskrivna i någon annan skola. Skillnaden är att för ett mottagande i särskild 
undervisningsgrupp ska det ha föregåtts av ett EVK och ett beslut av rektor på hemskolan. Det 
finns språkklasser som är lokalinkluderade på en skola och samtidigt är en 
kommunövergripande särskild undervisningsgrupp (Siv, språkklass). 

I samtliga beskrivningar från specialskolan hänvisas till skollag, specialskoleförordning och 
instruktion för SPSM. Beredningsgruppen är mycket noga med att utgå från och referera till 
styrdokumenten. 

Kriterierna för mottagande står på informationsbladen till frågeformulären som ska fyllas i av 
vårdnadshavarna och barn och av skola och kommun Kriterierna anges även i information på 
myndighetens webbsida. (Beredningsgrupp). 

Även den nya skollagen lyftes fram av beredningsgruppen som de uppfattade kommer att ge ett 
ökat ansvar till eleverna. Funderingar kom till uttryck angående hur skolpersonal ska tyda 
skollagen i framtiden. 

I stödpersonernas intervjuer på specialskolan beskrevs att i instruktionen från regeringen står att 
myndigheten ska driva specialskola och att de ska erbjuda undervisning, boende och en aktiv 
fritid i en trygg miljö och med hög kvalité. Det är grunduppdraget. Även information till 
vårdnadshavare och skolhuvudmän lyftes fram som betydelsefullt. De förde också fram att de 
ska ha kontakt med elevernas hemkommuner och samarbeta med intresseorganisationerna och 
att arbetet ska utföras i enlighet med Barnkonventionen. En av stödpersonerna menade att 
beredningsgruppen har en viktig uppgift att verkligen fundera över barnets bästa. Som ett 
exempel beskrevs att det kan bli svårt när syskon inte riktigt har samma problematik men att 
man ändå måste ta emot båda annars skulle man separera dem.  

Det är viktigt att komma ihåg att för alla, oavsett om man jobbar i en kommun eller i en 
friskola eller jobbar i en statlig verksamhet så är det övergripande målet att alla elever har rätt 
att få sin utbildning i sin hemkommun och bo hemma hos sina föräldrar (Astrid, specialskola). 

I beskrivningarna framkom att sedan återöppnandet tar specialskolan emot elever från särskolan. 

Dessa elever blir då mottagna i specialskolan men läser enligt särskolans kursplaner (Astrid, 
specialskola). 

För en annan stödperson på specialskolan handlade det också om att utgå från flera olika 
kursplaner i arbetet kring eleverna. När det gäller elever från särskolan ansåg stödpersonen att 
man sett för mycket till utvecklingsstörningen. 

Kanske har man i den tidigare skolan haft för mycket fokus på utvecklingsstörning.Vi 
fokuserar mycket på språket och läs- och skrivutvecklingen (Berit, specialskola). 

Av några stödpersoner lyftes möjlighet till försöksinskrivning under sex månader. 

Och detta kräver en kontakt med elevens hemkommun så att de är beredda att ta emot och att 
myndigheten har rådgivare som kan komma ut och stötta. Vidare har vi ett resurscenter att 
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samverka med. Nu har specialskolan tre försöksinskrivningar där skolan arbetar med 
hemkommunen (Astrid, specialskola). 

För samtliga stödpersoner handlade det om när barnen ska lära sig om inte i skolan? Betydelsen 
av detta kunde variera och betonas olika av stödpersonerna men i intervjuerna återkom de flesta 
till att det kan vara svårt att förstå vad speciella behov är. De menade att det inte bara är i 
skolorna utan det är i hela samhället. Alla har rättigheter och har mycket att ge. En stödperson 
ansåg att vi inte observerar detta tillräckligt och menade att pedagoger behöver ställa sig bredvid 
för att riktigt se vad barnen gör egentligen. Likaså påpekades att vi inte ger barnen tid att göra 
vad de behöver. 

Ideologiska effekter 

Inkluderingsbegreppet 

Inkludering var ett begrepp som gick att urskilja i samtliga intervjuerna. I stödpersonernas 
beskrivningar av begreppet inkludering kunde koppling göras mellan länderna. I båda länderna 
uttrycks det att i begreppet finns ett föräldraval. Det är föräldrarna som har nyckelpositionen nu. 

Vill de in i specialskola ska det gå, vill de in i grundskolan ska det gå. Men om det inte är rätt 
för barnet eller att det kostar vansinniga pengar för kommunen/.../Det är alltid lagen som styr 
(Julie, language unit). 

Vissa stödpersoner beskrev inkludering som att barnet är placerat på rätt ställe. Några andra 
stödpersoner betonade att inkludering kan vara exklusion i en inkluderande organisation. 

Specialverksamheten med språkklasser är inte politiskt korrekt. Myndigheter och universitet 
går ut med att man ska inkludera. Men vad jag skulle vilja säga med specialverksamheten är 
att skulle de barnen bli inkluderade, ja, då exkluderar vi dem i den inkluderande verksamheten 
(Siv, språkklass). 

En del barn måste ha support hela tiden. Barnen måste få känna sig delaktiga och göra 
framsteg. Om du kämpar varje dag och är udda kommer du inte att utvecklas (Julie, language 
unit). 

Det handlar om värderingsgrunder och vad man tror på. Och vilja till samspel (Astrid, 
specialskola). 

Någon stödperson uttryckte sina tankar om segregering och inkludering. Som förklaring till den 
segregerande verksamheten i språkklasserna lyftes forskning fram. 

Forskning pekar på att det här är bra för barn som har det extra svårt. Här får de i alla fall 
kamrater som har samma sak, så de hittar kompisar. Hade vi placerat ut dem barnen i vanliga 
klasser hade de varit en bland allihopa och varit udda. Vi vill hjälpa barnen att förstå att de 
inte är annorlunda genom att tillrättalägga allt och förbereda barnen för att klara sig sen istället 
(Siv, språkklass). 

Inkludering är jättebra! Men för alla är det inte bra. Man får inte inkludera i absurdum (Siv, 
språkklass). 
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Resursfördelning 

Många beskrev att skolpolitiken får stora effekter för den enskilde individen. De ansåg att hur 
mycket kommunerna organiserar och planerar utifrån sina resurser får stora effekter. Det är både 
en ekonomisk och politisk diskussion. 

Det är resursfördelningen som avgör hur det ser ut i hemkommunen för elever med grav 
språkstörning (Beredningsgrupp). 

Det framkom också i stödpersonernas och beredningsgruppens beskrivningar på specialskolan 
att de såg ett samband i en kommun mellan en minskning av resurser för elever med grav 
språkstörning och att fler ansökningar inkommit till specialskolan. De ansåg att man hela tiden 
måste koppla till styrdokumenten. 

Andra kommuner startar språkklasser och hittar på egna kriterier för mottagande och det 
varierar också mycket i landet. Oftast går inga särskoleelever i språkklasserna och det ska bara 
vara grundskola. Var kommer det ifrån? (Beredningsgrupp). 

Jag tror inte varje enskild kommun kan bygga upp en specialkompetens. Jag tror att man 
måste gå samman för att få just det här, lite mer, annars gör du någonting halvdant som jag 
anser att fler kommuner gör just nu när de startar upp språkklasser. Javisst, det är bättre än 
ingenting men det är inte fullt ut. (Siv, språkklass). 

Det fanns en överensstämmelse bland stödpersonerna hur de såg på skillnaden mellan 
kommuner och kommunernas syn och kompetens kring resurser för barn med språkstörning.   

Det är en extremt stor skillnad hur medveten kommunerna är att om de lägger till pengar så 
spar de pengar samtidigt (Siv, språkklass). 

Många beskrev att det är kommunen barnet bor i som ska ordna fram resurser utifrån barnets 
behov. I deras beskrivningar fanns också en förståelse för att, särskilt runt språkstörning, det 
inte alltid är självklart. 

Pengar dras åt i kommunerna överhuvudtaget och diskussionen handlar om vad detta får 
kosta! De barn som har det absolut mest besvärligt och då undrar man om det är 
språkstörningen som är det primära för de barnen som har det extra besvärligt /…./Det vi kan 
konstatera, det är tyngre och tyngre. Det är svårare barn vi får, som man köper platser för (Siv, 
språkklass). 

Syn på inkludering i undervisningsformerna 

I beskrivningarna av de olika undervisningsformerna om hur man organiserar inkludering för 
elever med språkstörning framkom olika synsätt.  

De flesta language units behåller sina elever i gruppen, men det förekommer att elever, utifrån 
behov, går viss tid av undervisningstiden i en ordinarieklass (Julie, language unit). 

Eleverna är inkluderade på värdskolorna. Det ser olika ut beroende på vad eleven har för 
individuella behov. Några elever stannar mest i våra egna lokaler, andra går merparten av 
tiden i sin hemklass. Sedan kan vi låna elever från värdskolans hemklass och bilda 
grupperingar utifrån elevernas behov. Så det finns en flexibilitet. Vi tror det är viktigt att våra 
elever finns i en miljö där en typisk språkutveckling sker – att få höra det. Kanske blir det 
också lättare eftersom vi är lokalintegrerade. Annars är risken att man blir ett slutet system 
(Astrid, specialskola). 
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Vid intervjun i språkklass beskrevs verksamheten som en egen kommunal skola med endast 
språkklasser från år ett till år nio. Det framkom att skolan är placerad på en skola med två andra 
friskolor. De har ingen samverkan med varandra. 

Det fanns en tydlig överensstämmelse bland stödpersonerna att det råder en inkluderingstrend. 
För några stödpersoner innebar det att det behövs strategier och att det gäller att höja ribban för 
alla barn. De ansåg att pedagoger måste vara flexibla.  I beskrivningen av barn med 
språkstörning såg de flesta barn med språkstörning i en kontext med andra barn. En av 
stödpersonerna menade att elever med språksvårigheter finns överallt och att det beror mycket 
på den enskilde individen. 

Jag tänker ofta att om du tittar på språket i klassrummet och hur läraren medierar. Om du 
verkligen koncentrerar dig och tittar på var läraren står, vilka ord som används, vilka 
strategierna är för att lära in nya ord, ja om läraren är medveten om miljön så hjälper det 
majoriteten av alla barn. Så verkligen, man ser de språkliga svårigheterna så specifika men i 
mina ögon är det mer specifika svårigheter med dövhet och autism. Man måste vara flexibel. 
Alla barn är olika. Ett år finns det en elev med stora uttals-svårigheter, ett annat år är det en 
elev som pratar bra men med förståelseproblematik. Det varierar ständigt över tid. Så det är 
svårt för skolorna (Julie, language unit). 

Framtida undervisning för barn med 
språkstörning  
Det framkom i alla beskrivningar att det pågår mycket diskussioner i båda länderna kring hur 
framtida undervisning ska se ut i de olika undervisningsformerna. I en beskrivning av flexibel 
specialskola framkom att det kan komma att påverka de regionala skolorna mer. 

De tappar elever trots att det är billigare för hemkommunerna att låta en elev gå i specialskola. 
Det kan handla om dubbla språk, dvs också teckenspråket och för elever med cochlea 
implantat och deras tal- och språkutveckling (Beredningsgrupp). 

Vi har nationella möten i vissa regioner där fler kommuner ingår för att diskutera olika 
skolformer. Det är en stor drive nu ”Developing special needs local” i alla kommuner som går 
ut på att man ska försöka hitta lösningar i närheten. Nu vill kommunen att specialskolorna ska 
ha en dubbelroll och kunna ge mer stöd till grundskolorna. En del av specialskolorna har fått 
extra medel för att öka samarbetet med grundskolan och då har man råd att anställa en 
personal för den uppgiften (Julie, language unit). 

När några stödpersoner förklarade vad de menade med flexibel specialskola uttrycktes att det 
finns ett behov av att belysa de utmaningar som en flexibel specialskola innebär. Frågan om 
flexibel specialskola och återgång till grundskolan eller särskolan i hemkommunen bör 
handläggas med mycket stor professionalitet med tanke på att det kan föreligga uppenbara 
behov av en stabil och långsiktig skolplacering för ett barn. 

Historiskt bottnar det i att specialskolan tidigare lades ner och man startade visstidselever (här 
avses visstidsutbildning). Nu har specialskolan ökat med 140 procent men man kan 
fortfarande se att de flesta elever kommer från närliggande områden med några undantag till 
exempel är inte Västsverige representerat (Beredningsgrupp). 
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Jag har hört många föräldrar som har erfarenhet att deras barn varit deltidselever. De vill inte 
att detta dras igång igen och menar att tillhör man målgruppen så har man rätt till en plats på 
specialskolan (Berit, specialskola). 

Det har inom SPSM startats en filialskola med inriktning grav språkstörning i en annan del av 
Sverige. 

Hela Sverige blir lättare representerat nu (Berit, specialskola). 

När några andra stödpersoner förklarade vad de menade med flexibel specialskola så var det 
framför allt hur detta kommer påverka själva mottagandet till specialskolan. De beskrev att de 
måsta skapa rutiner, för i mottagarprocessen gäller det att skapa kontakt med hemkommunen så 
att de är beredda. 

Då måste man göra klart med avtal och vem äger eleven? Vem ska sätta betygen? Så det tror 
jag kommer påverka mottagandet mycket. Men kriterierna blir desamma (Astrid, 
specialskola). 

Då kan det bli perioder i hemmaskolan. Jag tror inte det gäller högstadieelever (Berit, 
specialskola). 

För stödpersonerna handlade det också om skolans del där det gäller att förhålla sig dels till 
familjen, hemmaskolan och hemmafritids dels specialskolan och elevboende. 

Alltså det är många system att vara i, men det kan ju också bli att vi åker hem och undervisar 
(Astrid, specialskola). 

En stödperson såg en skillnad när specialskolan lades ner och nu har återöppnats. Stödpersonen 
uttryckte också att det inte kommer se likadant ut framöver och undrar hur den flexibla 
specialskolan kommer att fungera. 

Det fungerar inte på samma sätt som förut. Nu är de mer inkluderade och vill i möjligaste mån 
arbeta mer med klasserna på sin skola. De är lokalinkluderade i en grundskola och vill vara 
tillsammans med de andra (Siv, språkklass). 

Utslussning kom till uttryck genom att några intervjudeltagare i beredningsgruppen, avseende 
när en elev på specialskolan bedöms kunna gå över till grundskolan eller särskolan i 
hemkommunen, ställde sig frågorna:  

När då? Hur då? Vad ska vara uppnått? (Beredningsgrupp). 

För närvarande inte finns några tydliga riktlinjer för när en elev i specialskolan ska återgå till 
grundskolan eller särskolan i hemkommunen. Denna fråga kommer förhoppningsvis att beaktas 
i den kommande utredningen om flexibel specialskola. Specialskolans beredningsgrupp 
bedömer att det är rimligt med riktlinjer analoga med kriterier för mottagande. Det innebär att 
frågan om återgång bör prövas när kriterierna för mottagande i specialskolan inte längre är 
uppfyllda, dvs ifall barnet inte längre tillhör skolans målgrupp, barn som har en grav 
språkstörning, eller om hemskolan eller hemkommunen har möjlighet att tillgodose barnets 
specialpedagogiska behov eller om det inte längre finns andra särskilda skäl som gör att det kan 
anses vara till barnets bästa att gå i specialskolan.  

I beskrivningarna fanns också en bild av att många pedagoger i kommuner inte känner till 
special-skolan. Detta uttalande bör ses i skenet av att myndigheten enligt 12 § i Förordning 
(2009: 1216) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten ska sprida information 
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till och aktivt arbeta för att göra sin verksamhet känd för sådana huvudmän för förskola och 
skola, deras personal, elever, andra studerande och vårdnadshavare. 

Det handlar om information och vi försöker arbeta med det och annonserar till exempel i 
tidningen Lika Värde. Den tidningen går dock bara ut till skolor. Det behövs mer information 
(Beredningsgrupp). 

Elevperspektiv 

I stödpersonernas beskrivningar fanns också reflektioner och funderingar över hur barnen ska 
klara av en flexibel specialskola. 

Jag ser elevens behov och anser att detta visar sig på koncentration, liksom trygga rutiner, 
klara rutiner att förhålla sig till i de sociala kontakterna (Astrid, specialskola). 

Sammanfattning av resultat 
I resultatet råder en samstämmighet om att språkstörning är en mångfacetterad 
funktionsnedsättning som kan yttra sig på många olika sätt och i olika diagnoser. Det 
förekommer olika termer för språkliga svårigheter och detta påverkar att kriterier för 
mottagande ser olika ut i olika kommuner och undervisningsformer. Varje kommun har ett eget 
ansvar och sätter därmed sina kriterier för mottagande till language units och språkklasser. 
Vanligt är att logoped- och psykologutlåtande bifogas ansökan. På specialskolan sker en 
helhetsbedömning där kriterierna är grav språkstörning, specialpedagogiska behov och särskilda 
skäl. Det framgår att det inte är klart och någon garanti att barnen börjar i language unit/ 
språkklass eller specialskola efter en språkförskoleplacering. Då startar en ny process och 
kommunerna tittar på olika alternativ. I både England och Sverige är language units och 
språkklasser mest vanligt i de yngre åldrarna. På specialskolan ser de däremot att de flesta 
ansökningar är från äldre elever på högstadiet. Majoriteten av barnen som går i language units, 
språkklasser och specialskola har förutom diagnos språkstörning andra tilläggsdiagnoser. Det 
kan vara ADHD eller autism. Language units liksom språkklasser tillhör grundskolans 
målgrupp medan specialskolans målgrupp är elever både från grundskola och särskola. 

I beskrivningarna framgår att det alltid är föräldrar som ansöker till de olika undervisnings-
formerna. Detta är förenligt med styrdokument. Alla intervjudeltagare menar att hänsyn måste 
tas vid kontakt med föräldrar beroende på att många av föräldrarna påvisar språkliga 
svårigheter. Det finns en ärftlighet i funktionsnedsättningen (Föhrer & Ancker, 2000; Bruce, 
1994). Samtidigt menar stödpersonerna i båda länderna att många föräldrar är i en sorgeprocess. 
I resultatet framkommer också att många föräldrar är drivande och pålästa och vet sitt barns rätt 
till stöd. 

Intervjuerna speglar olika beslutsvägar för mottagande till language unit, språkklass och 
specialskola. Intervjuerna visar i båda länderna att beslut kring ett mottagande kan ske centralt, i 
en stödenhet, i en kommun eller att rektor för språkklasser i en kommun kan besluta om ett 
mottagande och att beslut tas om mottagande till specialskola i Sverige i en nämnd, efter att 
först ha handlagts av en beredningsgrupp.  

Intervjudeltagaren i England refererar till SEN, Code of Practice, där fler moment ska ha 
genomförts innan en ansökan kan bli aktuell. Därefter skrivs och bedöms barnets behov i ett 
statement som bildar underlag för en placering i language unit. Statement skrivs av ett SEN-
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team på central nivå i kommunerna. I språkklasserna gör logoped en språklig bedömning utifrån 
utlåtanden. Detta bildar underlag för beslut hos rektor. På specialskolan träffas 
beredningsgruppen och bedömer de inkomna dokumenten. De är förutom ett logopedutlåtande, 
ett psykologutlåtande och en beskrivning av barnets situation i hemkommunen och i hemmet. 
Varje profession skriver ett underlag som därefter skickas för beslut till en nämnd inom SPSM.  

Specialskolan hänvisar till skollag, specialskoleförordning och instruktionen för SPSM. Enligt 
instruktion för SPSM ska myndigheten bedriva specialskola och de ska erbjuda undervisning, 
boende och en aktiv fritid i en trygg miljö och med en hög kvalité. Språkklasserna anger skollag 
och grundskoleförordning som styrdokument för deras verksamhet för elever med 
språkstörning. 

Resultatet visar att det är resursfördelningen som avgör hur det ser ut i kommuner för elever 
med grav språkstörning. Kompetens kring språkstörning och syn på inkludering påverkar 
undervisnings-situationen för elever med språkstörning i kommunerna. Den nuvarande 
regeringen i England menar att inkludering inte längre är nyckelord. Det är föräldraval! Och 
föräldrar kan överklaga beslut i båda länderna och då oftast få rätt angående skolplaceringar.  

Angående flexibel specialskola, anser specialskolan, att det kommer påverka själva 
mottagandet. De anser att det måste skapas rutiner i mottagarprocessen då det gäller att skapa 
kontakt med hem-kommunen så att de också är beredda till ett ökat samarbete kring elever. I 
deras beskrivningar fanns också reflektioner och funderingar över hur barnen ska klara av en 
flexibel specialskola. De ser elevens behov och anser att detta visar sig på koncentration, liksom 
trygga rutiner och klara rutiner att förhålla sig till i de sociala kontakterna. 

Diskussion  

Gränsdragning av språkstörning 
Föhrer och Ancker (1997) gör gällande att språkstörning är en mångfasetterad funktions-
nedsättning som kan yttra sig på olika sätt och i olika diagnoser. Barn med språkstörning kan ha 
en rad olika kännetecken och utgör på många sätt en heterogen grupp. Stödpersonerna menar att 
det ibland är svårt att se i vilken undervisningsform barnet med språkstörning mår bäst och att 
de ser att deras grupper är mycket heterogena. Det uttrycktes från samtliga stödpersoner att 
många av deras nuvarande elever har misslyckanden bakom sig i sina hemskolor eller 
hemkommuner vilket kan tyda på att det är svårt att se till att barnen hamnar rätt. Loheman 
(2003) skriver just att barn kan ha samma diagnos men den kan yttra sig på många olika vis.  

Stödpersonerna på specialskolan hade utifrån Specialskoleförordningen, där det uttrycks att med 
språkstörning menas en specifik störning av tal- och språkutvecklingen, diskuterat mycket vad 
som inryms i begreppet specifik språkstörning. Det kan tolkas att begreppet specifik då handlar 
om en språkdomän utav de olika språkdomänerna. De uttryckte att dyspraxi kan vara ett 
exempel på en specifik språkstörning där endast den fonologiska språkdomänen är avvikande. 
Därmed skulle då dyspraxi vara ett kriterium för att tillhöra målgruppen till specialskolan.  



 

 44 

Inom varje specifik språkstörning kan det sedan finnas olika grader av svårighet, därav 
begreppet specifik grav språkstörning. Svensson (2003) skriver att för sk specifik språkstörning 
finns framför allt två olika definitioner. Den ena är att språkstörningen ska vara enda 
funktionsnedsättningen. ”Barnet ska ha normal icke-verbal IQ, normal hörsel och inga 
emotionella problem eller andra funktionshinder t ex ADHD, autismspektrumstörning eller lätt 
begåvningshandikapp”. Författaren uttrycker att definitionen egentligen säger mer om vad 
specifik språkstörning inte är, än vad den är. Den andra relaterar till resultatet på språkliga test. 
Barnet presterar sämre än barn utan språkliga svårigheter. Det finns dock inga normer som talar 
om exakt vilka språkliga förmågor som ska bedömas eller exakt hur stor avvikelsen ska vara. 

Alla intervjudeltagare anser att språkstörningen ska vara den primära funktionsnedsättningen 
men utav intervjuerna framkommer det att majoriteten av eleverna även har andra diagnoser. 
Detta stämmer väl överens med studier som påvisar att barn som debuterar med språkstörning i 
tre till sex års ålder ofta har det i kombination med diagnoser som ADHD, 
autismspektrumstörningar och andra neuropsykiatriska störningar, ofta i samband med dyslexi 
(Bishop, 1997; Föhrer & Ancker, 2000; Miniscalco, 2007; Mc Cartney et al. 2009). 

Där språkstörning ingår som en del eller tillsammans med andra svårigheter menar Svensson 
(2003) att språkstörningen kallas sekundär och inte specifik. I detta kan tolkas att en specifik 
språkstörning är primär och att det ska var den enda funktionsnedsättningen. I specialskole-
förordningen står att med språkstörning menas specifik störning av tal- och språk-utvecklingen. 
Samtidigt visar resultatet i studien att majoriteten av barn med språkstörning också har andra 
diagnoser och är placerade i language unit, språkklasser och specialskola. En stödperson 
uttryckte -”Vad är vad och vad blir av vad?” Jag har många gånger ställt mig frågan vad är en 
primär- och vad är en sekundär språkstörning? och undrat över om barnen är rätt placerade när 
de har en placering i språkklass. Att barnen har svårigheter och behöver en tillrättalagd miljö 
råder det inget tvivel om men om svårigheterna beror på de språkliga svårigheterna eller om 
exempelvis en koncentrationsproblematik kan utgöra ett hinder för att utveckla ett tal och språk 
är svårbedömt. 

Inom begreppet språkstörning förekommer många olika termer. Bishop (1997) menar att 
generellt är det så att desto mindre vi förstår av ett tillstånd ju mer varierad blir terminologin 
som refereras till. Utifrån min tolkning av resultatet går det i denna studie att finna att det är 
många begrepp och termer som används. I vardagligt tal menar stödpersonen i language unit att 
SLI används men att det är mer vanligt att prata om svårigheter istället för störning. Hon 
hänvisade till SEN där det uttryckligen står att pedagoger ska utgå från barnens behov. Samtliga 
stödpersoner i Sverige pratar om språkstörning eller grav språkstörning. 

De olika termerna som används blir tydligt vid tolkning av de kriterier som anges för ett 
mottagande till de olika undervisningsformerna. I language unit används vanligast primära 
språkliga svårigheter medan i Sverige anges grav språkstörning som kriterium för mottagande 
dels till språkklass, dels till specialskolan. När sedan diagnosen tolkas av ansvariga för placering 
framträder dessa termer och begrepp och dess innebörd. 
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Beslut om mottagande till 
undervisningsformerna 
Alla beslut om mottagande vilar på en medicinsk diagnos satt av logoped. Språkstörning är en 
funktionsnedsättning och detta medför att stödpersonerna anser att det blir betydelsefullt att fler 
professioner samverkar kring barnen. I samtliga processer inför ett beslut om mottagande finns 
också logopeder med. Stödpersonen i language unit beskrev att hon är den personen som tyder 
logopedutlåtandet i den centrala enhet som beslutar om en plats i language unit. Ofta rådgör de 
med skolans rektor och den logoped som vanligtvis finns anställd på skolan. Dockrell et al. 
(2006) för fram i sin studie att pedagoger i language unit kunde vara involverade i 
beslutsprocessen men att pedagogerna inte hade tillräcklig kunskap för att kunna bedöma 
lämpligheten av skol-placeringen - ” The criteria around the placement are grey”. Därför är det 
nödvändigt att logopeder och pedagoger samverkar kring barnen för att öka förståelsen för 
funktionsnedsättningen och dess konsekvenser. Stödpersonen i språkklass berättade att de har 
fyra logopeder anställda på skolan som har som ansvar att dels bedöma logopedutlåtanden vid 
ansökan dels att arbeta i verksamheten. På specialskolan önskade beredningsgruppen att en 
”hemmalogoped” ställt en diagnos. Och logopedens uppgift i beredningsgruppen blir att utifrån 
diagnosen bedöma om barnet tillhör målgruppen för specialskolan.  

Stödpersonen i språkklass menar att vi måste skilja på vad en pedagogisk verksamhet är. Hon 
anser att barn med grav språkstörning behöver både pedagoger och logopeder under skoltiden. 
Inom det landsting som skolan ligger i, går inte logopeder in i skolan. Skolan är en kommunal 
obligatorisk verksamhet och därför har skolan valt att istället anställa egna logopeder. I England 
har man utvecklat systemen så att både kommun och National Health Service, NHS går in och 
betalar kostnaden för logoped. På specialskolan finns logoped anställd på resurscenter Tal och 
Språk men uttrycker att tiden inte räcker för behandling av eleverna på specialskolan. 

Föräldrarnas situation 
Samverkan mellan hem och skola blir angeläget för barn med språkstörning. Roos och 
Fischbein (2006) gör gällande att fler studier dock visar att föräldrar till barn i behov av särskilt 
stöd sällan känner sig delaktiga i skolans beslut. Många gånger upplever de att det brister i 
information och de är oroade att deras barn inte ska få tillräckliga kunskaper för att kunna 
fungera i samhället. Författarna skriver också att trots att det blir en tillfredställande 
skolsituation är föräldrarna medvetna om att nya svårigheter kan uppstå i samband med 
övergångar mellan skolor och till arbetsliv. Stödpersonerna beskriver i studien att 
styrdokumentens intentioner är att föräldrarna ska vara delaktiga i diskussioner kring barnet. 
Men samtidigt för de fram en annan bild där föräldrar många gånger har svårt att föra talan för 
sitt barn och barnets behov. De uttrycker att många föräldrar har motsvarande språkliga 
svårigheter som barnen. Det går att finna stöd i intervjudeltagarnas uppfattning om att ärftliga 
faktorer spelar en stor roll för uppkomsten av språkstörning och tydligast i de fall där 
språkstörningen omfattar problem med språkförståelse (Föhrer& Ancker, 2000; Bruce, 1994). I 
sammanhanget kan nämnas att när en logoped testar barnets språkförståelse innebär det att 
logopeden observerar vad barnet förstår utan uppenbara sammanhang. När man talar om 
språkförståelse ligger situationsförståelse nära. De flesta barn förstår språkliga situationer 
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utifrån sammanhanget. Det blir då således svårt för föräldrar att bedöma sitt barns språkliga 
förståelse (Heister Trygg, 1998; Nettelbladt & Salmeh, 2007). 

Det framkommer i Nettelbladt och Salameh (2007) studie att 30 - 40 procent av alla barn med 
språkstörning har en nära anhörig, förälder eller syskon, som haft en språkstörning eller läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa siffror diskuterades vid intervjun i språkklasserna. Stödpersonen sa att 
en ärftlig belastning är påtaglig bland hennes elever och hade uppgifter om högre siffror, 60-70 
procent. Stödpersonerna på specialskolan tar hänsyn till den genetiska faktorn bl a vid den 
sociala kartläggning som görs inför ett beslut om mottagande. Då väljer föräldrarna om de vill 
samtala eller skriftligt fylla i kartläggningen. 

Intervjudeltagarna beskriver tydligt föräldrarnas situation att de, för att få extra stöd, måste föra 
fram sitt barns svårigheter. Det kan vara mycket känsligt och det framkommer i resultatet att 
intervju-deltagarna ser att vissa föräldrarna har svårt att beskriva och hävda sitt barns behov. 
Ofta är också föräldrarna i en sorgeprocess och varje individ har sin bakgrund och reagerar på 
sitt sätt. Det ställs höga krav på föräldrarna och har man olika syn på sitt gemensamma barn blir 
det inte lätt att driva diskussionen om var barnet mår bäst. Detta får naturligtvis konsekvenser 
för barnet. 

I resultatet visar sig också en annan bild där många föräldrar är mycket involverade vid beslut 
kring olika undervisningsgrupper i båda länderna. Många föräldrar är idag mycket pålästa kring 
sitt barns funktionsnedsättning och vilka rättigheter barnet och de som föräldrar har. Några 
stödpersoner menar att föräldrar söker flera olika skolalternativ för sitt barn för att därefter få en 
tydlig bild och kunna ta ett beslut. På specialskolan har de föräldrar som flyttat till samma ort 
där specialskolan är placerad för att komma närmare undervisningsformen. Det är uttalat i 
England och i styrdokumentet SEN att föräldrar är nyckelpersoner kring bedömningsunderlag 
inför ett statement, som styr mottagande till language unit. Inför ett beslut dels i language unit, 
dels i specialskola krävs att föräldrar gör en kartläggning över barnets hemsituation som sedan 
bifogas ansökan. Intervjudeltagaren i language unit menar att föräldrar kan påverka beslut 
utifrån deras agerande. I Sverige är det föräldrar eller hemkommun som skickar ansökan till 
specialskolan och varje ansökan handläggs i beredningsgruppen hos specialskolan. Detta gör att 
föräldrar inte har samma möjlighet att påverka beslutet under beredning. Däremot kan föräldrar 
överklaga beslutet. Samma resultat fås från språkklass, dvs föräldrar ansöker och därefter tas 
beslut dels i ett centralt resursteam dels av rektor för språkklasserna. Stödpersonen säger att 
föräldrar står lite bredvid ett föräldra- och skolval. Ansökan måste igenom två nålsögon och hon 
berättade att hon möter många ledsna och besvikna föräldrar på våren när beslut tas inför 
kommande läsår. 

Styrdokument 
Svensk skollag föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var 
i landet den anordnas. Undervisningen utgår från Lpo94 och de kursplaner som är ställda i olika 
ämnen. I England utgår undervisningen från National Curriculum. En skillnad med Sverige är 
att varje skola i England skriver sin egen lokala läroplan med kursplaner i olika ämnen. Den 
lokala läroplanen utgår från keystages. Detta gäller både grundskola (mainstream) och 
specialskola som motsvarar särskola i Sverige. I England finns ingen statlig skola och således 
inga motsvarande styrdokument såsom specialskoleförordning och instruktion för SPSM. I 
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Sverige skrevs tidigare lokala arbetsplaner. Idag skriver varje skola en kvalitetsredovisning 
(Forsberg, 2006). 

I svensk skollag och förordningar och i det engelska dokumentet SEN anges tydliga mål om att 
elever, oavsett funktionsförmåga och behov av stöd, skall få sin undervisning i gemensamma 
grupper. Styrdokumenten ger klara riktlinjer när det gäller barn i behov av särskilt stöd och 
rätten till det stöd barnet är i behov av. Inkludering får dock inte hota gällande 
kvalitetsprinciper, till exempel att pedagogen vid behov ska vara specialutbildad samt att lokaler 
och hjälpmedel ska vara anpassade efter barnet. Vidare sägs att det under särskilda 
omständigheter då kan vara motiverat att barnet får en anpassad undervisning för dennes behov 
men att målsättningen skall vara att eleven skall återgå till ordinarie undervisning. Därför kan 
det bli aktuellt för ett barn med språkstörning med överflyttning till language unit eller 
språkklass. Enligt skollagen (3 kap. 3 §) kan ett barn som på grund av sin funktionsnedsättning 
eller av andra särskilda skäl inte kan gå i grundskola eller särskola tas emot i specialskola i 
Sverige. Denna studie har ett brett perspektiv i betydelsen att det ingår intervjuer från två länder 
och tre undervisningsformer och som till en del har olika styrdokument. Jag instämmer med en 
stödpersons åsikt att det är spännande och intressant att titta internationellt på begreppet 
språkstörning och hur man tänker kring beslut vid mottagande till olika undervisningsformer i 
båda länderna samtidigt som vi kan konstatera att ”barn är barn” och påfallande lika i de olika 
länderna.  

Villkor i kommuner  
Naturligtvis vill alla som arbetar och har ansvar för barn att varje skolplacering ska bli så bra 
som möjligt. Men det är en svår ekvation att få ihop allt. I ett samhällsperspektiv bejakas ofta 
rättigheter till rätten av extra stöd. Men vi står inför ett socialt dilemma menar Hjörne och Säljö 
(2008) och syftar på att skolan liksom alla samhällsinstitutioner har en ändlig mängd 
ekonomiska, pedagogiska, personella, tidsmässiga och andra resurser att ta hänsyn till. För 
skolans del blir det då att man måste avväga hur resursfördelningen ska gå till och vad som ska 
avsättas. En central fråga i detta sammanhang är vilka elever som ska anses ha särskilda behov 
av sådant slag som måste beaktas och därmed ge rätt till olika former av stöd. Hjörne och Säljö 
(2008) menar att för att klara detta måste problemen konstitueras i språklig form och 
kategoriseras i behov som språkstörning, dyslexi, inlärningssvårigheter osv. Är det bättre att 
satsa mer resurser på ”tidiga insatser” dvs på de yngre barnen i tidig skolgång vilken framgår att 
man gör i båda länderna? Men om nu språkstörning är en livslång funktionsnedsättning rimmar 
det dåligt med hur resurserna ser ut högre upp i åldrarna såsom intervjudeltagaren i England 
uttrycker det. Vilket också förklarar tendensen i intervjuerna på specialskolan att de mest tar 
emot elever på högstadiet. 

En diagnos ska enligt Roos och Fischbein (2006) inte påverka bemötandet av eleven. Det är 
däremot viktigt med bra kommunikation och ett bra samarbete mellan skolans personal 
sinsemellan och mellan hemmet och skolan. Författarna för fram att föräldrarna tycker att en 
diagnos är viktig för att deras barn ska få den ”rätta” hjälpen. Med den rätta hjälpen menar oftast 
skolan de ekonomiska resurser som kommer med en diagnos. Men en diagnos språkstörning 
exkluderar dock inte andra svårigheter (Dockrell et al. 2006). Diagnosen kan fungera som ett 
filter genom vilket – barnet, föräldrar och pedagoger – tolkar olika beteenden och problem. 
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Föräldrar accepterar ofta att barnet placeras i kategorier som relevanta för att förstå barnets 
problem. 

Hjörne och Säljö (2008)  gör gällande att det är barn som av olika anledningar inte klarar ett 
”vanligt” klassrum som marginaliseras och placeras i andra miljöer och med andra 
förväntningar. Ofta har detta försiggåtts av diskussioner i elevhälsoteamet på barnets hemskola. 
Författarna beskriver att elev-hälsoteamen är intressanta då de utgör en gemensam arena där 
olika yrkesprofessioner diskuterar fram olika lösningar. Dock är det vanligt att man lägger 
problemet hos barnet och gärna önskar att barnet utreds för att ev. kunna diagnosticeras. Det har 
visat sig i denna studie att barnet måste ha en diagnos för att överhuvudtaget komma ifråga till 
ett mottagande i language unit, språkklass eller till specialskolan. En diagnos kan även spela en 
avgörande roll för att kunna få resurser till barnet inom den ordinarie grundskoleklassens ramar.  
På det viset blir diagnosen en del i ett identitetsskapande för barnet under sin skolgång och 
uppväxt (Hjörne & Säljö, 2008).  Samtidigt blir detta mycket sårbart för ett barn med en 
funktionsnedsättning som utsätts för större risker att betraktas som avvikande, att marginaliseras 
och särbehandlas i olika avseenden (Roos & Fischbein, 2006). Detta beskriver Assarson (2009) 
som att det ständigt skapas ny kunskap för att befästa och utveckla rådande diskurser.  

Goda lärmiljöer för barn med språkstörning  
Language units, språkklasser och specialskolan har långt ifrån homogena grupper utan det finns 
stora skillnader mellan barnen. Studier visar att barn med likartade förutsättningar påverkas i 
olika skolsituationer där stora svårigheter kan visa sig i en skolsituation medan inte alls i en 
annan (Roos & Fischbein, 2006).  Bruce (2007) menar att det är viktigt att pedagoger anpassar 
sitt språk och sätt att samtala till barnets utvecklingsnivå samtidigt som de är medvetna om 
nästa utvecklingssteg, följer barnets intressefokus och lyssnar aktivt, anknyter till barnet och ger 
positiv återkoppling. Bruce (2007) konstaterar även i sin studie att själva samtalet är problemet 
men också behandlingsformen för språkstörda barn. För detta krävs tid och en anpassad miljö. 
Stödpersonerna kunde uppleva att det var svårt att klara av att individualisera undervisningen 
efter varje enskild elevs olika behov och hinna med i grupperna. De uttryckte att alla barnen har 
stora svårigheter och många gånger behövs ett eget hjälpjag. Detta menar jag bekräftar det 
dilemma inom alla slags utbildningar som handlar om att finna balans mellan individen och 
gruppen och mellan individualiserande och samarbetsinriktade former för lärande (Dockrell et 
al. 2006; Dysthe, 2003). 

Toll (2005) beskriver fyra faktorer för en god lärmiljö där hög kompetens kring språkstörning 
och flexibilitet hos skolpersonal ingår. Är det rimligt att alla kommuner kan erbjuda 
språkklasser? Här hamnar vi mitt i skolpolitikens effekter gällande syn och resursfördelning till 
elever med språkstörning. Samtidigt som det kan konstateras att det ser olika ut gällande 
kunskap om språkstörning och dess konsekvenser, startas det idag språkklasser i många 
kommuner som ett sätt att kunna behålla barnen inom kommunen. I resultatet framkommer att 
samtliga stödpersonerna tycker att det finns en ökad kunskap kring barn med språkstörning. 
Men är det så att det behövs drivande pedagoger i skolor och på centrala stödenheter i 
kommuner som har intresse att starta och utveckla stödet för barn med språkstörning? Här kan 
man fråga sig hur kriterierna för mottagande till språkklasserna ser ut och vilka grunder 
kriterierna vilar på. Detta torde vara mycket betydelsefullt för den person som ska besluta om 
vilka barn som får börja i klasserna. 
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I England börjar barnen senare i specialskola vilket kan bero på en tydlig inkluderingstrend. I 
Sverige syns en trend mot att yngre barn börjar i specialskolan. Båda länderna ser att det idag 
handlar om att placera barn med mer komplexa svårigheter i de olika undervisningsformerna. 
Det är inte språkstörningen i sig utan i kombination med barnets hela situation. Är det så att när 
vi nu har nationella prov i år 3, vilket är relativt nytt i Sverige, ser vi också att fler elever inte 
når kunskapsmålen i de yngre åldrarna i grundskolan? 

I resultatet framgår olika syn på inkludering av barn med grav språkstörning. Linikoo (2006) 
menar att pedagoger som är mer elevorienterade än ämnes och innehållsorienterade är mer 
positiva till inkludering och om rektor visade en positiv inställning till inkludering fick detta 
positiva effekter på den enskilde lärarens attityder till inkludering och på skolkulturen. 

I language units ser det mycket olika ut hur man inkluderar barnen i den övriga 
skolverksamheten. Dock råder det en inkluderingstrend i England och tanken är att barnen ska 
slussas ut i ordinarie klasser. Intervjudeltagaren i England ser SEN som ett viktigt dokument i 
sammanhanget och att pedagogerna påverkar förutsättningar för inkludering genom syn och 
kompetens kring språkliga svårigheter. Många barn har språkliga svårigheter i olika grad oavsett 
om de går i en ordinarie klass eller en language unit och kompetensen behöver höjas hos alla 
pedagoger. 

 I intervjuerna från England framkommer att de jämför skolor med tidvatten. ”När man höjer 
kompetensen hos pedagoger på hela skolan kommer alla elever att följa med”. De menar att 
tidvatten gäller för alla båtar - de höjs tillsammans! 

På specialskolan tillämpade man inkludering ”åt båda håll”, dvs elever från grundskolan deltog i 
specialskolans verksamhet och vice versa. En anledning till detta kan vara att inkludering 
förenklades i specialskolan eftersom den är placerad under samma tak som en grundskola. Detta 
innebär i praktiken att alla elever på specialskolan oavsett tidigare skolform och vilken kursplan 
eleven läser efter kommer att inkluderas utifrån varje individs förutsättningar. 

Språkklasserna skiljer sig så att de inte är lokalintegrerade. Intervjudeltagaren från språk-
klasserna pratade om språkklasserna som en segregerande verksamhet. Det framgår att de tycker 
barnen mår bra av att få vara tillsammans med andra som har motsvarande svårigheter. De vill 
hjälpa till rätta för att därefter kunna slussa ut barnen i ordinarieklasser. Haug (1998) menar att 
segregerad undervisning kan ses som en förutsättning för att en integrering på sikt är möjlig för 
individen. Detta får till följd att mindre grupper för elever med liknande svårigheter eller 
diagnos ses som vägen till integrering i samhället på sikt. Kritiker mot detta synsätt menar att 
segregerande undervisning riskerar att permanenta segregeringen.  

I forskning upplevs ofta mindre undervisningsgrupper positivt och tilltalande för eleverna men 
att de även bidrar till stigmatisering och exkludering samt får konsekvenser och betydelse för 
elevernas självbild. Fördelarna med en mindre undervisningsgrupp är enligt Szönyi (2009) att 
eleverna kan få mer tid, lugnare tempo, inte så stort eget ansvar och att det finns fler vuxna 
tillgängliga. De får också tillgång till specialkompetens som finns i undervisningsformerna i 
denna studie (Segnestam, 2007). Linikko (2006) menar att lärare i särskilda undervisnings-
grupper mer betonar vikten av att skapa förtroendefulla relationer med föräldrarna. Dessa 
relationer kännetecknas av samarbete och respekt. Nackdelarna handlar om att eleverna ofta 
erbjuds en alltför skyddad och tillrättalagd tillvaro som hindrar dem från utmaningar som leder 
framåt (Szönyi, 2009).  
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Gränsdragning språkklass – specialskola 
Ett syfte med denna studie var att försöka förstå var gränsdragningen mellan en kommunal 
language unit och språkklass och den statliga specialskolan alternativt en specialskola i England 
med inriktning SLI går för elever med språkstörning. Många av stödpersonerna har uttryckt att 
varje mottagande är individuellt och att det inte finns något entydigt svar och att det är många 
faktorer som påverkar ett beslut om mottagande. 

I skollagen (1985: 1100) står att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan. Barn som bedöms 
inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda ska tas emot 
i särskolan. Barn som på grund av sitt funktionshinder eller andra särskilda skäl inte kan gå i 
grundskolan eller särskolan ska tas emot i specialskolan om de har en grav språkstörning. Jag 
tolkar studiens resultat som att language units och språkklasser är mer fokuserade på barnets 
diagnos språkstörning och att de utifrån diagnosen anpassar undervisningen genom att starta 
minde grupper med specialutbildade pedagoger. Detta gör specialskolan också men jag anser att 
de har en tydligare helhetsbedömning på barnet och måste så ha utifrån skollagen. Det ska enligt 
beredningsgruppen föreligga grav språkstörning och särskilda skäl och/eller specialpedagogiska 
behov. Stödpersonerna uttryckte att det ofta handlar om utanförskap och mobbing eller 
skolvägran hos eleven. Kanske spelar det in att specialskolan även har elevboende vilket gör att 
man kan se en helhet för eleven i en placering i specialskolan. I beredningsgruppens uppdrag 
ligger att utifrån ansökningar hitta barn till skolans målgrupp och erbjuda plats. I language unit 
utgår de också från en helhetsbedömning men det blir en skillnad då de har ansvaret kring 
barnet och att barnet i möjligaste mån ska gå kvar i kommunen.  

Det kan bli sårbart i vilken kommun man bor i och hur synen och kompetens kring 
språkstörning är och vilket stöd som finns. Sjöberg (2007) anser att det är omöjligt att säga 
vilken skolform som passar barn med språkstörning som grupp bäst. Man måste beakta att varje 
barn är unikt och utifrån det försöka ordna en skolform som passar det enskilda barnet. 
Beredningsgruppen uttrycker att föräldrar ansöker till specialskolan när hemkommunen utav 
olika anledningar inte klarar eleven. De menar också att kommunernas resursfördelning 
påverkar mycket. Stödpersonen i språkklass nämnde att de får elever från andra kommuner som 
har språkklass men som inte anser sig vara tillräckliga. Specialskolan återöppnades 2008 och 
Propositionen om återöppnande av specialskolan (2007/08:112) för fram att för att kunna 
tillgodose barns olika behov behövs specialistkompetens som specialskolan kan erbjuda och 
därför ska elevers och vårdnadshavares möjligheter att välja skolform öka. Men det 
framkommer i resultatet i studien att det saknas information om specialskolan ute i kommunerna 
främst i förskolan. 

Framtida undervisning för barn med 
språkstörning 
Både language units och språkklasser tar emot elever med diagnos grav språkstörning från 
grund-skolan. Det är vanligt att barnen förutom logopedkontakt också har genomgått en 
utvecklings-bedömning av psykolog inför ett mottagande.  I och med att specialskolan 
återöppnades 2008 är nu målgruppen elever både från grundskola och särskola. Men för att bli 
inskriven i särskola behöver barnet uppfylla andra kriterier och då behövs, menar berednings-
gruppen, en beskrivning av barnets verbala och icke-verbala språk i förhållande till barnets 
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kronologiska ålder och den typiska språk-utvecklingen. I ljuset av Roll-Pettersons (2008) 
undersökning funderar jag kring elever i särskola och specialskola. Hon beskriver i sin 
undersökning, att pedagoger visat sig vara mer oroliga inför att inkludera elever med lindrig 
utvecklingsstörning eller fysiska funktionsnedsättningar jämfört med andra funktions-
nedsättningar som dyslexi och beteendestörningar. Kanske är det ingen tillfällighet att just dessa 
elever är placerade i sär- och specialskola och inte kommer i fråga till en placering i language 
unit eller språkklass. 

Enligt stödpersonerna har ansökningarna från elever i särskolan bidragit till att specialskolan har 
utökats med över 140 procent. Berit på specialskolan berättar att de alltid haft elever på 
särskolenivå men att föräldrar tidigare hållit detta hemligt för skolans personal och inte velat 
skriva in sitt barn i särskolan. Det framkommer också att många föräldrar anser att särskolan 
fokuserar för mycket på utvecklingsstörningen. Berit menar att fokus på specialskolan ligger på 
språk och läs- och skrivutveckling och det är detta som många föräldrar önskar. 

Med detta resultat kan man se ett närmande mellan skolformerna i de båda länderna. I vissa 
kommuner i England, tio stycken, finns specialskola med inriktning SLI. Detta är en kommunal 
verksamhet liksom särskolan i Sverige är det. När får vi se särskolor med inriktning språk-
störning eller språkklasser med elever från både grundskola och särskola i Sverige? 

Vi kan ha specialskolan som förebild som idag arbetar flexibelt utifrån olika skolformers 
kursplaner och mål. Kanske ligger detta i linje med direktivet om en flexibel specialskola 
(2010:47) som utifrån specialskolans nuvarande verksamhet vill öka flexibiliteten mellan 
skolformerna och sprida specialistkunskap om språkstörning. 

Avslutande tankar och förslag till framtida 
studier: 
Denna studie har haft som syfte att beskriva några stödpersoners syn på faktorer som styr 
placering av elever med språkstörning till olika undervisningsformer. Det kan konstateras att 
språkstörning är en mångfasetterad funktionsnedsättning som på olika sätt påverkar barnet och 
dess omgivning och detta får konsekvenser på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. 
Språket har en stor betydelse för utveckling och lärande i skolan och det kan upplevas som 
barnet hamnat rätt när barnet placeras i grupper med barn med motsvarande diagnos. Men är det 
alltid så? Är gränserna för språket så klara? 

Vid val av ämne till denna studie var jag intresserad av att se vilka olika undervisningsformer 
England och Sverige har för elever med språkstörning. Det blev en mycket lärorik resa i dubbel 
bemärkelse dels genom en vistelse i England och dels genom en fördjupning i litteratur och 
forskning kring språkstörning. 

Detta är ett uppsatsämne som efter intervjuerna kommit att visa sig inrymma många olika 
aspekter av hur ett beslut till mottagande till language unit, språkklass och specialskola ser ut. 
Eftersom det är vårdnadshavarna som ansöker om mottagande till specialskola skulle det vara 
intressant att ta del av vad som föranlett en ansökan hos vårdnadshavarna och deras 
uppfattningar om kriterier för mottagande till language units, språkklasser och specialskolan. 
Det skulle också vara intressant att undersöka hur language units, språkklasser och 
specialskolan kan samverka kopplat till forskning om goda lärmiljöer för barn med 
språkstörning och med utgångspunkt från nya skollagen, nya läroplaner och kursplaner. 
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