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Språkstörning och läsförmåga 

En studie i hur läsförmågan utvecklas hos barn och ungdomar med 

språkstörning. Svårigheter och möjligheter 

Ingela Mård 

Sammanfattning 

Förmågan att kunna läsa är en nyckel till framgång i skola och samhälle men den är inte 

självklar för alla. Syftet med den här studien har varit att undersöka hur språkstörning hos en 

elev påverkar hennes möjligheter att läsa och ta till sig innehållet i en text. Begreppet 

språkstörning är relativt okänt bland lärare och övrig personal i skolans värld och studien ville 

därför även ge en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning. Ibland 

förekommer hos ett barn kombinationer med andra funktionsnedsättningar som t.ex. dyslexi 

eller autism, men här berörs inte dessa.  Genom att granska litteratur ämnade jag få en teoretisk 

bakgrundskunskap till funktionsnedsättningen samt se vilka konsekvenser den ger för 

läsförmågan. I studien har åtta nyutgivna internationella forskningsartiklar granskats för att 

motsvara syftet. De är alla vetenskapligt granskade. Som ett komplement till 

forskningslitteraturen har även en metodbok analyserats som kopplar teorier till metoder som 

underlättar för elever med språkstörning i undervisningsmiljöer. Resultatet visar att barn och 

ungdomar med språkstörning möter stora svårigheter vad gäller flera förmågor som har med 

läsning att göra. Den visar också att språkstörningen fortsätter att påverka läsförmågan upp i 

åren vilket ger utmaningar även i det sociala livet. Resultaten visar även att läsförmågan hos en 

elev med språkstörning utvecklas positivt över åren vilket ger en utmaning för oss som arbetar i 

skolan att hitta redskap och förhållningssätt för att stimulera en sådan läsutveckling. 
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Inledning 

Anledningen till att jag valt att studera ämnet hur språkstörning påverkar läsförmågan är, att jag i 

mitt arbete kommer i kontakt med elever med funktionsnedsättningen språkstörning och deras 

familjer. Jag upplever själv att jag saknar kunskaper i ämnet, och har också upptäckt hur lite 

kunskap det finns omkring mig. Jag vill förstå på vilket sätt jag som pedagog kan underlätta för 

elever med språkstörning i deras läsutveckling. Min ambition är också att kunna sprida den kunskap 

jag erhåller genom denna studie till föräldrar, kollegor samt övrig skolpersonal. Jag anser att det är 

viktigt att kunskap om språkstörning finns hos alla som arbetar i skolan med dessa barn och 

ungdomar.  

I vårt moderna samhälle, som i mycket bygger på social kompetens och förmåga att själv ta reda på 

väsentlig information för att klara vardagen, hamnar ungdomar med språkstörning lätt på 

efterkälken.  Både vad gäller sociala sammanhang och utbildning. Genom aktuell forskning kan vi 

öka kunskaperna samt utveckla pedagogiska arbetssätt som kan ge stöd åt dessa barn och 

ungdomar. Min förhoppning är att den här studien kan bidra till det. 

Barn och ungdomar med språkstörning finns i skolorna runt om i landet och utsätts dagligen för 

mängder av information, både muntlig och skriftlig. Den här studien vill visa på forskningsresultat 

som kan ge en bild över de svårigheter som detta för med sig för elever med språkstörning. För att 

gå ett steg längre har jag dessutom valt att låta en pedagog och praktiker, dock inte forskare, 

komma till tals med sina erfarenheter av att undervisa ungdomar med språkstörning. Anledningen 

är att jag önskar att denna studie inte ska stanna vid teoretiska slutsatser utan att de också får 

konsekvenser ute i klassrummen. 
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Bakgrund  

 

Funktionsnedsättningen språkstörning påverkar förmågan att ta emot, förstå och uttrycka språk. Det 

som ligger närmast till hands att förknippa begreppet språkstörning med är svårigheter med 

formandet av språkljuden(expressivt). Men språkstörningen påverkar också förmågan att förstå och 

tolka språk (impressivt). Den delen av funktionsnedsättningen är inte lika tydlig för omgivningen 

och kan vara svårare att upptäcka. Samtidigt har den stor betydelse för individen, framförallt i 

skolsammanhang. Språkstörningen påverkar fyra områden: fonologi, grammatik, semantik samt 

pragmatik (Carlberg Eriksson, 2009). Oftast upptäcks en påtagligt försenad språkutveckling hos 

barnet när det är i tre- till fyraårsåldern. Diagnosen språkstörning avser att barnet har 

språkstörningen som sitt mest framträdande funktionshinder och innebär att barnets språkutveckling 

inte är ålderadekvat (Netterbladt & Salameh, 2007). Vidare graderas språkstörningen enligt dessa : 

 Lätt språkstörning, som innebär fonologiska (uttal) svårigheter, ofta övergående. 

 Måttlig språkstörning, som innebär att de fonologiska svårigheterna är större samt kombineras 

med lättare grammatiksvårigheter.  

 Grav och mycket grav språkstörning, som innebär omfattande svårigheter i det fonologiska, 

grammatiska samt även ord- och språkförståelse. Samspelet med andra påverkas också 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). 

I boken ”Språkutveckling och språkstörning hos barn”(Nettelbladt & Salameh, 2007) beskrivs 

karaktäristiska drag i språkstörning som kan uppvisas under förskoleåren:  

 Mindre joller 

 Sen debut av de första orden 

 Långsam språkutveckling 

 Svårförståelig, även för de närmaste 

 Ofta svårt att hitta nya ord 

 Ofta nedsatt språkförståelse 

 Begränsad språkanvändning 

 Språkligt och kommunikativt passiv  

(Nettelbladh & Salameh, 2007, s. 14) 

 

Hos förskolebarn är språkstörning den vanligaste diagnosen. Internationella studier har visat att 

mellan 5-8 % av barnen i förskoleåldern har någon form av språkstörning. Däremot endast 1-2 % 

som uppvisar grava språksvårigheter. Dessutom visar studierna att antalet barn med språkstörning 

tvärt minskar efter femårsåldern. Det är de barn som då fortfarande har grav språkstörning som har 

en sämre prognos och ofta får fortsatta problem upp i åren (Nettelbladt & Salameh, 2007, som 

refererar till Leonard, 1998, Bishop, 1997). Flera studier har också funnit att språkstörning är 2-3 

gånger så vanligt hos pojkar som hos flickor (Nettelbladh & Salameh, 2007). 
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Man har inte hittat några direkta orsaker till språkstörning förutom ärftlighet. Mellan 30 – 40 

procent av barn med språkstörning har någon nära anhörig med språkstörning eller läs- och 

skrivsvårigheter. Forskning i området pågår och det har hittats en genförändring hos barn med 

språkstörning som påverkar hjärnans utveckling, och därmed språkutvecklingen (Nettelbladh & 

Salameh, 2007). 

Klassifikationssystemet ICD 10 (International Classification of Diseases 1997) från FN:s WHO 

(World Health Organisation)används i svensk klinisk praxis och definierar 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.” (Nettelbladh & Salameh, 2007, s.15). 

I den internationella litteraturen används begreppet SLI (Specific Language Impairment) d.v.s. 

specifik språkstörning. Det är en term som främst är skapad för forskningens skull, för att kunna 

avgränsa språkstörningen från andra diagnoser. I själva verket är bilden mer komplicerad hos ett 

barn med språkstörning. Olika barn visar olika språkprofiler och forskning pågår också kring 

förekomsten av andra diagnoser i kombination med språkstörning. I den här studien kommer jag 

främst använda mig av begreppet ”språkstörning”. 

Barn med språkstörning är individer och fungerar olika i olika situationer. Språkstörningen 

förändras också över tid hos en individ. Från att ha haft problem med att bearbeta auditiva signaler i 

yngre år kan svårigheten senare handla om bristande ordförråd (Nettelbladt & Salameh, 2007). Ett 

barns språkutveckling är beroende av dels biologiska och kognitiva förutsättningar men miljön har 

också stor betydelse för språkutvecklingen, precis som den har för barn med typisk språkutveckling. 

Sammanfattningsvis kan man säga att språkstörning är en komplex diagnos som inte är så enkel att 

avgränsa mot andra diagnoser, som dyslexi och ADHD till exempel. Dessutom finns individuella 

varianter hos alla barn och med tiden förändras ofta svårigheterna från ett område till ett annat. 

Precis som barn med typisk utveckling så utvecklas förstås även barn med språkstörning. 

 

Historik 

 

Det är svårt att hitta litteratur som beskriver språkstörning hos barn ur historiskt perspektiv. Under 

1800-talet och tidigt 1900-tal är det främst begreppet ”talrubbning” som förekommer och den 

används då för alla slags språk-, tal- och röstrubbningar. Beskrivningar från den tiden verkar främst 

gällt vuxna personer med problem av typen afasi och stamning(Nettelbladh & Salameh, 2007). Jag 

ger tre historiska exempel nedan. 

Går man långt tillbaka till antikens Grekland där retoriken hade stor betydelse finns statsmannen 

och oratorn Demosthenes, som levde mellan åren 384 och 322 före Kristus. Han retades som barn 

för sitt talfel som bestod av stamning och svårigheter att uttala bokstaven ”r”. Han övervann sina 

svårigheter genom att öva sitt uttal med kiselstenar i munnen (www.wikipedia.org). 
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I Gamla testamentet i Bibeln berättar Mose för Gud om sina svårigheter att uttrycka sig: ”Mose 

sade: ’Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller 

sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt.” ( Andra Moseboken 4: 10 

Bibelkommissionens översättning 1999). Om Moses problem handlade om stamning eller 

uttalsproblem är oklart. 

En annan känd historisk person är kung George VI, som var kung i Storbritannien under åren 1936 

– 1951. Han kom att bli en viktig person genom att inge hopp och kampvilja hos sitt folk under 

Andra världskriget, trots sina talsvårigheter. I den bioaktuella filmen ”The King´s Speech” (2010) 

får vi följa hans kamp med sin stamning och hur han så småningom fick hjälp att hantera sitt 

handikapp tack vare en självlärd språkterapeut. Kung George blev aldrig fri från sin stamning men 

lyckades, med terapeutens hjälp, åstadkomma viktiga tal till folket under krigstiden 

(www.suite101.com). 

När det gällde barn med språkstörningar i Sverige började de uppmärksammas och diagnostiseras i 

slutet av 1800-talet, troligen genom att skolstadgan genomfördes för alla barn 1882. Då barnen kom 

till skolan upptäckte lärarna att vissa barn inte klarade skolans krav. Det växte fram professionella 

och institutioner. En pionjär på området var Alfhild Tamm (1886- 1959), som var en av Sveriges 

första medicinare, specialist i psykiatri och neurologi. I sitt arbete med patienter med neurologiska 

besvär kom hon i kontakt med talrubbningar och förkovrade sig i ämnet. Hon upptäckte att många 

barn med talrubbningar samt barn med läs- och skrivsvårigheter ofta felaktigt bedömdes vara 

svagbegåvade. I och med detta startade Tamm den första talkliniken i Sverige 1914 för skolbarn i 

Stockholm. Hon fortsatte att arbeta med dessa frågor och gav ut läroböcker i ämnet. Hon var 

intresserad av det pedagogiska perspektivet i problematiken och var med och utbildade dåtidens 

specialpedagoger (Nettelbladh & Salameh, 2007). 

I och med utvecklingspsykologins frammarsch under första delen av 1900-talet blev det intressant 

att följa barns kognitiva utvecklingsstadier. Det utvecklades språkliga test som mätte ordförråd och 

uttalsutveckling. I Sverige startades den första logopedutbildningen 1964 och samma år startade en 

ettårig påbyggnadsutbildning på lärarhögskolan i Stockholm. Under senare delen av 1900-talet 

utvecklades synen på språkstörning, som en följd av revolutionerande språkvetenskapliga teorier 

som bland annat förklarade barns fonologiska utveckling. Under 1970- och 1980- talen debatterades 

huruvida språkstörning var en försenad språkutveckling eller en avvikelse (kvalitativt annorlunda 

än typisk utveckling). Numera har man enats om att barn med språkstörning inte ses som 

”försenade” i och med att de utvecklats på andra områden, som emotionellt och intressemässigt till 

exempel. 

Språkvetenskapens utveckling har alltså varit viktig för forskning och kliniskt arbete kring 

språkstörning hos barn. Men tack vare utvecklings- och neuropsykologin har man också kunnat 

relatera neuropsykologiska funktioner till språkstörningen. I en doktorsavhandling visades att en 

språkstörning oftast inte är begränsad till uttrycksförmågan, utan att förmågan att förstå språk också 

är påverkad (Nettelbladh & Salameh, 2007 refererar till Sahlén, 1991). Senare forskning har 

förändrats från att tidigare gällt kartläggning och förklaringsmodeller till att mer handla om 

pragmatik (Nettelbladh & Salameh, 2007). Språket överlag har en viktig betydelse i ett 

kommunikativt samhälle och språkstörning påverkar individens förmåga att kommunicera. Frågan 

är hur och hur mycket. 
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Begrepp 

 

Fonologi  

Handlar om att producera och uppfatta språkljud och rytm. Inom fonologin studeras hur ett språk 

använder sig av ett urval språkljud för att uttrycka betydelse. När man talar om fonologisk 

utveckling handlar det om att barnet använder språkljuden enligt vissa regler och att rätt ljud 

kommer på rätt plats i orden. Barn med typisk språkutveckling anses ha den fonologiska 

utvecklingen till största delen avklarad vid sex till sju-års åldern.  

Fonologisk förståelse/medvetenhet innebär förmågan att skilja mellan språkljud eller att dela upp 

ord i ljudmässiga beståndsdelar. 

Grammatik 

Handlar om det språkliga systemet, det vill säga ljudsystem, böjningar av ord och stavning. 

Grammatik används både i tal och i skrift men på olika sätt. Det finns två större teoririktningar när 

det gäller barnspråkets grammatiska utveckling. Den ena, den nativistiska eller generativa, menar 

att grammatiken är en medfödd förmåga. Den andra teorin, den kognitiva, menar att 

språkinlärningen sker med hjälp av samma kognitiva mekanismer som all annan inlärning. 

Grammatisk förståelse innebär förmågan att avkoda komplexa meningar, t.ex. med bisatser. 

Semantik 

Handlar om den språkliga betydelsen hos morfem(minsta betydelsebärande beståndsdelen av ett 

ord), ord, fraser och satser. I dagligt tal används ofta uttrycket ordförståelse för lexikal semantik. 

Vid ca 18 månaders ålder inträffar som regel en ”ordförrådsexplosion”. Därefter fortsätter den 

lexikala utvecklingen och i och med att barnet senare deltar i undervisning ökar den än mer 

(Nettlbladh & Salameh, 2007). 

Lexikal förståelse innebär förmågan att koppla en ljudsträng till en betydelse och att känna igen 

ord. 

Pragmatik 

Handlar om språkets användning tillsammans med andra, både verbalt och ickeverbalt. Den 

ickeverbala kommunikationen kan handla om blickar, gester samt turtagning i samtal. 

Pragmatisk förståelse innebär förmågan att integrera ord – och satsförståelse med omgivningen och 

att förstå andras kommunikativa avsikter. Förmåga att reda ut språkliga missförstånd och att se hur 

de kan repareras. 

Specifik språkstörning 

Begrepp som framförallt används i forskningslitteraturen för att definiera störningen gentemot 

andra diagnoser. 
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Typisk utveckling 

I forskning och även i denna studie används detta begrepp för en utveckling som kan definieras som 

förväntad för åldern. 

Styrdokument 

 

I Läroplanen för grundskolan Lgr 11 påtalas det ansvar skolan har för de elever som behöver mer 

stöd än andra för att inhämta kunskap och utveckla lust att lära. Här följer några valda delar:  

”Rektorns ansvarar för att: Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får 

det särskilda stöd och den hjälp de behöver.”(Lgr 11 s. 15). 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Lgr 11 s. 5). 

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

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga.” (Lgr 11 s. 6).  
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att med hjälp av aktuell litteratur och forskning öka kunskapen om det 

komplexa området språkstörning, och framförallt hur den påverkar barns och ungdomars 

läsutveckling. Min ambition är att förståelsen för funktionsnedsättningen språkstörning även ska ge 

pedagogiska konsekvenser genom att koppla forskning till metoder som underlättar för dessa barn 

och ungdomar i skolan. Mina frågeställningar är: 

 

 Har barn med språkstörning en annorlunda läsutveckling än barn med typisk språkutveckling? 

 Hur ser läsutvecklingen för dessa barn ut över tid? Kommer de ifatt eller har de kvarstående 

problem under skoltiden? 

 Hur är det att vara tonåring med språkstörning? Hur påverkas självständighetsutvecklingen? 

 Hur kan vi i skolan underlätta för barn och ungdomar med språkstörning? 
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Metod 

 

Med hänsyn till syftet och frågeställningarna har en litteraturstudie använts som metod för studien. 

”En litteraturstudie innebär alltså att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde”(Forsberg, 2008 s.20). Olika metoder för att 

hitta litteratur har använts. För att få en inblick i själva språkstörningen som funktionsnedsättning 

och för att få en bakgrund med orsaker och historik har använts facklitteratur skriven av logopeder i 

forskningsverksamhet .Genom att på internet använda sökmotor Google på sökord ”språkstörning” 

och ”language impairment ”hittades en avhandling gjord vid Göteborgs universitet som hade 

relevans till frågeställningarna samt en artikel som kunde laddas ner mot en avgift. De övriga 

artiklarna till studien hittades via databas Eric (CSA) samt Eric (EBSCO). Sökningarna gjordes 

med sökorden ”language impairment” och ”reading”.  

Syftet och frågeställningarna i studien låg till grund för vilka artiklar som sedan valdes ut. Artiklar 

som behandlade talsvårigheter (speech disorder)och teckenstöd sorterades bort. Även de artiklar 

som behandlade flerspråkiga barn valdes bort. Genom att läsa artiklarnas abstract visade det sig 

snart om artikeln hade relevans för studien. Hänsyn togs också till hur nära i tiden artikeln hade 

publicerats. Ingen av artiklarna i studien har publicerats tidigare än 2004. Slutligen valdes åtta 

artiklar ut och tillsammans med avhandlingen och övrig litteratur kom de att ligga till grund för den 

här studien.  

 

Etiska överväganden 

 

Samtliga artiklar i studien är granskade i samband med publiceringen i de vetenskapliga 

tidskrifterna för att säkerställa kvaliteten.  Då en stor del av litteraturen är skriven på engelska har 

det lagts stor vikt vid översättningen till svenska för att inte förvanska eller misstolka resultat och 

diskussion. Ambitionen har varit att ha en objektiv inställning till materialet i studien. Personliga 

tolkningar och eventuella ställningstaganden återfinns i diskussionsdelen. När det gäller det 

textavsnitt som är hämtat ur Carlberg Erikssons (2009) bok är metoderna och de pedagogiska tipsen 

sprungna ur praktisk erfarenhet och dessa har inte bevisats som framgångsrika genom 

forskningsstudier. Däremot tar de avstamp i forskning och i den erfarenhetsburna kunskap som 

byggs upp över tid i en praktik med engagerade pedagoger.  
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Resultat 

 

Läsutveckling hos barn med språkstörning 

 

Barn som har grav eller mycket grav språkstörning har flera språkområden involverade och har ofta 

kvarstående problem som visar sig i skolan. För att lära sig läsa behöver ett barn ha fonologisk 

medvetenhet. Läsforskare anser det vara den viktigaste grunden för läs- och skrivinlärning 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Fonologin är den del av språkområdet som har undersökts mest hos 

svenska barn. I forskningen finns mycket stöd för att barn med språkstörning har problem att 

minnas och bearbeta auditiv information. Eftersom språkinlärning har mycket att göra med att 

kunna upptäcka och skilja ut auditiv information ger det också konsekvenser för senare 

läsinlärning. Även om de auditiva problemen försvunnit när barnet blir äldre kan de påverka barnets 

förmåga att organisera fonologiska system negativt. I längden blir det ineffektivt att lära in nya ord 

när man inte kan lagra dem framgångsrikt med hjälp av språkljud i arbetsminnet (Nettelbladh & 

Salameh, 2007 refererar till Bishop, 1997). Barn med språkstörning antas också ha problem att 

uppfatta ändelser och funktionsord, som markerar t.ex. pluralform eller presens (Nettelbladh & 

Salameh, 2007).  

I en artikel skriven av Larkin och Snowling (2008) visar de att barn med språkstörning har större 

svårigheter med det fonologiska arbetsminnet än barn i samma ålder med typisk språkutveckling. 

De jämförde barn i 10- 12-årsåldern med fokus på stavning och fonologisk förmåga. I studien fanns 

också ambitionen att jämföra barn med språkstörning och barn med lässvårigheter, dyslexi. De fann 

att båda grupperna hade svårigheter att stava ord på ett acceptabelt fonologiskt sätt förväntat för 

deras åldersgrupp, men också att barnen med språkstörning hade större problem än de med enbart 

lässvårigheter. ”Om vi accepterar att stavning är ett känsligt index för fonologiskt processande, så 

visar resultaten att de sätt med vilka barn med språkstörning kämpar med att producera lämpliga 

stavningsförsök att de är i linje med hypotesen om allvarlighetsgrad. Den hypotesen karaktäriserar 

barn med språkstörning till att erfara en allvarligare form av fonologisk svårighet än barn med 

dyslexi.”(min översättning, Larkin &Snowling, 2008, s. 120). 

Det har forskats en hel del kring de grammatiska svårigheterna hos barn med språkstörning. 

Kortfattat kan man säga att problemen gäller i stigande grad ord, fraser, satser och texter. Ord och 

ordböjningar är det som ger minst problem och även fraser klarar barnen med språkstörning utan 

större svårigheter. Problemen blir större när det handlar om satsen och texten. Det handlar ofta om 

verbanvändande och ordföljd i huvudsatser och bisatser. Variationer mellan barn förekommer 

förstås och forskningen är gjord på talat språk (Nettelbladh & Salameh, 2007). Grammatiska 

svårigheter gör att man inte hittar de ledtrådar som underlättar ordbetydelser, som t.ex. att 

verbböjningen  –ade visar på ett verb. 

Semantik (betydelse) är det tredje området som inverkar på läsförmågan. Inom semantiken ryms 

ordförrådet och ordförståelsen. I internationell forskning används ofta termen lexikal förmåga. För 

att vara framgångsrik i skolan anses det vara bra att ha ett rikt ordförråd. Det är svårt att mäta 
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ordförråd hos barn som passerat ordförrådsexplosionen i språkutvecklingen och det varierar 

geografiskt och socialt. Forskning visar att barn med språkstörning säger sina första ord minst ett år 

senare än barn med typisk språkutveckling. De har också en långsammare utvecklingstakt i ökandet 

av ordförrådet. Man har också funnit att det aktiva ordförrådet är begränsat samt mindre varierat 

hos barn med språkstörning (Nettelbladh & Salameh, 2007). I det här området beskrivs också 

benämningssvårigheter eller ordmobiliseringsproblem. Det innebär problem med att snabbt hitta 

rätt ord vid rätt tillfälle. I en brittisk studie visade det sig att 25% av barnen med språkstörning 

(över 7000 st) hade svårigheter med ordmobilisering, framförallt när de spontant skulle berätta 

något. Svårigheterna visar sig ofta i användande av stereotypa fraser, fyllda pauser (t.ex. äh) och 

lång svarstid .Olika forskningsresultat visar att inte bara ordmobiliseringen är bristfällig utan också 

ordförståelsen hos barn med språkstörning (Nettelbladh & Salameh, 2007 refererar till 

Bishop,1997). Är dessutom läs- och skrivförmågan begränsad påverkar det i sin tur ordinlärningen 

framöver. 

Författarna Pizzioli och Schelstraete (2010) har i en artikel visat att barn med specifik språkstörning 

är mer beroende av kontexten när de ska sortera ord än barn med typisk utveckling. I studien fann 

de också att barnen med språkstörning behövde mer tid för att avgöra om ett ord var ett verkligt ord. 

I artikeln skriver de också att språkstörning har fått en ökad uppmärksamhet de senaste 20 åren och 

hamnat i centrum för debatten mellan de som förespråkar att det finns specialiserade underliggande 

kognitiva mekanismer som har en avvikande utveckling och de forskare som anser att selektiva 

svårigheter inte är troliga, eftersom språksystemet är en samverkan av så många delar (Pizziolo & 

Schelstraete, 2010). 

En annan aktuell debatt rör frågan huruvida specifik språkstörning och dyslexi är 

funktionsnedsättningar som överlappar varandra.  

Det finns även en annan aspekt hos språkstörning som är värd att beakta. Nämligen den ”gömda” 

språkstörningen och frågan om svårigheter med läsförståelse överlappar språkstörning. Författarna 

till artikeln ”Hidden Language Impairment in Children” (Nation, Clarke, Marshall & Durand, 2004) 

har undersökt ”gömda” svårigheter i läsförståelse hos barn. Deras resultat visar att trots att barnen 

är fonologiskt medvetna och läser flytande så har de stora svårigheter med läsförståelsen. De barn 

som var med i studien var inte diagnostiserade med specifik språkstörning men författarna 

upptäckte att en del av dem uppnådde kriterierna för det. De menade att dessa barn är svåra att 

upptäcka just på grund av deras förmåga att läsa flytande och tala obesvärat. De säger vidare att 

deras svårigheter med läsförståelsen ger problem i deras fortsatta skolgång, eftersom de påverkar så 

många undervisningsområden (Nation et al.,2004). 

Man kan säga att nästa artikel överensstämmer med den tidigare. Författarna Zouou, Ecalle, 

Magnan och Sanchez (2010) har undersökt 20 fransktalande barn med specifik språkstörning vid 

skolstarten och sedan åter igen ca 2 ½ år senare. Vid den första undersökningen presterade barnen 

låga resultat vad gällde fonologisk medvetenhet, nonord (inlärning av nya ord), grammatik, 

läsförmåga samt stavning. Vid det andra tillfället fann man att majoriteten av barnen nu visade 

normala värden vad gällde den fonologiska medvetenheten. Trots det hade barnen låga värden på 

läsförmåga och stavning eftersom de hade svårt att generalisera sina kunskaper till högre nivåer. 

Författarna menar att deras undersökning visar hur känslig den fonologiska medvetenheten är vid 

tidig ålder. Barn som haft problem med den vid skolstarten visar senare problem med litterära 

förmågor. Detta trots normala värden i fonologisk medvetenhet vid det aktuella tillfället. Med andra 



 

11 

ord, den fonologiska medvetenheten var bräcklig och otillräckligt utvecklad för att underlätta mer 

komplicerade läsförmågor (Zouou et al., 2010). 

Ytterligare en artikel skriven av Catts, Bridges och Little (2008) visar att barn med språkstörning 

tydligt skilde ut sig från barn med typisk utveckling i åk 2 (2nd grade) vad gällde igenkännande av 

ord och läsförståelse. Författarna ville också undersöka hur läsfärdigheterna förändrades över tid 

och jämförde 225 barn med språkstörning med 379 barn med typisk utveckling vid fyra tillfällen.  

  

Språkstörningens inverkan på läsförmågan över 

tid 

 

Författarna Catts, Bridges och Little (2008) ville se hur läsförmågan växte hos barn med 

språkstörning. Syftet var att undersöka om barn med språkstörning hade en läsutvecklingskurva 

som visade på försenad eller bristfällig läsutveckling. De ville också se om problemen hopade sig 

upp i åren. Man undersökte barnens förmåga att känna igen ord samt läsförståelse vid fyra tillfällen 

(2nd, 4th, 8th och 10th grade , USA). Resultatet visade att barnen med språkstörning skilde ut sig 

signifikant från barnen med typisk utveckling vad gällde de undersökta förmågorna vid första 

tillfället. Däremot var deras utvecklingskurva över tid inte märkbart annorlunda än barnens med 

typisk utveckling. Man kan se att kurvorna för de två grupperna löper parallellt över åren. (se figur 

2 och 3)  

 

  

Resultaten visade att barnen med språkstörning inte lyckades komma ifatt sina jämnåriga med 

typisk utveckling, men den visade också att problemen inte ökade över tid. ”There was no evidence 

of a Matthew effect in reading achievement” (Catts et al., 2008).  

 

Matteuseffekten är ”benämning på olika fenomen där ett system gynnar en tidigare gynnad part” 

(www.wikipedia.org). Uttrycket kommer av bibelordet i Matteus 25:29 där Jesus i liknelsen om 

talenterna säger: ”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men åt den som inte har, från 

honom skall tas också det han har.”(Bibeln, bibelkommissionens översättning, 1999. NT s.26). När 

det kommer till läsutveckling kan man se Matteuseffekten i hur duktiga läsare läser mer och blir allt 
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skickligare läsare, medan svaga läsare läser mindre och får på så vis ett mindre ordförråd och en 

sämre läsförståelse. Detta leder i sin tur till att klyftan mellan dessa grupper ökar.  

Författarna (Catts et al.2010) jämförde med en tidigare studie (Stanovich, 1986) som visade att 

gapet mellan barn med lässvårigheter och deras jämnåriga utan lässvårigheter ökade över tid på 

grund av den minskade mängd text de lässvaga exponerades för. Catts fann dock inte bevis i sin 

studie för Matteuseffekt hos barnen och ungdomarna med språkstörning, trots svårigheter med 

läsförmågor över längre tid (Catts et al, 2010). 

 En annan studie har också undersökt hur läsförmågan förändras hos barn med en historia av 

specifik språkstörning. Författarna Clair, Durkin, Conti-Ramsden och Pickles (2010) har undersökt 

utvecklingskurvan för olika läsförmågor, som avläsning och läsförståelse, vid olika tillfällen från 7 

till 16 års ålder hos barnen. De refererar till tidigare studier som visat att den normala läsförmågan 

utvecklas olinjärt med en kraftig ökning i barndomen för att sedan plana ut i tonåren. Författarna 

ville nu undersöka om detta även gällde barn med språkstörning. Kom barnen med språkstörning 

ifatt barnen med typisk utveckling när språkutvecklingskurvan planade i tonåren? Eller var det så 

att barnen med språkstörning istället visade på en Matteuseffekt på grund av den lägre 

läsexponeringen? Här fanns olika hypoteser utifrån tidigare studier. Författarna refererar till en 

mängd studier som visar att barn med en historia av språkstörning har problem med både 

läsavkodning och läsförståelse. Hittills hade undersökningar mest gjorts på yngre barn och man 

fann behov av att följa läsutvecklingen högre upp i åren, i detta fall upp till 16 års ålder. Resultaten 

visade även här att barn och ungdomar med språkstörning följde normalkurvan fast på en lägre nivå 

över åren. Även deras läsutvecklingskurva planade ut i tonåren. Man kan också se utifrån studien 

att lässvårigheter i tidiga barndomen (7år) indikerar lässvårigheter i tonåren (16år). Läsförståelsen 

var den del som barnen med språkstörning hade mest problem med. Författarna refererar till 

tidigare studier: ”This is perhaps not surprising, as reading comprehension has been linked to both 

expressive and receptive language abilities which are hallmark areas of difficulty in individuals 

with SLI.” (Clair et al., 2010 s.126). De betonar också behovet av att tidigt identifiera lässvårigheter 

hos barn med en historia av oral (speech) språkstörning. 

I en avhandling gjord vid Göteborgs universitet 2007 undersökte Carmela Miniscalo hur språkliga 

svårigheter påverkade barn över tid genom att följa upp 6-åringar som blivit positivt screenade med 

språkstörning vid 2 ½ års ålder. Hon jämförde med barn som hade negativ screening vid samma 

ålder. Resultatet visade att barnen med språkstörning vid 2 ½ års ålder hade kvarstående problem, 

framförallt vad gällde fonologi, berättarförmåga, ordflöde, benämning av färger, antal, läge och 

storlek samt samtalsförmåga. Dessa svårigheter indikerar att det finns risk för fortsatta svårigheter 

när det kommer till läs-och skrivinlärningen, menar Miniscalo. Vidare fann hon belägg för att 

språkstörning sällan är specifik, utan att flera av barnen som identifieras med språksvårigheter vid 2 

½ års ålder (62%) senare diagnostiseras med andra funktionshinder, som ADHD eller autism. 

Ytterligare några(10%) bedömdes ha svag begåvning. Miniscalos studie visade också att barnen 

trots svårigheter med återberättande kunde svara på specifika frågor på innehållet (2007). Liknande 

resultat fann författarna till nästa artikel. 

En amerikansk studie publicerad 2010 har jämfört förmågan att göra inferenser (läsa mellan 

raderna) hos ungdomar i åk 8 (8th-grade). I studien deltog 527 elever från fyra olika 

diagnosgrupper, däribland ungdomar med specifik språkstörning och icke-specifik språkstörning 

samt ungdomar med typisk språkutveckling. Karasinki och Weismer (2010) undersökte också 

vilken roll arbetsminnet har i förmågan att göra inferenser. I studien användes muntligt berättade 
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historier och frågorna som följde var dels knutna till information som nämndes i berättelsen medan 

andra frågor krävde egna slutsatser utifrån ledtrådar i början av berättelsen. Förmågan att ” läsa 

mellan raderna” eller att upptäcka det som är ”underförstått” har tidigare studier hävdat är beroende 

av arbetsminnet. ”The ability to link widely spaced information to construct an inference correlates 

with working memory”(Karasinski refererar till Catts et al., 2006 och Moran & Gillon, 2005). 

Författarna refererar även till Yuill m.fl.(1989) som förklarar svårigheten att göra inferenser med 

förmågan att hålla kvar information i arbetsminnet samtidigt som man bearbetar ny information 

(Karasinski & Weismer 2010, s.1269 min översättning). Flera studier har tidigare visat att barn med 

specifik språkstörning visar bristande förmågor i arbetsminnet. Resultaten från den aktuella studien 

visade att förmågan att förstå inferenser, framförallt länkad till tidigare information, blir 

problematisk för ungdomar som har svårigheter med språkförståelse, verbalt arbetsminne samt en 

bristande allmänbildning(Karasinski & Weismer, 2010).  

Självständighetsutveckling hos tonåringar med 

språkstörning 

 

Med dessa svårigheter som bakgrund var det intressant att studera hur ungdomar med språkstörning 

klarar sig på sin väg mot vuxenblivande. En brittisk studie(Conti-Ramsden & Durkin, 2008) 

undersökte vilken inverkan språkförmågan har på förmågan att utveckla självständighet. Att erövra 

en beteendemässig självständighet är en nyckelfaktor i vuxenblivandet. Studien gjordes på 

uppföljningsdata hämtad från 120 tonåringar med en historia av specifik språkstörning samt av 118 

tonåringar med typisk utveckling. Det gjordes också intervjuer med ungdomarna samt deras 

föräldrar för att undersöka hur självständigheten fungerade i relation till vardagliga bestyr. 

Ungdomarna var i 16-årsåldern (at the end of compulsory education)och Conti-Ramsden och 

Durkin refererar till andra författare och skriver att språket fortsätter att utvecklas under tonåren. 

Unga människor behöver kontinuerligt erövra nya språkområden för att kunna möta myriaden av 

utmaningar på vägen mot vuxenlivet(Conti-Ramsden & Durkin, 2008, s.70, min översättning). 

Vidare :”Thus, language abilities are important not only in their own right as key development 

achievements but also in terms of their implications  for and connections with other aspects of 

development”(Conti-Ramsden & Durkin,2008, s.70). I studien ville författarna utforska hur 

ungdomar klarar av sitt dagliga liv med fokus på aktiviteter utanför hemmet. Det är många 

förmågor som är involverade i utvecklingen till att bli en självständig vuxen. Psykologiska 

förmågor som självkontroll, formulering av mål och förmågan att verkställa målen ingår i 

vuxenblivandet. Utvecklandet av ett självständigt beteende kräver förmågor som är påverkade av en 

ung människas språkliga förmåga. ”Language is likely to be involved in both the formulation of 

goals and their successful execution”(Conti-Ramsden & Durkin, 2008, s.71).  

Eftersom många tonåringar med specifik språkstörning riskerar att avsluta sin grundskoletid 

(secondary education) med brister i studieresultat och sociala färdigheter begränsas också deras 

möjligheter att erövra självständighet, menar författarna och hänvisar till studier (Stothard, 

Snowling, Bishop, Chiphase & Kaplan, 1998). Olika undersökningar visar på skiftande resultat vad 

gäller hur unga människor med språkstörning lyckas skaffa sig anställningar och känna 

tillfredställelse med sina livssituationer. Dessa undersökningar är främst gjorda på vuxna individer 

med språkstörning, och författarna Conti-Ramsden och Durkin ville nu följa hur förmågan till 

självständighet utvecklas i tonåren. Två av frågorna de ville finna svar på var: ”Is SLI (Specific 
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Language Disorder) primarily a language problem, a ”pure” disorder with associated difficulties 

that directly relate to language? Or is SLI a developmental condition with associated problems in a 

number of areas, some of which are not directly related to language?”(Conti-Ramsden & Durkin, 

s.72, 2008).  

Frågorna som ställdes till ungdomarna och deras föräldrar rörde olika vardagsåtaganden som 

förmåga att ta emot ett telefonmeddelande eller komma ihåg en läkartid. Svaren sammanställdes 

och jämfördes med tonåringar med typisk utveckling och man fann signifikanta skillnader mellan 

grupperna. Störst var skillnaden vad gällde tre områden:  

 gå ut och roa sig på egen hand eller med kompisar 

 förmåga att till fullo ta hand om sig själv 

 organisera sitt eget nöje (gå ut) 

Resultaten överensstämde med vad författarna väntat sig, nämligen att tonåringarna med 

språkstörning fick ett tydligt lägre resultat både i egen- och föräldrarapporteringen när det gällde 

självständighet. Värt att notera var att båda grupperna av tonåringar, med och utan språkstörning, 

uppskattade sin självständighet högre än föräldrarna gjorde. Gruppen tonåringar med språkstörning 

var dock heterogen. Några ungdomar visade resultat liknande de med typisk utveckling medan 

andra kunde ha svårigheter på många områden. Författarna hänvisar till tidigare studier (t.ex. 

Howlin et al., 2000) där man funnit att utfallen för individer med en historia av språkstörning har 

stora variationer och är ibland svåra att förutse. Undersökningen visade dock på vilken viktig roll 

språket och läskunnigheten spelar när det kommer till självständighetsfunktioner i tonåren. ”Thus, 

as expected, verbal and literacy abilities do appear to fundamental to the successful undertaking of 

everyday living activities such as phoning and texting friends or organizing  independent travel 

(e.g. reading bus schedules)(Conti-Ramsden & Durkin,2008 s.80). Resultaten står i kontrast till en 

tidigare undersökning (Howlin et al., 2000) där man inte fann samband mellan tidiga språkförmågor 

och senare sociala funktioner, som självständighet. Conti-Ramsden & Durkin förklarar skillnaden 

bl.a. med att Howlin hade ett mindre antal ungdomar i undersökningen(19 st jmf 120st). 

Sammanfattningsvis visar Conti-Ramsden och Durkin´s studie att tonåringar med bristande språk- 

och läsförmåga löper ökad risk vad gäller utvecklingen mot självständighet. När det kommer till 

tonåringar med en historia av språkstörning är risken än större vad gäller 

självständighetsutvecklingen. Uppskattningsvis har en tredjedel svårigheter att till fullo ta hand om 

sig själva vid ålder av 16 år. Resultaten visar också att områden som inte är direkt knutna till 

språkområdet är påverkat, som t.ex. förmågan att ta hand om pengar (Conti-Ramsden & Durkin, 

2008). 

Möjligheter och stödåtgärder 

 

Forskare har i de olika studierna visat på hur språkstörningen påverkar läsförmågan hos barn och 

ungdomar. De har också påtalat de svårigheter dessa ungdomar har i utvecklandet självständighet 

på vägen till vuxenlivet. Nästa steg är att hitta möjligheter att underlätta för dessa barn och 

ungdomar i de olika utvecklingsområdena. Nedan använder jag mig av boken ”Språkutveckling och 

språkstörning hos barn” (Nettelbladh &Salameh, 2007) för att söka svar på de tidiga åtgärderna. 
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Uttrycket intervention, innebär de olika stödåtgärder som görs för att hjälpa elever med 

språkstörning. De flesta studier som gjorts har beskrivit symtom på språkstörning och hur de 

relaterar till olika teorier. Däremot finns det få studier om intervention (Nettelbladh & Salameh, 

2007).  

Förskolebarnet 

Små barn får som regel språkstimulans genom att föräldrar anpassar sitt språk till barnet. Senare får 

de flesta barn dessutom mer språklig stimulering via förskola och det är oftast här det upptäcks om 

ett barn inte utvecklas språkligt som man förväntar sig. Forskning och klinisk erfarenhet har visat 

att barn med olika slags språkstörning är hjälpta av specifik språkstimulering (Nettelbladh & 

Salameh, 2007). Skillnaden mellan undervisning och intervention är att interventionen är riktad till 

det enskilda barnet på dess utvecklingsnivå, personlighet, intressen och motivation medan 

undervisningen är mer allmän och har svårt att anpassa sig efter individuella behov. Språklig 

intervention kan ges av logopeder, specialpedagoger med språkinriktning ofta i samarbete med 

föräldrar. Den kan ges i grupp eller enskilt med återkommande uppföljning. Ibland består 

interventionen av handledning till lärare och föräldrar, en mer indirekt intervention (Nettelbladh & 

Salameh, 2007). Fördelen med indirekt intervention är att barnet tränas i en välkänd miljö samt av 

någon det redan känner. Den personen behöver då handledning av en person med god erfarenhet av 

språkträning.  

I intervention med små barn med språkstörning är det viktigt att anpassa språket till barnets 

utvecklingsnivå. Studier har visat att vuxna i samspel med små barn som regel använder sig av 

barnanpassat språk. Syftet med barnanpassat språk är, enligt Nettelbladh och Salameh (2007):  

 att få och hålla kvar barnets uppmärksamhet 

 att underlätta förståelsen 

 att underlätta inlärningen av språket 

 att hjälpa barnet med sorteringen av ord 

 att få barnet att fokusera på viktiga ord 

Det barnanpassade språket är dock inte tillräckligt för barn med språkstörning utan behöver 

förstärkas utifrån de behov barnet har. Här är den analys som görs på barnet viktig för att få reda på 

de individuella problemområden som barnet har. När interventionen planeras utgår man från vad 

barnet kan. Ibland utvecklar barn med språkstörning dysfunktionella strategier som att t.ex. uttrycka 

sig kortfattat för att undvika arbetsamma grammatikstrukturer. 

Barn med språkstörning har en långsam språkutveckling och de kan befinna sig på flera 

utvecklingsstadier samtidigt, till skillnad från barn med typisk utveckling. Däremot står 

utvecklingen aldrig still (Catts et al., 2008). 

Den vuxne ska stimulera barnet att klara uppgifter som ligger precis inom räckhåll, men som det 

inte klarar av på egen hand, i enlighet med Vygotskijs teori om den promaximala utvecklingszonen 

(Nettelbladh, 2007). ”Avgörande för uppläggningen av intervention är kännedom om närmast 

efterföljande stadier, vilket ger förståelse för det individuella barnets proximala utvecklingszon för 

respektive domän.”(Nettelbladh & Salameh, 2007 s. 296). De domäner som tränas är fonologiska, 

grammatiska och lexikala. De behandlas inte ingående här i studien, men sammanfattningsvis kan 

nämnas att inventionerna utgår från ett utvecklingsperspektiv. Det innebär att barnet först bearbetar 



 

16 

begränsade enheter till att så småningom klara större och mer komplicerade enheter. Det 

perspektivet har man när man arbetar med barn som har språkstörning (Nettelbladh & Salameh, 

2007). 

Skolbarnet 

De flesta barn med språkstörning går i vanliga kommunala skolor. I flera kommuner finns språk- 

eller kommunikationsklasser, men de är ojämnt fördelade över landet. Går barnet i en vanlig 

skolklass är det viktigt att det har tillgång till specialpedagogiskt stöd för att utveckla sitt språk samt 

tekniska hjälpmedel (www.dhb.se). På mindre orter kan det vara svårt att samla ihop en grupp 

elever med språkstörning till en språkklass utan man är hänvisad till de resurser som finns tillhands 

på vanliga skolorna.  

 

Hällboskolan i Sigtuna är en statlig specialskola för barn med grav språkstörning. Dels kan elever 

studera och inackorderas där, dels är skolan knuten till ett resurscentrum (Tal och Språk) som kan 

ge service ut i landet. Både lärare och föräldrar kan få råd där(www.dhb.se). Skolan och 

resurscenret tillhör Specialpedagogiska skolmyndigheten(SPSM).  

Analys av en metodbok samt koppling till teorier 

Specialläraren Eva Carlberg Eriksson arbetar på Hällboskolan och har lång erfarenhet av elever 

med språkstörning. Värt att notera är att Carlberg Eriksson är praktiker och inte forskare. I hennes 

bok ”Språkstörning- en pedagogisk utmaning”(2009) hittar man många exempel på metoder som 

kan vara till hjälp i arbetet i skolan. Hon vänder sig i boken framförallt till lärare som arbetar med 

tonåringar, men säger också att mycket även går att tillämpa på yngre barn. Jag kommer nedan att 

redogöra för valda delar ur boken och jag kommer också att koppla till vad som framkommit i de 

tidigare forskarartiklarna. 

 Tidsuppfattning. Många barn och ungdomar med språkstörning har problem med 

tidsuppfattningen. Enligt  WHO:s definitioner (ICF, socialstyrelsen 2003) innebär 

tidsuppfattning:  

 Tidskänsla/tidsupplevelse: ”Specifika psykiska funktioner av de subjektiva upplevelserna som 

sammanhänger med tidens längd och gång” (ICF b1802). 

 Tidsorientering. ”Psykiska funktioner som ger medvetenhet om dag, datum, månad och år”(ICF 

b1140). 

 Tidsplanering. ”Psykiska funktioner för att ordna händelser i kronologisk ordning, fördela 

tidsåtgång till händelser och aktiviteter” (ICF b1642). 

 

Svårigheter med någon eller några av dessa områden kan påverka sociala situationer som att 

komma överens om att träffa en kompis en viss tid eller kunna göra avsteg från vardagsrutiner och 

skynda sig. Att kunna avgöra hur lång tid en vecka är när man längtar efter t.ex. påsklov har 

betydelse för de flesta elever. En del tonårselever behöver fortfarande få träna klockan. Dessutom 

är det viktigt att ofta uppmärksamma olika tidsperioder och att ha tillgång till tydligt visuellt stöd i 

klassrummet form av analog och digital klocka. Teoretiska belägg för dessa svårigheter gick att 

hitta i studien gjord av Conti-Ramsden och Durkin (2008) som fann att tonåringarna med 

språkstörning hade svårigheter att planera sin fritid. 
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Prestationsförmåga. Många som arbetar med elever med språkstörning upplever att eleverna 

presterar mycket ojämnt. De kan ha glömt det de kunde dagen innan och blir lätt trötta av att 

behöva bearbeta information på ett sätt som andra elever slipper. Carlberg Eriksson beskriver hur 

deras elever ofta är trötta på måndagar om det hänt mycket under helgen för eleven med 

språkstörning. Hon skriver vidare att de är mycket sömnberoende (Carlberg Eriksson, 2009). För att 

stötta eleven kan man anpassa schemat eller innehållet i olika ämnen efter när eleven fungerar bäst. 

Minnesfunktioner. Vanligtvis har personer med språkstörning ett nedsatt korttidsminne, dvs. det 

som just nu hålls aktivt i minnet. ”Psykiska funktioner som ger ett temporärt och upplösbart minne 

på omkring trettio sekunders varaktighet från vilken information förloras om det inte befästes i 

långtidsminne”(CF, b1440, Socialstyrelsen, 2003). Carlberg Eriksson skriver att man måste ha en 

slags metaförståelse när man arbetar med eleverna med hänsyn till deras minnesfunktion. ”Har 

stoffet presenterats på ett begripligt sätt? Har det funnits tillräckligt med repetitionstillfällen? Har 

informationen varit tillräckligt tydlig och intresseväckande? En häftig upplevelse som är kopplad 

till starka känslor blir lättare ihågkommen”(Carlberg Eriksson, 2009 s.69). Olika former av 

planeringsstöd kan också vara till hjälp för att stödja i skolarbetet. Eftersom det visuella minnet 

oftast är starkare hos elever med språkstörning kan olika spel och datoriserade 

minnesträningsprogram stimulera minnesfunktionen.  

Stöd för teorin att den visuella perceptionen ofta är starkare än den auditiva kan hämtas från en 

avhandling gjord vid Göteborgs universitet (Rejnö-Hable Selassie et al., 2005). 

I långtidsminnet lagras både medvetna och omedvetna minnen. ”Psykiska funktioner som ger ett 

minnessystem som tillåter långtidslagring av information från korttidsminnet och såväl 

autobiografiskt minne för tidigare händelser som semantiskt minne av språk och fakta”(ICF, b1441, 

Socialstyrelsen 2003). De medvetna minnena består av händelser man varit med om i livet samt 

inlärd kunskap och språk. Omedvetna minnen är t.ex. automatiserade minnen, som de motoriska 

rörelsemönstren eller multiplikationstabellen. Här finns det vi känner igen och betingningar 

(stimulus – reaktion). 

Korttidsminnet och långtidsminnet samarbetar med arbetsminnet. ”Mentala funktioner som jämför 

och bearbetar information som kommer både från korttidsminnet och från långtidsminnet”(ICF-CY, 

b1443, Socialstyrelsen, 2003). Både perception och inlärning utspelar sig i arbetsminnet, som har 

ett begränsat utrymme. Här är det viktigt att beakta vilken mängd information som eleven möts av 

inte bara svårighetsgraden och om möjligt begränsa den. Även hörd språklig information är 

arbetsam att bearbeta om man har nedsatt arbetsminne. Carlberg Eriksson refererar till Ingvar(2008) 

när det handlar om läsning och arbetsminne: ” Arbetsminnet belastas extra om det är jobbigt att 

läsa. Vanliga läsare gör en direktöversättning till ljudinformation när de ser ett ord, medan personer 

med svag fonologisk förmåga tar hjälp av arbetsminne för att komma ihåg ordet och hur det 

skrivs”(Carlberg Eriksson, 2009 s.39). Detta i sin tur kan leda till svårigheter med läsförståelsen då 

arbetsminnet är belastat med läsprocessen.  

Ordmobilisering. En svårighet som många elever med språkstörning har är att hitta de rätta orden 

snabbt och vid rätt tillfälle. Särskilt visar det sig när vid ostrukturerade samtal när eleven ska berätta 

något. Det kan bli långa pauser, upprepningar och ibland svårt att komma igång. Ordmobilisering är 

nära knutet till minnesfunktionen. Carlberg Eriksson liknar våra förkunskaper vid ”krokar” där vi 

hänger upp synonymer och associationer. ”Personer med språkstörning har inte läst lika mycket 

eller snappat upp språklig information på annat sätt. De behöver hjälp att skapa sina 
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krokar”(Carlberg Eriksson, 2009 s. 40). Här är det lämpligt att använda visuellt stöd, eftersom det 

är den starkaste perceptionen hos elever med språkstörning, skriver Carlberg Eriksson. 

Teoretiska belägg för dessa svårigheter finns i flera studier. Pizzioli och Schelstraete (2010) fann att 

barn med språkstörning hade svårigheter att avgöra om ord de mötte i undersökningen var ”riktiga 

ord” och att de var påfallande beroende av sammanhanget vid avgörandet. ”Det är vanligtvis 

accepterat att barn med språkstörning visar upp en svag och ineffektiv syntaktisk process; vår 

hypotes är att under utvecklingen, som en konsekvens av deras störning, är de relativt mer beroende 

av semantikkontext än vanligt som en kompensatorisk mekanism i språkförståelsen.” (Pizzioli & 

Schelstraete, 2010, min översättning). Det var också vad de fann belägg för i sin studie. Dessa 

processer är tidsödande och studien fann också att den förmåga som har med ord och semantik att 

göra är överaktiv hos barn med språkstörning(Pizzioli & Schelstraete, 2010). Av detta kan man dra 

slutsatsen att barn och ungdomar kan uppvisa trötthet under en skoldag med mycket processande.  

Undervisningsmiljö. I varje lärandesituation är det viktigt att ha ett fågelperspektiv där vi är 

observanta på vår egen roll och frågar oss vad vi gjorde som fick eleven att förstå eller inte förstå, 

skriver Carlberg Eriksson.  Viktigt att se till elevens starka sidor och bygga på dem. Även om det 

också är viktigt att arbeta med elevens svårigheter måste man också se att det finns gränser, menar 

Carlberg Eriksson. Ibland måste man välja andra vägar när man nått vägs ände. Att enbart arbeta år 

ut och år in med det som är arbetsamt och svårt skulle vem som helst tycka vara tröttsamt och 

tråkigt. ”Sådana jämförelser kan skapa förståelse och stor respekt för hur elever med språkstörning 

dagligen får kämpa för att uppnå samma mål som elever utan denna funktionsnedsättning”(Carlberg 

Eriksson, 2009 s.48). I boken ger hon några pedagogiska ”tänk på- punkter” i arbetet med elever 

med språkstörning: 

 Ge tydliga uppmärksamhetssignaler 

 Rikta uppmärksamheten på den som talar 

 Tala tydligt 

 Anpassa talhastighet, ordval och begrepp 

 Begränsa ord- och meningslängd 

 Pausera, ändra tempo, uttryck och styrka 

 Tala en i taget 

 Vänta på svar 

 Presentera gärna uppgifter både visuellt och auditivt 

 Presentera ej för många uppgifter samtidigt 

 Ta bort störande faktorer 

 Konkretisera och förstärk på olika sätt 

 Varva aktiviteter för att bibehålla koncentrationen 

 Ge struktur 

 Repetera många gånger 

(Carlberg Eriksson, 2009 s. 49) 
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Carlberg Eriksson återkommer ofta i sin bok till hur viktigt det är att använda visuellt stöd i 

undervisningen. Ett exempel är att istället för att skriva text i mind-maps kan man ha bilder som 

stöd för minnet.  

När det kommer till repetition refererar Carlberg Eriksson till Lundberg och Sterner (2004) som 

skriver att en elev med dyslexi kan behöva stöta på ett ord 40 gånger innan det ”sitter” medan 

hennes klasskamrater klarar sig med tio gånger.  

Teoretiskt belägg hittas bl.a. i en undersökning där barn med språkstörning kunde återkalla färre 

ord från en lista än barn med typisk utveckling (Leonard & Deevy, 2004). När orden grupperades i 

kategorier som fordon, kläder osv. förbättrades resultaten. Nettelbladh och Salameh (2007) 

uttrycker: ”Sammanfattningsvis tyder resultaten från olika studier på att ett flertal olika gynnsamma 

betingelser bör finnas, för att barn med språkstörning ska lära sig ett nytt ord. Barn med 

språkstörning förvärvar sina första ord sent. Den lexikala utvecklingen går långsamt och deras 

ordförråd blir mindre mångfacetterat än hos barn med typisk utveckling. För att förvärva nya ord 

krävs ett optimalt språkligt inflöde, både beträffande kvantitet eller frekvens av exponeringar, och 

kvalitet som ett precist uttal.”(Nettelbladh & Salameh, 2007, s.243). 

Något som också är viktigt är att träna den fonologiska medvetenheten under hela skoltiden. Det 

kan göras t.ex. genom rimövningar i spel och datorprogram. Vid alla möjliga tillfällen kan man 

påpeka om ord är långa eller korta, ljudenligt stavade eller inte. ”Så fort vi visar på sambandet 

mellan språkljud och bokstäver gör vi en insats för den fonologiska medvetenheten”(Carlberg 

Eriksson 2009 s. 60).  

Studien som gjordes kring fonologisk förmåga (Zourou et al., 2010) visade på hur barn med 

språkstörning som i tidig ålder uppvisade fonologiska svårigheter även hade svårigheter upp i åren 

trots att de läste flytande. Med detta som bakgrund kan man se nyttan av att fortsätta träna fonologi 

med äldre barn och ungdomar. 

Grammatikträning kan göras på olika sätt. ”Shape Coding” är en metod framtagen av Susan Ebbels 

och som används för elever med språkstörning i England (Ebbels, 2007). Hon utnyttjar det faktum 

att eleverna är starkare visuellt och introducerar olika former för olika typer av fraser samt olika 

färger för de olika ordklasserna.  

Semantik. Det språkliga minnet är begränsat hos elever med språkstörning, vilket innebär att det 

kan ta lång tid att få nya ord i det aktiva ordförrådet. Carlberg Eriksson skriver att det kan vara 

bättre att träna fem nya ord fem gånger än tio ord tio gånger (2009). Hon skriver vidare att vi inte 

kan ta för givet att eleverna förstår ordspråk, idiom och metaforer, eftersom de har en överförd 

betydelse på ett avancerat plan.  

Eleverna har alltid hjälp av sammanhanget när de lär in eller ska hitta ord. Carlberg Eriksson tipsar 

om ledtrådar man kan använda som att börja en mening och låta eleven fortsätta. Eller ljuda början 

av ordet eller första stavelsen (s.k. promting).  

Karasinski och Weismer (2010) fann i sin studie att tonåringar med språkstörning hade svårigheter 

att klara frågor på en text vars svar krävde förmåga att ”läsa mellan rader” eller att minnas det som 

berättats i början av en text. När svaren fanns nära var det lättare och om det gick att hitta precisa 

svar.  
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Pragmatik. I en mindre grupp med elever är det lättare att träna pragmatik. Elever med 

språkstörning behöver många tillfällen att träna sig i samtal och diskussioner. Ibland kan elever 

behöva stöd i att hålla ”den röda tråden”. Många språkklasser i landet har ”Livskunskap” på 

schemat, där man får möjlighet att öva olika situationer. Det kan t.ex. handla om att ringa olika 

instanser. Hur säger man? Och vad svarar man? Man kan ibland behöva öva artiga uttryck och att 

hålla ögonkontakt med den man pratar med. 

 

Att öva på olika situationer som man stöter på i vardagen har god relevans med tanke på resultaten 

som Conti-Ramsden och Durkin (2008) fick i sin studie över hur språk och självständighet hänger 

samman. Där fann de just att ungdomar med språkstörning hade svårare än andra ungdomar att 

klara vardagliga sociala situationer. 

Läsning. Det viktigaste är att skapa en positiv attityd till läsande. Lärarens högläsning med 

efterföljande bokprat kan vara en väg. Det är också viktigt att eleven får rika tillfällen att lyssna på 

inspelade böcker. Växelläsning är en annan god metod där man tillsammans kan samtala om 

innehåll. Viktigt är också att eleven i samtliga ämnen får tillgång till lättare texter eller 

talsyntesprogram(Carlberg Eriksson, 2009).  

”Språkstörningens karaktär (art och grad) avgör i vilken utsträckning vi kan använda 

åldersadekvata läroböcker. För elever med grammatiska och/eller semantiska svårigheter hjälper det 

sällan med uppläsning av text med hjälp av s.k. e-bok. Långsammare uppläsning ger då inte heller 

något ytterligare stöd”(Carlberg Eriksson, 2009).  

I boken ”Vad är lättläst?” skriver författarna Lundberg och Reichenberg (2008) följande angående 

upplästa böcker: 

”Orden är fortfarande lika obegripliga, satsbyggnaden lika komplicerad och den logiska 

uppbyggnaden av texten lika svår att förstå. Tillrättalagda texter blir alltså en tvingande 

nödvändighet för många människor ”(Lundberg & Reichenberg, 2008 s.14). Med andra ord innebär 

det att texterna behöver förklaras eller skrivas om. En lättförståelig text är, enligt Lundberg& 

Reichenberg: 

 inte särskilt långa 

 har ett personligt tilltal, dvs en författarröst 

 innehåller omväxlande korta och långa meningar 

 innehåller satskonnektorer (som binder samman meningar och tydliggör innehåll) 

 undviker långa substantiv 

 undviker främmande ord 

 innehåller tydligt förklarade orsakssamband 

 undviker passiv form 

 undviker abstrakta begrepp 

 använder praktiska exempel 

(Lundberg & Reichenberg, 2008, s.8) 
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Alternativa verktyg. Elever med språkstörning kan behöva alternativa verktyg för att tydliggöra 

innehåll i texter. Olika datorprogram med stavningskontroller och uppläsningsmöjligheter 

underlättar för många. Carlberg Eriksson skriver att det i lärmiljön måste finnas en grundutrustning 

med de pedagogiska hjälpmedel som behövs eleven ska få tillgång till alternativa verktyg (2009). 

Matematik. I Hällboskolans arbetslag uppskattar de att cirka 68 % av eleverna med mycket grav 

språkstörning som de arbetat med de senaste tre åren har haft specifika matematiksvårigheter. 

Svårigheterna delas av elever med dyslexi. I matematik handlar det om att eleven måste förstå 

frågan, förstå det matematiska språket och avgöra vilka uträkningar som är lämpliga. Dessutom 

måste eleven komma ihåg i vilken ordning uträkningarna ska göras. Elever med språkstörning 

och/eller dyslexi glömmer ofta var de är i sin tankeprocess, vad nästa steg är och slutar med att 

glömma själva frågan.  Några enkla tips från Carlberg Eriksson när det gäller elever med dessa 

svårigheter är i urval:  

  Visualisera så mycket som möjligt (rita el dyl.). 

  Rätta regelbundet eftersom många elever halkar in på fel spår. 

  Jobba tills eleven förstår. 

  Repetera extremt mycket. 

  Undvik långa förklaringar. 

  Börja med enkel vokabulär för att senare föra in nya begrepp. 

  Gå ibland vidare till nya talområden trots att inte allt är befäst (tumregel: ”inte mer av något 

som inte fungerar”). 

  Träna eleven att alltid läsa frågan först i benämnda tal. Man kan också använda 

överstrykningspenna. 

(Carlberg Eriksson, 2009) 

Allmänt kan påpekas att språkstörningen gör det svårt att hålla en jämn arbetsstandard. På grund av 

trötthet, stress eller annat blir prestationsförmågan mycket ojämn.  

Engelska. Elever möter det engelska språket i så många sammanhang att det är viktigt att de får 

möjlighet att öva och bli bekanta med det. Många elever med språkstörning kan ha svårt med uttal 

och stavning, men forskare påpekar att ”nötandet” förbättrar den fonologiska förmågan överlag. 

Man kan också underlätta genom att ge glosläxor på engelska och låta eleven översätta till svenska, 

för att lyckas. Även här är det viktigt att koppla glosor till bilder för att förstärka inlärningen 

(Carlberg Eriksson, 2009). 

Belägg för att fortsätta träna hittas i studien som visade att barn med språkstörning fortsätter att 

utveckla sin läsförmåga över tid, om än på lägre nivå än sina jämnåriga (Catts et al., 2008). 

Samtidigt bör det finnas en förståelse för att elever med språkstörning har svårare att minnas 

främmande ord och i sin tur svårare att lära in främmande språk (Rejnö-Habbe Selassie et al., 

2005). 

Organisatoriska lösningar. Det är svårt att hitta litteratur som behandlar ämnet 

undervisningslösningar för elever med språkstörningar. Att eleverna behöver många tillfällen att 

öva sina språkliga svårigheter är flera överens om och det är också viktigt att dessa barn och 

ungdomar möter vuxna som kan anpassa sitt språk. Ofta upplever barn och ungdomar med 
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språkliga svårigheter osäkerhet i mötet med jämnåriga som har god tal-och språkutveckling 

(Carlberg Eriksson, 2009). Språkförskolor och tal- och språkklasser för yngre barn är vanligare än 

för högstadieungdomar. Carlberg skriver att trots det viktiga i att lägga grunden tidigt vad gäller 

svårigheter, blir samtidigt kraven högre när barnen blir större. ”Kraven på god läs- och 

skrivförmåga ökar liksom på förmåga att delta i samtal och diskussioner, på förmåga att söka 

kunskap på egen hand och så vidare”(Carlberg Eriksson, 2009 s.141).  

Ute i landet löser man organisationsfrågan för elever med språkstörning på olika sätt. Ibland finns 

det språkklasser som är delvis integrerade med ”vanliga” klasser i vissa ämnen. På andra håll kan 

eleven med språkstörning ingå i en mindre studiegrupp med andra elever med olika 

inlärningssvårigheter. Erfarenheter från skolor där elever med språkstörning är helt integrerade i 

vanliga klasser är svårt att hitta dokumentation från. Carlberg Eriksson skriver att graden av 

språkstörning och typen av ämne påverkar möjligheten att klara en vanlig klass. Hon ser inte heller 

att målet för dessa elever är att nå godkänt i alla ämnen, utan att få möjligheten att utvecklas 

optimalt utifrån sina förutsättningar.  

När det gäller inkludering eller inte är det viktigt att fundera vad som är mest värdefullt för eleven. 

Mötet med jämnåriga för att få språkliga förebilder, eller att få ingå i en grupp där allt är begripligt 

och på lagom nivå från början (Carlberg Eriksson, 2009). 

Avslutningsvis ett ord på vägen från Carlberg:  

”En ledstjärna för arbetet måste vara att eleven får lyckas med sina aktiviteter och stärkas i sitt 

självförtroende, inte bara en gång i veckan utan helst någon gång varje lektion” (s. 143). 
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Diskussion 

 

Diskussionsdelen börjar med att diskutera den valda metoden i studien. Därefter följer en analys av 

resultaten som framkommit. Resultatdiskussionen tar fokus på det syfte och de frågeställningar som 

studien utgick ifrån. Avslutningsvis en blick framåt. 

Metoddiskussion 

 

Valet att göra en litteraturstudie grundade sig dels på att jag ville få en grundläggande kunskap i 

språkstörningens natur utifrån forskning samt erfarenhet från logopeder som även hade klinisk 

erfarenhet av utredningar och behandling. Frågeställningarna som rörde språkstörningens inverkan 

på läsförmågan hittade svar i de aktuella vetenskapliga texterna i studien. När det gällde 

frågeställningarna kring undervisningsmetoder valde jag att söka svaren hos en pedagog med 

gedigen erfarenhet av arbete bland barn och ungdomar med språkstörning. I detta fall gjordes inte 

någon regelrätt intervju med vederbörande. Istället valde jag att analysera den metodbok som där 

författaren samlat sina erfarenheter. Jag såg det inte som genomförbart att göra studiebesök med 

intervju på Hällboskolan med tanke på tid och avstånd, men anser att jag fått en god inblick i 

författarens tankar kring metoder genom hennes bok. Då författaren inte är forskare har jag valt att 

ibland belysa hennes metoder med de teorier jag funnit i studien. 

Eftersom det främst var språkstörningens påverkan på läsförmågan som skulle undersökas i studien 

valde jag sökorden ”language impairment” och ”reading” i databasen. Dessa gav många träffar och 

de artiklar som bäst matchade frågeställningarna i studien valdes ut. Att de var vetenskapligt 

granskade och låg nära i tiden beaktades också. Artiklarna bygger på undersökningar gjorda i olika 

s.k. västländer som Storbritannien, USA, Belgien och Frankrike. Skolformerna i dessa länder 

varierar något jämfört med den svenska med tanke på t.ex. skolstart, men jag anser inte att det har 

någon större betydelse för resultaten. Endast undersökningen i avhandlingen(Miniscalo, 2007) är 

gjord på svenska barn.  

Artiklar och avhandling är skrivna på engelska, som är det internationella språket inom forskning. 

Här har jag valt att till största delen översätta resultaten till svenska och lagt stor vikt vid att tolka 

dem riktigt.  

Vissa av artiklarna har använt sig av definitionen ”Specifik språkstörning” (SLI) medan andra valt 

beteckningen ”språkstörning” (LI). Detta visar på de svårigheter som finns med diagnosen. De 

strikta inklusions- och exklusionskriterierna för specifik språkstörning är främst skapade för 

forskningen, men samtidigt uppvisar många barn en komplicerad symtombild med olika 

språkprofiler(Nettelbladh & Salameh, 2007). I den aktuella debatten finns också uppfattningen att 

språkstörning sällan är just specifik (Miniscalo, 2007). Eftersom samtliga texter behandlar barn och 

ungdomar med språkliga svårigheter, oavsett om de definieras som specifika eller inte, så har jag 

ansett dem ha relevans för studien.  
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Resultatdiskussion 

 

Att vara bärare av en språkstörning innebär utmaningar på flera områden. Däremot vilka områden 

som påverkas ser olika ut från individ till individ. Syftet med min studie var att undersöka vad 

aktuell forskning kommit fram till hittills vad gäller språkstörningens påverkan på läsförmågan. Jag 

ville också se hur läsförmågan utvecklas över tid hos ett barn med språkstörning. Eftersom jag i 

mitt arbete som specialpedagog kommer i kontakt med ungdomar med språkstörning var jag också 

intresserad av hur tonåringar påverkas av sin funktionsnedsättning. Slutligen, det som kanske är det 

väsentligaste syftet, vad dessa kunskaper leder till i praktiken. Med forskningsresultat i ryggen och 

genom att ta del av erfarenheter och råd från en pedagog i verksamhet hoppas jag hitta metoder och 

förhållningssätt som kan vara till hjälp i mitt eget arbete.  

 

Läsförmågan 

 

Att läsförmågan hos ett barn påverkas av språkstörning råder inte någon tvekan om, där är 

forskarna överens. Det kan visa sig genom att den fonologiska medvetenheten är försvagad i början 

av språkutvecklingen och att det i sin tur ger en försenad läsinlärning. Dessutom visar forskning att 

svårigheter med fonologin i tidiga år fortsätter att påverka barnet även senare vad gäller litterära 

förmågor. Detta trots att barnet nu erövrat avkodningen och ibland kan läsa flytande. Den 

fonologiska medvetenheten är för bräcklig för mer avancerad litteratur samt räcker inte till för att 

underlätta stavning (Zourou et al., 2010). 

Ordförrådet är ett annat område som ofta påverkas av språkstörningen. Som regel kommer de första 

orden sent och ordförrådet fortsätter sedan att utvecklas i en långsammare takt än än för barn med 

typisk utveckling. Nya ord tar lång tid att lära in och leder till ett begränsat ordförråd med mindre 

variation(Nettelbladh & Salameh, 2007). Många barn visar också på svårigheter med 

ordmobiliseringen, dvs.  har svårt att hitta de rätta orden vid rätt tillfälle. 

Vi har också funnit att många barn med språkstörning har svårt med grammatiken. Särskilt svårt är 

det med ordföljder och bisatser. Den grammatiska förståelsen begränsas av att inte kunna se 

ledtrådar som normalt underlättar. 

Ytterligare ett område som ofta påverkas av språkstörningen språk- och läsförståelsen. Forskare har 

kallat detta för ”hidden language impairment” för att den kan vara svår att upptäcka hos ett barn 

som läser flytande(Nation et al., 2004). Barn med språkstörning är mer beroende av kontexten för 

sin förståelse. En studie visar också att läsförståelsen är den del av läsförmågan där skillnaden 

gentemot barn med typisk utveckling märks mest. Detta på grund av hur beroende läsförståelsen är 

av övriga läsförmågor(Clair et al, 2008). 

Många av svårigheterna som barn och ungdomar med språkstörning möter påminner om de 

svårigheter som dyslexi för med sig. Det man dock kan se genom forskningen är att språkstörning 

är ett större problem som påverkar fler områden än vad dyslexi gör(Nation et al., 2004). 

Förmågan att göra inferenser, eller att läsa mellan raderna som vi i dagligt tal kallar det, är svårt för 

många barn och ungdomar med språkstörning(Karasinski & Weismer, 2010). Att svara på direkta 

frågor på texten är lättare för dem än att se det som är underförstått. Detta har att göra med 
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bristande förmågor i språkförståelse, arbetsminne samt det vi kallar allmänbildning (Karanski & 

Weimar, 2010).  

 

Läsutveckling över tid 

 

Ett positivt inslag bland forskningsresultaten är dock att läsutvecklingen fortsätter över åren även 

hos barn med språkstörning(Catts et al. 2008). De har dock ett lägre utgångsläge redan vid första 

mättillfället men följer sedan ”normalkurvan” över åren på en lägre nivå. Det resultatet visade att 

Matteus-effekten inte gällde läsutvecklingskurvan, vilket man befarat.  

Däremot har ungdomar med språkstörning kvarstående problem med läsförmågan och det riskerar 

att ge ringar på vattnet i deras allmänna utveckling till självständiga individer. Det visar sig att 

språk- och läsförmågan spelar en större roll i olika funktioner som leder till självständighet än vad 

ordlösa förmågor gör. Detta gäller både för ungdomar med och utan språkstörning. Ungefär en 

tredjedel av ungdomarna med språkstörning (av en grupp på 120 st) hade vid 16-årsåldern 

fortfarande svårigheter att helt klara sig själva vid en jämförelse med ungdomar utan 

språkstörning(Conti-Ramsden &Durkin, 2008). 

De olika texterna i den här studien visar att språkstörning är en komplex diagnos och att det även 

finns stora individuella skillnader i hur språkstörningen yttrar sig hos den enskilde. Oavsett 

individuella skillnader finns det områden att vara uppmärksam på och som ofta påverkar 

läsutvecklingen hos dessa barn och ungdomar. De olika forskningsstudierna har visat på dessa 

områden och samtliga har också visat att språkstörningen har påverkan på läsförmågan. 

Svårigheterna med läsförmågan leder ibland också i förlängningen till svårigheter med 

självständigheten. Hur man klarar att planera och ta ansvar för sig själv.  

När de här barnen och ungdomarna kommer till skolan har de olika utgångslägen. Många har redan 

en språkstörningsdiagnos sedan tidiga år då de visat sig ha fonologiska svårigheter eller sen 

talutveckling. Andra har ibland hittat strategier som gjort deras språkstörning svårare att upptäcka, 

kanske på grund av en god avläsningsförmåga. Det händer att elever utreds och får sin diagnos först 

i högstadiet.  

Carlberg Eriksson skriver att språkstörning är en funktionsnedsättning som ställer stora krav på 

pedagogers kunnande och flexibilitet (2009). Hon skriver vidare att elever med språkstörning 

behöver en lugn och tillrättalagd studiemiljö med mycket visuellt stöd. Att åstadkomma detta i en 

mindre kommun kan möta på svårigheter. Ju högre upp i åren eleverna kommer desto större 

utmaning, både för eleverna med språkstörning och för de pedagoger som arbetar med dem. De 

flesta språkklasserna finns för yngre barn, trots att kraven på god läsförmåga ökar i högstadiet. Som 

tonåring får språket en större roll i kamratrelationer än den tidigare leken och det kan ibland leda till 

visst utanförskap för ungdomar med språkstörning.  
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Carlberg Eriksson(2009) refererar till Ebbels (2007) på Moor House School utanför London när 

hon skriver att: 

 

Den dominerande filosofin inom tal- och språkträning i Storbritannien är att erbjuda träning när 

barnen är så unga som möjligt för att motverka framtida svårigheter. Även om jag stöder denna 

princip, så vill jag också argumentera för att vi idag inte har någon ”kur” för specifik 

språkstörning och att många fortsätter att ha svårigheter under hela sin barndom och upp i vuxen 

ålder. Därför, så länge som träningen kan visa sig effektiv, ska den fortsätta genom ett barns 

skolliv och troligen även efter det. Utmaningen är emellertid att, med begränsande resurser, få 

fram de mest effektiva metoderna och träningssätten för varje del av språket, för varje 

åldersgrupp och för varje svårighetsprofil. (Carlberg Erikssons översättning, 2009, s. 142).  

 

När en erfaren pedagog som Susan Ebbels säger att det inte finns någon ”kur” inser man än mer det 

komplexa i språkstörningens natur. Alla skolor har att brottas med begränsade resurser samtidigt 

som måluppfyllelse är ett önskvärt resultat. Här ligger sannerligen en utmaning.  

 

Organisation, metoder och förhållningssätt 

 

Olika skolor har olika förutsättningar att ta emot dessa barn. Kunskap hos skolpersonal samt 

resurser påverkar i vilken utsträckning undervisningen kan tillrättaläggas för elever med 

språkstörning. Läsförmågan är central för allt skolarbete. Ju äldre ett barn blir desto större krav på 

olika läsförmågor. En specialskola som Hällboskolan i Sigtuna har förstås alla möjligheter att ge en 

ultimat utbildning där resurserna anpassas efter just elever med språkstörning. Å andra sidan finns 

det vinster med att elever med språkstörning integreras i skolor på hemmaplan tillsammans med 

jämnåriga med alla typer av utvecklingsprofiler. I ”en skola för alla” är det många elevers behov 

som ska samsas om resurserna och det är inte troligt att samtliga lärare har tillräcklig kunskap om 

alla olika funktionsnedsättningar. Även om kunskapen finns är resurserna ofta begränsade. 

En stor fråga när det handlar barn med olika funktionsnedsättningar är huruvida de ska ha tillgång 

till en liten undervisningsgrupp eller vara integrerade i ”vanliga” klasser. Olika argument finns för 

de båda alternativen. Ofta används en kombination av liten undervisningsgrupp och inkludering i 

stor klass. Den enskilda elevens behov måste stå i centrum. Ibland kan behovet av att få språkliga 

förebilder i en vanlig klass betonas. Andra gånger är behovet att få tydlighet och anpassat material 

prioriterat samt att få ingå i en grupp där allt är begripligt. Graden av språkstörning och typen av 

ämne påverkar möjligheten att klara en vanlig klass(Carlberg Eriksson, 2009). Oavsett vilken form 

av undervisning eleven får är det viktigt att de som undervisar har kunskap i språkstörningen och 

dess konsekvenser.  

På Hällboskolan ser man inte som det främsta syftet att deras elever med språkstörning ska nå 

målen i alla ämnen, utan att de ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. De 

framhåller också annat som är viktigt för eleven, som kamratkontakter och att få möjligheter att 

lyckas(Carlberg Eriksson, 2009). 
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När det kommer till frågan om metoder och förhållningssätt finns det många lärdomar att dra från 

Hällboskolans erfarenheter. De har under många år fått pröva sig fram och efterhand upptäckt vilka 

metoder som är framgångsrika bland elever med språkstörning. Ingen ”kur” finns, som tidigare 

nämnts, och varje pedagog har att med kunskap och fantasi till hjälp själv pröva vad som är 

framgångsrikt i den aktuella undervisningssituationen. Jag vill bara lyfta fram ett par grundläggande 

tankar från Carlberg Erikssons bok som jag vill bära med mig oavsett organisationslösning eller 

metoder, och de handlar om förhållningssätt:  

 Konkretisera uppgifter genom att presentera dem så att flera sinnen används. Syn, hörsel och 

känsel ger intryck som hjälper minnet.  

 Tänk på språket. Tala tydligt och anpassa meningsbyggnad och meningslängd. Inte för mycket 

information på en gång. Invänta svar som kan ta tid. 

 Ägna inte all tid åt det som är arbetsamt och svårt för eleven. Ge möjligheter att lyckas och 

stärk goda sidor! 

 Ha ett fågelperspektiv! Vad gjorde jag som fick eleven att förstå eller inte förstå? 

(Carlberg Eriksson, 2009) 
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Konklusion 

 

Under arbetet med studien har jag sett att forskning kontinuerligt pågår i ämnet språkstörning. Nya 

frågor dyker upp och med en så komplex diagnos som språkstörning är så är svaren inte heller 

självklara eller gällande för alla individer med diagnosen. Jag ser fram emot att ta del av studier 

som behandlar den pragmatiska delen i språket hos barn och ungdomar med språkstörning. Det vore 

också önskvärt med studier kring språkstörningens konsekvenser hos flerspråkiga barn då vi ofta 

möter dessa i dagens skola. Det är oerhört viktigt med forskning på området men den stora frågan 

är hur de nya kunskaperna kommer oss till del som arbetar i skolan.  

En reflektion jag bär med mig från arbetet med studien är framförallt behovet av tid, kunskap och 

personalresurser i skolan. I skoldebatterna hörs rop på mer kunskapsinhämtning av eleverna. Allt 

större krav ställs lärare som helst ska möta alla elevers behov samtidigt som målkraven skärps. 

Skolor jämförs med varandra vad gäller elevers resultat. Ett långsiktigt arbete med elever som har 

olika funktionsnedsättningar är svårt att på kort sikt mäta och bedöma. Kanske blir det inte många 

godkända betyg under den tid vi har eleverna hos oss. Min uppfattning är att de eleverna inte märks 

i samhällsdebatten. Hur skapar vi ett samhälle och en skola där det är möjligt för en elev att få 

utvecklas i den mån det går och i den takt som hon klarar av?  

 

Som avslutning vill jag ta med en uppmaning ur skolans värdegrund och uppdrag: 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Lgr 11 s. 7). 
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