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Sammanfattning 
I många kommuner finns språkklasser. För att bli mottagen till språkklass krävs någon diagnos inom 
språkstörning. Aktuell forskning gör gällande att språkstörning sällan är en isolerad funktions-
nedsättning. Barnets svårigheter kan förklaras utifrån att språkstörning är den mest framträdande 
funktionsnedsättningen vid en given tidpunkt eller att språkstörningen är en markör på andra 
utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar främst i skolålder. Syftet med studien är att få kännedom 
om beslutsfattares och pedagogers erfarenheter och uppfattningar om begreppet språkstörning och 
överlappande utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar samt hur detta påverkar kriterier och beslut 
som ligger till grund för mottagande till språkklass. Konkreta frågeställningar är: 

• Hur definierar förvaltningschefer, rektorer och pedagoger begreppet språkstörning? 

• Vilka kriterier finns för språkklass och hur avgränsas och definieras de? 

• Vilka erfarenheter och kunskap finns om språkstörning och överlappande utvecklingsrelaterade  
funktionsnedsättningar? 

Undersökningen genomfördes som kvalitativ forskningsintervju med nio intervjudeltagare på 
organisations-, grupp- och individnivå i tre kommuner. Utgångspunkten är en fenomenologisk ansats 
som ger möjlighet att undersöka och beskriva intervjudeltagarnas erfarenheter och uppfattningar inom 
ämnet.  

Resultatet visar att språkstörning uppfattas som ett komplext begrepp och att det finns stora skillnader 
i hur intervjudeltagarna definierar begreppet språkstörning och vilka termer som används. Det 
framkommer att språkstörning kan förändras över tid och att andra symptom kan framträda tydligare. 
I beskrivningarna antas språkstörningar ha en särställning till andra diagnoser för att den är 
kombinerad på så många olika sätt och att den har så många olika grader. Detta medför svårighet att 
avgränsa och gradera språkstörning i kriterier till språkklasser. Kriterier för mottagande till språkklass 
ser olika ut i kommunerna. Det framkommer vidare att logopeder har ett stort ansvar vid organisation 
av språkklasserna till exempel när det gäller att upprätta kriterier och vara med vid beslut om 
mottagande till språkklasserna. Diagnos språkstörning, utrett av logoped, ska enligt intervjudeltagarna 
alltid ligga som grund inför ett beslut om mottagande. Det visar sig också att föräldrar har en viktig 
roll men har olika förutsättningar att driva sitt barns sak vid ansökan till språkklass.  
I resultatet framgår att majoriteten av barn med språkstörning i skolålder har andra utvecklings-
relaterade funktionsnedsättningar och att det är svårt att förstå vad som är beroende av vad. Många 
barn med språkstörning har en långsam inlärningstakt och den kommunikativa förmågan är nedsatt. 
Ofta har eleverna pragmatiska svårigheter som sannolikt kan relateras till såväl språkliga problem som 
till andra kognitiva problem, exempelvis brister i uppmärksamhet och arbetsminne. Intervjudeltagarna 
poängterar att språkstörning är en funktionsnedsättning som ofta får sociala och emotionella 
konsekvenser. De flesta intervjudeltagarna är överens om att ett barn med språkstörning och andra 
överlappande funktionsnedsättningar skulle kunna tillhöra en språkklass. Samtidigt finns en vilja att 
kunna avgränsa och vara tydlig med att det ska vara barn med primär språkstörning som går i 
språkklass. Resultatet visar en saknad av ett gemensamt synsätt i kommunerna kring organisation, 
rutiner, underlag vid beslut, upprättande av kriterier och arbetssätt i språkklasser. Med detta visar 
resultatet vikten av att ha ett tvärvetenskapligt synsätt på barn med språkstörning. Olika professioner 
behöver ”bygga broar” och uppföljningar i utredningsteam bör ske under tidig skolålder.  
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Inledning 
Som talpedagog och specialpedagog i grundskolan möter jag barn och ungdomar med olika 
former av språkstörningar. Jag har ofta funderat över hur begreppet språkstörning definieras då 
barn med språkstörning uppvisar så många olika svårigheter och att symptomen förändras över 
tid. Jag har vidare funderat på hur språkstörning kan avgränsas mot andra utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar. I forskningssammanhang har man intresserat sig för Specifik 
Språkstörning (Specific Language Impairment - SLI) där språkstörningen uppträder som ett 
”enskilt” fenomen hos i övrigt normalbegåvade barn utan speciella diagnoser. Språkstörning 
(Language Impairment – LI) däremot är ett bredare begrepp och i gruppen barn med 
språkstörning finner man barn med flera olika utvecklingsrelaterade diagnoser (Ek, Norrelgen, 
Westerlund, Dahlman, Hultby & Fernell, 2012). Pragmatisk utveckling och pragmatiska 
svårigheter kan ses som ett komplicerat samspel mellan biologiska och sociokulturella faktorer. 
Pragmatiska svårigheter kan relateras till språkliga problem och kognitiva problem såsom brister i 
uppmärksamhet och arbetsminne. I detta perspektiv har en breddning skett i sättet att se på 
språkstörning och detta innebär att barn med språkstörning som har ytterligare en diagnos eller 
andra svårigheter inkluderas inom begreppet (Håkansson & Hansson, 2007; Nettelbladt, 2013). 
Hur kan språkstörning definieras, som ett rent språkligt fenomen med processer som reception 
och produktion eller ligger även andra kognitiva förmågor bakom?  
  
I min magisteruppsats (Olausson-Westermark, 2010) där jag undersökte vilka faktorer som styr 
placering av elever med språkstörning till olika undervisningsformer i England och Sverige, 
visade det sig att språkstörning ska vara den primära funktionsnedsättningen vid ett mottagande 
och resultatet visade vidare att majoriteten av eleverna även har andra diagnoser. Detta stämmer 
väl överens med aktuell forskning som visar att barn som debuterar med språkstörning i tre till 
sex års ålder ofta har det i kombination med diagnoser som ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder), autismspektrumstörningar eller andra neuropsykiatriska störningar 
(Gillberg, 2010; Miniscalco, 2007). I den tidigare studien var fokus kring språkstörning och 
kriterier för mottagande till språkklass och specialskola i Sverige och language units i England. 
Intentionen med denna studie är att utifrån aktuell forskning kring överlappande utvecklings-
relaterade funktionsnedsättningar belysa komplexiteten kring begreppet språkstörning och 
försöka få reda på vad som kan ligga till grund för beslut vid ett mottagande till språkklass för de 
barn med språkstörning och överlappande funktionsnedsättningar. Studien är kvalitativ där 
personal på organisations-, grupp- och individnivå i tre kommuner intervjuats. För att bli 
mottagen till dessa kommuners språkklasser krävs diagnos språkstörning. Men hur ser 
beslutsfattare och pedagoger på begreppet språkstörning och att språkstörning ofta överlappas 
med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Får detta konsekvenser för kriterier och 
beslut om mottagande till språkklasser?  
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Begreppsdefinitioner  
Funktionshinder – Funktionsnedsättning 
I svensk översättning av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) - 
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (WHO, 2001) görs en skillnad 
mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Funktionshinder står för mötet 
mellan personens funktionsnedsättning och möjligheter till aktiviteter och delaktighet i den 
omgivande miljön. Begreppet funktionsnedsättning avser med andra ord enbart kroppens nedsatta 
eller saknade förmåga. 
 
Intervjudeltagare 
Thomsson (2002) skriver att deltagare låter bättre än informanter eftersom det speglar den roll 
som de intervjuade kommer att inta. Intervjuerna kan ses som ett deltagande i ett samtal och i 
denna studie kallas de intervjuade intervjudeltagare. 
 
SLI (Specific Language Impairment) 
SLI används som en uteslutningsdiagnos, framför allt i forskningssammanhang och möjliggör 
internationella jämförelser. Den vanligaste definitionen på SLI är formulerad efter Stark och 
Tallal  (1981) och utesluter andra funktionsnedsättningar och förutsätter att barnet har normal 
hörsel, en begåvningsnivå från icke-verbal test på minst IQ 85 (Wechsler Intelligence Scale for 
Children, WISC-IV; Wechler, 2003 eller Wechsler Prescool and Primary Scale of Intelligence, 
WPPSI-III; Wechsler, 2004), inga tydliga neurologiska fynd och inget skalltrauma eller epilepsi i 
anamnesen, inga svåra beteende- eller känslomässiga problem samt inga tydliga perifera 
oralmotoriska svårigheter (Bishop, 1997; Miniscalco, 2007; Nettelbladt & Salameh, 2007).  
 
DLD (Developmental Language Disorder) 
DLD är en inkluderande definition, huvudsakligen med språkliga svårigheter där man inberäknar 
att barnet kan ha andra svårigheter samtidigt (Miniscalco, 2007). DLD formulerades som en 
reaktion på SLI-begreppets krav på en lägsta icke-verbal IQ och innebär en avvikande 
språkproduktion i form av låg MLU (mean length of utterance) och hög procent grammatiska fel. 
Prevalens av grav DLD i förskoleålder är ca två procent (Mouridsen & Hauschild, 2009). 
 
LI (Language Impairment) 
Språkstörning (eng. LI) är ett bredare begrepp och anger att språkutvecklingen är väsentligt 
försenad i förhållande till kronologisk ålder. I gruppen barn med språkstörning finner man barn 
vanligtvis med flera olika utvecklingsrelaterade diagnoser (Ek et al., 2012).  
 
Pragmatik 
Pragmatik kan definieras som hur språket används i samspel med andra i bestämda situationer. 
Termen används i flera olika vetenskapliga discipliner, främst inom lingvistik och logopedisk 
verksamhet och forskning (Nettelbladt, 2013). 
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Utvecklingsavvikelser/utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar 
Beteckningen används när: ”genetiskt betingade eller tidigt uppkomna avvikelser i hjärnans 
utveckling påverkar barnets normala psykiska och motoriska utveckling och medför att denna 
hämmas generellt eller blir avvikande på specifika områden.” (Trillingsgaard, Östergaard & 
Dalby, 2011, s.15). Utvecklingsavvikelser kan delas in i generella utvecklingsavvikelser. Barnets 
kognitiva, språkliga och motoriska utveckling är avvikande i förhållande till normalutveckling. 
Specifika utvecklingsavvikelser. Barnet är normalt begåvat men enstaka utvecklingsområden 
avviker. Hos barn med dyslexi avviker vissa aspekter av den språkliga utvecklingen. 
Genomgripande utvecklingsavvikelser. Utvecklingen av fundamentala sociala funktioner är 
berörda, t ex att ingå i socialt samspel, att förstå andra människor, mentala processer och att 
kommunicera. Detta kan gälla vid autismspektrumtillstånd (AST). Utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för det som även kallas neuropsykiatri och känns igen 
som ADHD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom och en mängd andra 
diagnoser (Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 2012). 
 
Överlappande diagnoser/komorbiditet  
Diagnoser för utvecklingsavvikelser avgränsas inte av skarpt åtskilda sjukdomsenheter utan av 
igenkännbara mönster av beteendedrag som bedöms avvika från det normala och som kräver 
professionell insats. De enskilda diagnoserna utesluter inte varandra. Barn kan uppfylla kriterier 
för fler diagnoser (Kutscher, 2010). Komorbiditet hänvisar till förekomsten av två eller flera sjuk-
domar eller tillstånd. Hos barn är detta oftast beroende på en bakomliggande orsak (Gillberg, 
2010).  

 Bakgrund 
För att beskriva barns språksvårigheter används ett flertal olika begrepp. För cirka fyrtio år sedan 
användes den engelska termen childhood dysphasia för barn med stora språkliga svårigheter. 
Motsvarande term på svenska var talskada (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
Under 70-talet kom begreppet talförsening och i början på 80-talet började språkstörning 
användas som ett begrepp på en avvikande språkutveckling. Barn med språkstörning visade sig ha 
uttalade svårigheter att producera och ofta också svårt att förstå språk, medan deras utveckling på 
andra områden var relativt opåverkad (Nettelbladt & Salameh, 2007). Senare tids forskning visar 
att en språkstörning varierar från individ till individ och från situation till situation, därmed är 
barn med språkstörning en heterogen grupp (Bishop, 1997; Bruce, 2007; Nettelbladt & Salameh, 
2007; Miniscalco, 2009).  Det har också visats att språkstörning kan ändra karaktär under barnets 
utveckling, vilket i sin tur kan visa på andra svårigheter när barnet blir äldre. Under 1990-talet har 
olika teorier kring språkstörning presenterats. En teori antar att barn med språkstörning har en 
defekt underliggande grammatik medan en annan teori antar att barn med språkstörning har 
begränsningar i sin förmåga att bearbeta språklig information. Till den senare teorin relateras 
teorier om arbetsminne (Nettelbladt, 2007). 
 
Idag framhålls betydelsen av att studera barns språkanvändning i olika sociala kontexter sett i ett 
pragmatiskt perspektiv. Olika studier har visat att olika samtalspartners påverkar barns språk-
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användning på olika sätt. Från ett intra-individuellt perspektiv, det vill säga att lägga problem 
inom barnet, har ett inter-individuellt perspektiv vuxit fram där språkstörning lyfts som en 
funktion utifrån omgivningens agerande (Nettelbladt, 2007, 2013; Nettelbladt & Ors, 2011). 
Nettelbladt (2013) menar att pragmatik därmed kan ses som emergent, det vill säga ett fenomen 
som gradvis utvecklas och finner sin form under interaktion med andra människor. En anledning 
är att ”pragmatiska svårigheter kan sannolikt relateras till såväl språkliga problem som till helt 
andra slag av kognitiva problem, exempelvis brister i uppmärksamhet och arbetsminne” 
(Nettelbladt, 2013. s. 390). 
 
Begreppet språkstörning kan ses som ett slags paraplybegrepp med flera underkategorier med 
olika begrepp och termer. Vanligt är att tala om språkstörning eller grav 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). Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) finns olika grader av språkstörning och detta 
medför olika problem beroende på vilken språklig domän som drabbas. En lätt språkstörning 
påverkar den fonologiska domänen, medan en måttlig språkstörning påverkar både det 
fonologiska och grammatiska området. Grav/mycket grav språkstörning anses påverka alla 
språkdomänerna som inom lingvistiken traditionellt är fonologi, grammatik, semantik och 
pragmatik (Nettelbladt & Ors, 2011). Vid specifik språkstörning har barnet uttalade svårigheter 
att producera och/eller förstå språk men i övrigt en åldersadekvat utveckling (eng. SLI, Specific 
Language Impairment). Svårigheterna är i detta fall begränsade till det språkliga området och 
exkluderar vanligtvis generell utvecklingsstörning, hörselskada och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (Kovac, Garabedian, Du Souich & Palmour, 2001; Nettelbladt & 
Salameh, 2007; Nettelbladt & Ors, 2011). SLI-begreppets definition är ifrågasatt då de snäva 
kriterierna utesluter många barn som bedöms ha en språkstörning (Tomblin, 2008). Språkstörning 
kan avgränsas till primär (specifik) – isolerad, sekundär – en del av beroende av andra 
utvecklingsavvikelser, till exempel utvecklingsstörning och samtidig språkstörning – samtidigt 
förekommande med andra utvecklingsavvikelser (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Språkscreening vid 2:6 års ålder  
På barnavårdscentraler görs sedan 1990-talet en första språkscreening vid 2:6 (två och ett halvt) 
års ålder då en bedömning av barnets språkförståelse och språkanvändning görs. Carmela 
Miniscalco (intervju, 13 mars, 2013) beskriver att screeningen är tänkt att ge en uppfattning om 
barnet kan förstå ord och meningar, härma, benämna och tala i tvåordssatser. Förståelse och 
användning utgör grunden i språket och utvecklas tidigare än den språkliga strukturen det vill 
säga fonologi och grammatik (Bruce, 2007). Vid den senare fyraårskontrollen bedöms expressivt 
språk såsom fonologi och grammatik (Miniscalco, Nygren, Hagberg, Kadesjö & Gillberg, 2006). 
Metoderna har fokus vid 2:6 års ålder på att barnet talar och vid fyra år hur barnet talar. En 
screening kan ses som en ”grovsortering” i ”frisk” respektive ”misstänkt sjuk” och syftet är att 
hitta barn med ”misstänkt” språkstörning. Westerlund (2008) menar att från internationellt håll är 
man tveksam till om företeelser under utveckling lämpar sig för screening. Samtidigt visar såväl 
svenska som internationella studier att grava språkstörningar ofta är tidiga markörer för såväl lätt 
mental retardation som störningar inom autismspektrum och koncentrations- och 
uppmärksamhetsstörningar. 
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En milstolpe vid 24 månaders ålder är att kunna använda 50 ord ”de första 50 ordens stadium” 
och producera tvåordssatser. För barn med språkstörning blir detta svårt då de visar en senare och 
långsammare utveckling och symtomen på språkstörningen ofta förändras över tid (Nettelbladt & 
Salameh, 2007). Miniscalco et al. (2006) fann att vid 30 månaders ålder hade 21 barn problem 
med att bygga tvåordssatser vilket vid sex års ålder visade sig som försening i olika språkliga 
domäner. Vid sju års ålder gjordes en neuropsykiatrisk utredning och 13 utav de 21 barnen (62 
procent) fick en neuropsykiatrisk diagnos (APA, 1994) eller en kombination av dessa. Två barn 
(10 procent) hade en borderline IQ. Fem barn diagnosticerades med ASD (Autism Spectrum 
Disorder). Tre av de fem barnen hade också ADHD. Fem av barnen i studien hade ADHD. 
Barnen med ADHD hade en högre IQ än barnen med ASD. Sju barn hade DCD (Developmental 
Coordination Disorder) (alla pojkar). Sex av dessa hade också ADHD, tre hade ASD och ett barn 
hade lässvårigheter. 
 
Barn med tidiga språksvårigheter får ofta bestående svårigheter under skol- och ungdomsåren 
(Miniscalco et al., 2006; Tomblin, 2008). Miniscalco, Westerlund och Lohmander (2005) visar att 
barn med språkliga problem vid 2:6 års screening har kvarstående problem vid sex års ålder. 
Svårigheter kan finnas i alla språkliga domäner, dock tydligast i uttrycksförmåga, inom fonologi 
och grammatik. Detta visar vikten av tidig språklig screening och tidiga insatser då språket 
utvecklas som mest. Hagberg, Miniscalco och Gillberg (2010) och Bishop (1997) för fram vikten 
av att hänsyn också tas till andra språkliga domäner så som pragmatik (språkanvändning) och 
semantik (språkets innehåll) som har stor koppling till sociala och kognitiva funktioner i språket. 
Många barn med ASD har en försenad språkutveckling vid 2:6 års ålder och har symptom på 
bristande kommunikativ kompetens och pragmatiska svårigheter. Bruce (2007) visar att barn som 
vid arton månaders ålder uppvisar svårigheter vad gäller samspel, ordförråd och symbollek, ligger 
i riskzonen för språkstörning.  
 
Ett av huvudfynden i Miniscalcos studie (2007) är att 62 procent av barn med positiv 2:6 års 
screening hade en neuropsykiatrisk diagnos vanligtvis ASD eller ADHD vid sju-åtta års ålder. 
Ytterligare tio procent bedömdes ha en svag begåvningsnivå vid motsvarande ålder. Studien visar 
att det går att identifiera barn med språkliga svårigheter vid 2:6 års ålder. Fynden visar även att 
man bör ta allvarligt på språkstörning som identifieras mellan två och tre års ålder då barn som 
identifieras före tre års ålder löper stor risk att ha neuropsykiatriska och/eller utvecklingsmässiga 
avvikelser i tidig skolålder. Resultatet talar för att en språkstörning sällan är ”isolerad”, utan 
snarare en markör för en övergripande utvecklingsmässig eller neuropsykiatrisk problematik hos 
barnet (Miniscalco, 2007; Gillberg, 2010; Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase & Kaplan, 
2006).  
 
Norbury och Bishop (2003) och Pinborough-Zimmerman, Satterfield, Miller, Bilder, Hossain och 
McMahon (2007), har också studerat grupper av barn i förskoleålder diagnosticerade med DLD 
(Developmental Language Disorder) och rapporterat en ökad risk för ASD (och andra 
neuropsykiatriska avvikelser). Fastän DLD och ASD är olika tillstånd är inte gränsen distinkt. 
Mourisden och Hauschild (2009) fann att DLD är en diagnos som förändras över tid och att barn 
med DLD kan påvisa symptom på ASD i högre ålder. Författarna jämförde typ och grad av ASD i 
en grupp av 469 barn med DLD under tio år och fann att tio barn i DLD-gruppen vid vuxen ålder 
fått en ASD-diagnos. Slutsatsen är ett ytterligare stöd för att DLD är en markör för en ökad 
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sårbarhet att utveckla ASD. Bishop, Whitehouse, Watt och Line (2008) rapporterar motsvarande 
resultat i en studie av vuxna (i ålder 15 -31 år) som deltagit i en studie av DLD i barndomen. 

Remiss till logoped 
Ungefär sex procent av alla barn som screenas vid 2:6 års ålder remitteras till logoped 
(Miniscalco, Hagberg, Kadesjö, Westerlund & Gillberg, 2007). Kriterier för remiss är bland annat 
att barnet endast talar mellan 0-25 ord, saknar tvåordssatser, har en bristande språkförståelse samt 
att oro finns hos föräldrar. Ofta görs en ny hörselundersökning. Barn med ASD tenderar att 
tidigare komma i kontakt med logoped än gruppen barn med ASD/ADHD (Hagberg et al., 2010). 
 
En kartläggning och språklig utredning inleds med en anamnes utifrån föräldraformulär och 
samtal. Logopeden gör en bedömning av barnets spontantal och en formell testning genomförs i 
de olika språkliga domänerna. För att kunna diagnosticera typ och grad av språkstörning bör 
bedömning av både produktion och reception (förståelse) göras inom samtliga språkliga domäner 
(Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Ibland kompletteras bedömningen med en 
observation i förskola/hem. 
 
För att ställa diagnos språkstörning används diskrepanskriterier som anger skillnaden mellan den 
förväntade åldersnivån på språkförmåga och barnets faktiska språkförmåga då forskning har visat 
att barn med språkstörning utvecklas språkligt långsamt eller till och med mycket långsamt. 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). Diagnoserna är närmast ”funktions” diagnoser, det vill säga 
preciseringar av exakt vad som barnet har svårigheter med för ögonblicket. Inklusionskriterier 
beskriver hur man kan identifiera en språkstörning, vilket innebär att barnets språkliga 
uttrycksförmåga är under medelvärde på standardiserat test. Vanligtvis används ett statistiskt 
kriterium där barn med språkstörning återfinns i den lägre delen av normalfördelning. 
Exklusionskriterier anger symptom hos barnet som omöjliggör diagnosen specifik språkstörning, 
till exempel en generell utvecklingsstörning, där språkstörning anses ingå (Kovac et al., 2001; 
Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
ICD10 (International Classifications of Diseases, WHO, 2010) är det system som används i 
svensk klinisk praxis vid diagnostisering av språkstörning. I ICD10 omnämns språkstörning som 
”störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna.”  
Det finns olika former av språkstörning där specifika störningar av tal- och språkutvecklingen 
finns i kapitel fem under rubriken ”Störningar av psykisk utveckling” (F80 – F89, s. 197). Under 
varje rubrik finns fördjupningskoder. Gradangivelser förekommer inte i klassifikationssystemet 
utan språkstörning delas in i specifik störning av artikulation/fonologi, expressiv (grammatik, 
semantik) och impressiv (ord- och satsförståelse). Finns både expressiva och impressiva 
svårigheter sätts diagnos utifrån fördjupningskod F80.2B – Generell språkförsening (s. 738). 
Vid pragmatiska svårigheter kan diagnos sättas utifrån fördjupningskod - F80.2C - Pragmatisk 
Språkförsening (s. 738). I ICD är diagnosbetäckningen generell språkförsening. Enligt 
Socialstyrelsens förteckning över fördjupningskoder förekommer båda termerna språkstörning 
och språkförsening. Språkförsening är den äldre termen. Enligt nuvarande praxis används framför 
allt termen språkstörning (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). 
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Riskfaktorer för språkliga utvecklings-
avvikelser 
De flesta barn med språkstörning får sin diagnos redan i förskoleåldern. Prevalens av 
språkstörning i förskoleålder varierar från en till femton procent i olika studier beroende på vilken 
definition av språkstörning och vilka testinstrument som används (Law, Boyle, Harris, Harkness 
& Nye, 2000). Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) visar internationella studier att ungefär fem 
till åtta procent av barn i förskoleålder har någon form av språkstörning. I Sverige visar en studie 
från en fyraårs kontroll att tolv procent av årskullen diagnosticerats med språkstörning, varav ca 
två procent med grav språkstörning (Nettelbladt , Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). I en annan 
studie (Miniscalco et al., 2006) hade sex procent av en årskull svenska barn i förskoleålder 
diagnos språkstörning. Av dessa bedömdes att två till tre procent av barnen hade grav 
språkstörning. Denna siffra kan jämföras med liknande resultat i internationella studier. SLI är 
vanligtvis diagnosticerad i förskoleålder eller tidig skolålder och prevalens är cirka sju procent 
(Kovac et al., 2001; Tomblin, 2008). 
 
Riskfaktorer som nämns vid språkliga utvecklingsavvikelser är prenatala och perinatala faktorer, 
hörselproblem, hjärndysfunktioner, motoriska begränsningar, avvikande allmän utveckling och 
bristande stimulans i miljön beskriver Carmela Miniscalco (intervju 13 mars, 2013). Den 
semantiska språkutvecklingen tycks vara känsligare för kvalitén i den språkstimulans barnet får 
medan den grammatiska utvecklingen är mer robust (Nettelbladt & Ors, 2011). Riskfaktorer kan 
även hänföras till könsskillnader. 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. Språkstörning är två till tre gånger vanligare hos pojkar. Motsvarande könsskillnader finns 
vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Hansson, 
2008).  
 
Ärftliga faktorer (hereditet) spelar en stor roll vid språkstörning och tydligast i de fall där 
språkstörningen omfattar problem med språkförståelse (Bishop. 2010; Nettelbladt & Salameh, 
2007). Mellan 30 - 40 procent av barn med språkstörning har en nära anhörig, förälder eller 
syskon, som har/haft en språkstörning eller läs- och skrivsvårigheter (Nettelbladt & Salameh, 
2007). Studier har kartlagt att det finns ärftliga former av språkstörning (dyspraxi) i form av en 
förändring i den så kallade FOXP2-genen (McAllister, 2008). Andra resultat påvisar en ärftlig 
faktor som påverkar hjärnans utveckling på ett sätt som missgynnar språkutvecklingen (Ors, 
2003). Språkstörning överlappas ofta av ADHD, lindrig utvecklingsstörning och diagnoser inom 
autismspektrumtillstånd (Gillberg, 2010; Hagberg et al., 2010). Över hälften av de barn som får 
en språkstörningsdiagnos får senare en diagnos inom autismspektrum (Hejlskov Elvén et al. 
2012). SLI och dyslexi ingår i DLD och förekommer ofta tillsammans. Vid dyslexi finns en 
avvikelse i fonologisk bearbetning (Catts, Adlof, Hogan & Weismer, 2005). Dyslexi är 
överrepresenterat vid ADHD och barn med dyslexi har oftare ADHD (Bruce &Thernlund, 2008). 
SLI och ADHD med samtidig förekomst har en hög risk för ärftlighet (Kovac et al., 2001). Andra 
vanliga komorbida tillstånd hos barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar är 
Tourettes syndrom och ADHD. En vanlig kombination är också Tourettes syndrom, ADHD och 
Tvångssyndrom /OCD. En del barn får först en ADHD-diagnos som i tonåren ändras till 
Aspergers syndrom (Hejlskov Elvén et al., 2012).  
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Författarna lyfter även fram ett ökat fokus i forskning och kliniskt arbete på ADHD, Tourettes 
syndrom och Aspergers syndrom i kombination med bipolär sjukdom.  

Teorier om språkstörning 

Grammatisk utveckling 

En språkligt orienterad förklaringsmodell utgår från att barn med språkstörning har en 
språkspecifik begränsning som bottnar i en grammatisk nedsättning. Chomskys transformations-
grammatiska eller generativa teori utgår från att grammatiken är kärnan i språkförmågan och är 
självständig gentemot andra kognitiva förmågor. Teorin utgår från ett intra-individuellt perspektiv 
där språk utvecklas genom inre mognad. Olika domäner inom den språkliga förmågan (fonologi, 
grammatik, lexikon) anses också vara oberoende av varandra (Håkansson & Hansson, 2007).  
 
I kontrast till det generativa synsättet står det konstruktivistiska synsättet där den grammatiska 
utvecklingen är starkt kopplad till lexikal utveckling och lexikal inlärning. Språkutvecklingen 
baserar sig då på kognitiva processer och barnet utvecklar språk i interaktion med andra 
(Tomasello, 2003). Svenska studier visar att barn med språkstörning har problem med ordföljd 
(Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Barnen har ofta också problem att konstruera 
morfologiska regler och syntaktiskt/semantiska särdrag såsom numerus, genusmarkering på 
adjektiv och tempus. Barn med grammatiska svårigheter utelämnar ofta tempusmarkering 
(Håkansson & Hansson, 2007).  
 
En syntaktisk orienterad teori är processbarhetsteorin. Teorin kan användas bland annat för att 
beskriva grammatisk utveckling hos barn med språkstörning (Håkansson & Hansson, 2007; 
Ahlsén & Nettelbladt, 2008). Teorin utgår från att en talare behöver tillgång till automatiserade 
processer för att kunna hinna finna ord och formulera sig i grammatiska konstruktioner medan 
man talar och har ett utvecklingsperspektiv som anknyter till Vygotskijs tanke om den proximala 
utvecklingszonen.  

Talproduktion och talperception 

Jakobsons teori ger en beskrivning av ett barns fonologiska system. Det är vanligt att barn i 
början av sin språkutveckling gör förenklingar av ord. Till den tidiga utvecklingen hör 
syntagmatiska förenklingsprocesser som innebär att ordens fonotaktiska struktur och prosodiska 
kontraster påverkas. Detta sker på ord- och stavelsestruktur samt av språkljudens egenskaper. 
Paradigmatiska förenklingsprocesser förekommer något senare i utvecklingen och innebär att 
konsonanterna ersätts med andra efter förändring av artikulationsställe eller artikulationssätt. 
Fonologiska förenklingar kan hos barn med språkstörning påverka fonotaktisk struktur och 
prosodiska kontraster (Ahlsén & Nettelbladt, 2008). För ett barn med otydlig artikulation är det 
svårare att lära sig segmentera ord och fraser i stavelser och fonem (Nettelbladt, 2007).  
 
Lockes neurolingvistiska utvecklingsteori utgår från fyra faser där talperception och talproduktion 
gynnar varandra i båda riktningar. Talperception involverar bland annat förmågan att 
diskriminera olika språkljud. Stavelser och segment integreras till en uppsättning grammatiska 
regler som sedan underlättar ordinlärning (Locke, 1997). Författaren menar vidare att barn med 
språkstörning inte lagrat tillräckligt antal språkliga mönster, därför fungerar inte kompensation 
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alltid hos dessa barn. Bishop (1997) gör gällande att förmåga till kategorisk perception kan finnas 
redan vid en månads ålder. Barnet kan då diskriminera mellan olika konsonantljud från 
främmande språk. Därmed blir förmågan till perceptuell selektion en förutsättning för språk-
utveckling. 
 
Att ords prosodi, det vill säga tonala och rytmiska mönster har stor betydelse för tidig 
språkutveckling och för barn med språkstörning förklaras av Gerken (1991) i den metriska 
hypotesen. Barnets utelämningar av obetonade stavelser och småord styrs av hur barnet uppfattar 
yttrandets betoningsmönster. Barn verkar föredra betonad (stark) + obetonad (svag) rytm, så 
kallat trokémönster, och i ord/meningar som inte följer den principen reduceras de obetonade 
delarna. Jambmönster (svag + stark) är mindre framträdande (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & 
Ors, 2008). Den metriska hypotesen sammanför på ett övertygande sätt barnspråksdata från skilda 
språkliga nivåer som fonologi, prosodi och grammatik. Det visar att prosodi kan vara ett sätt att 
förvärva grammatisk kunskap (Nettelbladt, 2007). 

Auditiv bearbetning 

En annan språkligt orienterad förklaringsmodell antar att barn med språkstörning har en generellt 
nedsatt processkapacitet som berör underliggande kognitiva förmågor och handlar om tid - med 
en nedsatt processhastighet, utrymme - med minskad möjlighet att minnas auditiv presenterad 
information samt otillräcklig energi att utföra uppgifter (Bishop, 1997; Nettelbladt, 2007).  
Nettelbladt (2007) refererar till Tallal och Piercy (1978) och menar att barn med språkstörning 
har problem att bearbeta auditivt presenterad information med kort duration och snabba 
övergångar hos olika auditiva stimuli vållar problem, främst vid konsonantljud. Om stimuli är 
längre eller presenterade i ett långsamt tempo uppvisar barn med språkstörning inte samma 
problem.  
Barn med språkstörning har svårt att hålla kvar långa sekvenser av ord i minnet och även svårt att 
bortse från ovidkommande stimuli. Sinnesinformation försvagas om den inte omkodas i en annan 
form som är mer varaktig och mindre sårbar. Problemen är inte specifika till den auditiva 
modaliteten. Men den auditiva kanalen är speciellt viktig för förmågan att kunna diskriminera 
auditiva stimuli, uppfatta korta stimuli och stimuli som kommer i en snabb följd. Leonard (1998) 
utvecklar Tallal et al.s teori om auditiv bearbetning och enligt ytteorin (Surface Account) har barn 
med språkstörning svårt att uppfatta, bearbeta och/eller producera morfem med låg fonetisk 
substans, i synnerhet med grammatiska funktioner så som artiklar, genitiv-s och obetonade delar i 
talet. Detta överensstämmer med Bishop (1997) som menar att en långsam auditiv bearbetning 
har uttalad påverkan på den fonologiska organiseringen.  

Minnesfunktioner 

Språkstörningar räknas till utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och barn med 
språkstörning kan också ha problem med brister i uppmärksamhet, koncentration och uthållighet 
samt bristande arbetsminne (Nettelbladt & Salameh, 2007). Möjligheten att kunna ha kontroll och 
upprätta uppmärksamhet antas utgå från exekutiva funktioner. För att kunna bearbeta och lagra ny 
information i minnet är det nödvändigt med uppmärksamhet. Uppmärksamhet kan beskrivas som 
” the ability to always know what to focus on and to be able to do so” (Dahlin, 2013, s. 30). 
ADHD, CD (Conduct Disorder, grav beteendeproblematik), dyslexi och SLI är exempel på olika 
typer av inlärningssvårigheter som kan ses ha ett samband med uppmärksamhets- och arbets-
minnesproblematik (Dahlin, 2013). Många svårigheter samexisterar med uppmärksamhets-
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störningar. Desto högre grad av uppmärksamhetsstörning desto gravare är inlärnings-
svårigheterna. 
 
Arbetsminnet kontrollerar uppmärksamhet, bearbetar verbal och visuo-spatial information och 
integrerar ny information som är nödvändig för många olika kognitiva funktioner och kritisk vid 
språkinlärning. Arbetsminne kan förklaras som en av flera exekutiva funktioner och exekutiva 
funktioner kan förklaras som “the monitoring and self-regulation of thought and action, the ability 
to plan behaviour and inhibit inappropriate response” (Dahlin, 2013, s. 24). 
I relation till språkstörning och fonologiskt korttidsminne begränsas kapacitet och innehållet i 
inkommande information försvagas snabbt (Nettelbladt & Salameh, 2007). Det finns en 
korrelation mellan fonologiskt korttidsminne, ordförråd och problem i språkutveckling 
(Miniscalco & Gillberg, 2009; McMinn, 2006; Sjöberg, 2007; Håkansson & Hansson, 2007).  
 
Gathercole och Baddeleys (1990) minnesmodell (the phonological working memory model) har 
använts vid forskning kring barn med SLI. Modellen bygger på arbetsminne istället för 
korttidsminne och menar att hur mycket man kan komma ihåg på kort sikt, handlar om hur 
mycket man har chans att repetera. Med denna teori visas att man minns färre antal enheter om 
enheterna tar längre tid att uttala, vilket resulterar i att det är skillnad mellan olika språk. 
Modellen inkluderar både lagring och informationsbearbetning och utgår från en fonologisk loop 
(verbal), och en visuo-spatial (visuell) skiss. Barn använder sig av både verbala och visuella 
koder för att minnas. Den fonologiska loopen gör det möjligt att repetera information så att det 
kan hållas längre tid i minnet och kan här benämnas fonologiskt korttidsminne. (Nettelbladt, 
Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Den episodiska bufferten har lagts till och är tänkt som ett 
lagringssystem som förbinder information från perception, fonologiskt och visuo-spatialt minne, 
den centrala exekutiva enheten och långtidsminnet (Dahlin, 2013). Vid begränsat arbetsminne 
tankas inte nya ord och språkliga strukturer över till långtidsminnet. Verbalt korttidsminne är 
viktigt för fonologisk medvetenhet och ordigenkänning och när kognitiva processer är 
involverade som vid läsförståelse. Om ord inte är förstådda eller att ordavkodningen är långsam 
kommer läsförståelsen bli lidande då information för att förstå endast är tillgänglig under en 
mycket kort tid (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008).  
 
I kapacitetsteorin (The capacity theory of comprehension) (Just & Carpenter, 1992) ansvarar 
arbetsminnet för samtidig bearbetning och lagring av information. Resultat visar att svårigheter 
med bearbetning och lagring ger långsammare reaktioner när flera saker ska processas samtidigt 
oavsett språklig information och vid bearbetning av visuellt stimuli innan fonemsegmentering.  

Psykosociala aspekter på språkliga avvikelser 
Bishops (1997) konsekvensbeskrivning av grav språkstörning är att det orsakar barnet och dess 
familj problem i vardagen samt att socialt samspel, skolarbete och yrkesliv påverkas. Barnet och 
dess familj behöver stödjande insatser av det slag som ett habiliteringsteam kan erbjuda. Personer 
i barnets närmiljö har behov av att i så hög grad som möjligt kompensera för funktionsned-
sättningen då grav språkstörning oftast är ett livslångt tillstånd med kognitiv påverkan (Fernell, 
Norrelgen, Bozkurt, Hellberg & Löwing, 2002; Ors, 2003).  
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I en longitudinell studie (Tomblin, 2008) medverkade 604 barn som diagnosticerats med LI i 
förskoleålder. Barnen delades upp i SLI (ickeverbal IQ över 85) och GD (General Delay) 
(ickeverbal IQ under 85). Barnen följdes upp i tio år. Fyra områden undersöktes – inlärning, 
beteende, social kompetens och psykosocial domän. Gruppernas resultat var i stort mycket lika 
men inom det psykosociala området syntes skillnader. Ungdomar med GD hade svårare med nära 
kamratkontakter, högre grad av depression och beteendeproblematik.  

Durkin, Conti-Ramsden och Simkin, (2012), Miniscalco et al. (2006) och Snowling et al. (2006) 
fann liknande resultat. Barn med SLI vid 5:5 års ålder löpte högre risk att utveckla psykiatriska 
och sociala svårigheter i tidigt vuxenliv. Negativa faktorer kan vara en bristande feedback till 
barnet, krävande föräldrar, att behandlas som liten för sin ålder och/eller att bli placerad i 
ogynnsam grupp. Dessa faktorer ger effekter som kan begränsa förmågan att delta, uppgivenhet, 
isolering, utagerande samt kamratproblem och mobbning menar Carmela Miniscalco (intervju 13 
mars, 2013; Nettelbladt, 2013). Snowling et al. (2006) fann att uppmärksamhetsproblematik ofta 
samexisterade med specifika expressiva språksvårigheter, medan beteendeproblematik 
samexisterade med både impressiva (receptiva) och expressiva språksvårigheter. Gruppen med 
både uppmärksamhet- och beteendeproblematik hade en lägre icke-verbal IQ och generella 
språksvårigheter. Snowling et al. (2006) och Bayat (2012) såg att pojkar med språkstörning hade 
en ökad risk för ADHD medan flickor med språkstörning oftare fick diagnoser inom psykosocial 
domän.  

I ett specialpedagogiskt perspektiv är det meningsfullt att tala om gemensamma drag och 
beskrivande symptom kring utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Beskrivande symptom 
kan handla om empatisvårigheter där begrepp som theory of mind, mentalisering och 
inlevelseförmåga ingår. Strategisvårigheter betecknar svårigheter med de förmågor som ligger till 
grund för vår handlingskompetens (adaptiv förmåga) så som central koherens/ förståelse av 
sammanhang, exekutiva funktioner, anpassningsbarhet, impulsivitet och flexibilitet.  Detta gäller 
även sensoriska störningar som i likhet med stresskänslighet kan kopplas mer till funktionsnivå än 
till diagnos. En låg funktionsnivå innebär ofta hög stresskänslighet (Hejlskov Elvén et al. 2012). 

Nettelbladt (2013) utgår från potential och sårbarhet hos barnet som centrala begrepp där 
kommunikativa och kognitiva prestationer varierar. I en gynnsam omständighet blir förmågan 
potentiell och omvänt kan prestationsförmågan vara sårbar. Misslyckande i skolan påverkar 
elevens självbild och kan i sin tur påverka elevens sociala kontakter. I ett längre perspektiv 
påverkar det möjligheterna till utbildning och framtida försörjning och inkomstnivå (Tomblin, 
2008). Whitehouse, Watt, Line och Bishop (2009)  jämförde vuxna med SLI, PLI (Pragmatic 
Language Impairment) och ASD och såg att vuxna med SLI oftare sökte arbete utan krav på hög 
språk- och/eller läsförmåga. Vuxna med PLI studerade längre och arbetade inom ”passande” 
yrken, medan vuxna med ASD tenderade att ha lägre valmöjligheter och svårt att behålla ett 
arbete.  

Samtidiga utvecklingsrelaterade avvikelser 
Longitudinella studier visar en samexistens mellan tidig språkstörning (LI, Language Impairment) 
och neuropsykiatriska störningar i skolålder (Bishop, 1997; Conti-Ramsden, Simkin & Botting, 
2006; Ek et al., 2012; Fernell et al., 2002; Hagberg et al., 2010; Kovac et al., 2001; Miniscalco et 
al., 2006; Miniscalco, 2007; Westerlund, Bergkvist, Lagerberg & Sundelin, 2002).  
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Bishop (1997) för fram att språkförsening ofta är en signal på en generell brist och påverkar fler 
utvecklingsområden än just den specifikt språkliga. I en studie av barn i språkförskolor fann 
Fernell et al. (2002) att av 23 barn med grav språkstörning hade 20 barn samtidiga 
utvecklingsavvikelser i motorik, begåvning och/eller beteende. En försenad motorisk utveckling 
med bestående klumpig och okoordinerad fin- och/eller grovmotorik (DCD) förekommer ofta i 
kombination med andra utvecklingsrelaterade avvikelser (Taudorf & Uldall, 2011).  
Gillberg (2010) menar också att språkliga svårigheter kan vara ett av flera symptom i tidig 
förskoleålder. Författaren utgår från begreppet ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes 
Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) där åtta symptom ingår: generell 
utveckling, kommunikation och språk, sociala relationer, motorisk koordination, uppmärksamhet, 
aktivitet, beteende, humör och/eller sömn. Studien visar att barn under fem års ålder med minst 
ett av dessa symptom löper risk att ha kvarstående symptom i vuxen ålder och att ett symptom 
kan vara tecken på flera olika funktionsnedsättningar. 
Ek et al. (2012) visar i en longitudinell studie att barn som diagnosticerats för språkstörning i 
förskoleålder har, vid uppföljning tio år senare, även andra svårigheter främst kognitiva och har 
då fått diagnoser inom AST (autismspektrumtillstånd) och ADHD. Endast två elever hade enbart 
språkliga svårigheter. Studier visar att språkstörning sällan är specifik och att det finns en stor risk 
för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med språkstörning och om språkproblem 
kvarstår upp i sexårsåldern predicerar detta utvecklingsrelaterade avvikelser (Ek et al., 2012; 
Miniscalco et al., 2006). Hagberg et al. (2010) och Ek et al. (2012) menar att tidiga 
språkförseningar även då inga tydliga signaler på inlärningssvårigheter finns, kan indikera 
kognitiva svårigheter. Kognition påverkar förmågan att förstå språk och uttrycksförmågan och är 
samtidigt ett redskap för tänkande och begreppsbildning. Dessa delar kan vara påverkade i olika 
hög grad vid funktionsnedsättningar (Nettelbladt & Salameh, 2007). Även barn som utvecklar sitt 
språk senare löper en större risk för andra svårigheter som beteende och uppmärksamhetsproblem 
samt kognitiva och inlärningsförseningar (Hagberg et al., 2010; Miniscalco et al., 2006; Snowling 
et al., 2006). Svenska och internationella studier indikerar en ökad risk i skolålder för brister i 
exekutiva funktioner, inlärnings- och beteendesvårigheter och läs- och skrivsvårigheter, (Bruce & 
Thernlund, 2008; Bayat, 2012; Miniscalco, 2009).  

Språkliga svårigheter i skolålder 

Studier visar entydigt att barn med tidiga språksvårigheter får större problem att lära sig läsa och 
skriva än sina jämnåriga utifrån graden av tidiga svårigheter och arten av språkproblem (Bishop 
1997; Bruce, 2007; Miniscalco, 2009; Miniscalco & Dahlgren-Sandberg, 2010; Nettelbladt & 
Ors, 2011; Tomblin, 2008; Snowling et al., 2006). Miniscalco et al. (2005) gör gällande att det 
handlar om signifikanta svårigheter i de olika språkliga nivåerna (språkljud, ordförråd och 
språkanvändning) och med språklig medvetenhet, framför allt fonologisk medvetenhet. 
Författarna menar att språkförståelse, grammatisk (syntaktisk och morfologisk) förmåga och 
fonologisk medvetenhet (diskrimination och identifikation) är nödvändiga för att kunna utveckla 
sin läs- och skrivförmåga. Miniscalco et al. (2006) för fram att 41-75 procent barn med tidig 
försenad uttrycksförmåga, i form av låg MLU (mean length of utterance) och grammatiska fel i 
spontantal, visade lässvårigheter vid åtta års ålder. Barn med lässvårigheter har ofta brister i 
fonologisk bearbetning så som problem med att hålla information i det verbala korttidsminnet och 
att snabbt mobilisera och benämna ord, ordmobiliseringssvårigheter (Catts & Kamhi, 2005; 
Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). Vanligt är också att barnen är långsamma vid 
benämning av objekt och symboler på grund av bristande automatisering (Miniscalco, 2009; 
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Nettelbladt, 2007). Goswami (2011) för fram att dyslexi är ett fonologiskt problem där temporala 
talsignaler visar inkommande information på olika frekvenser. Detta kan förklara perceptuella 
och fonologiska svårigheter med stavelser, rytmer och fonemljud hos barn med dyslexi/ grava läs- 
och skrivsvårigheter. Studier har visat att barns språkproblem inte är övergående även om 
problemen ändrar karaktär (Tomblin, 2008). Eleverna lär sig många gånger behärska språkets 
fonologi och talet flyter relativt obehindrat. En noggrann analys av meningsbyggnaden visar dock 
ofta mindre avvikelser och förekomst av problem med läsning och skrivning som påverkar 
inlärningen av de flesta skolämnen (Snowling et al. 2006). Detta anses gälla 50-75 procent av 
barnen (Magnusson et al. 2008). Skrivinlärning kräver kunskaper på olika språkliga nivåer och 
med detta följer nya sätt att strukturera innehåll och bruk av andra grammatiska former än dem 
som är vanliga i talspråk (Chrystal & Ekvall, 2009).  
 
Studier pekar på att nonordsrepetition även är starkt korrelerat till språkstörning och läs- och 
skrivförmåga. Nonordsrepetition, det vill säga att repetera ord utan semantiskt innehåll, kräver 
minne, språkförståelse, fonologisk medvetenhet, ordförråd och ordmobilisering (Bishop, 1997; 
Frylmark, 2009; Miniscalco et al., 2005; Miniscalco & Gillberg, 2009).  
Gathercole och Baddeley (1990) fann att nonordsrepetition kan predicera lexikal utveckling och 
att nonordsrepetition var starkt korrelerad till ordlängd och inlärning av nya ord. Barn med 
svårighet att repetera nonord visade reducerade signaler till fonologiska kontraster (Gathercole, 
1999). Gathercole och Baddeley (1990) och Miniscalco och Gillberg (2009) gör gällande att barn 
i skolålder med LI och NPD (neuropsychiatric disorder) har problem med nonordsrepetition och 
att kunna repetera ”riktiga” ord i förhållande till åldersnorm. Huvudfyndet i Miniscalco och 
Gillbergs studie (2009) visar att nonordsrepetition vållade störst problem hos barn med 
samexisterande NPD och LI. Detta menar författarna kan bero på, förutom fonologiskt utveckling 
och fonologiskt korttidsminne, svårigheter med uppmärksamhet/exekutiva funktioner, motoriska 
svårigheter och svårighet att imitera.  
 
Berättande är en komplex uppgift som kräver goda lingvistiska, kognitiva och pragmatiska 
förmågor (Miniscalco et al., 2007; Miniscalco, 2009; Nettelbladt, 2013). Förmågan att berätta har 
visat sig kunna predicera om barn med språkstörning kommer att uppvisa språkliga problem efter 
fem och ett halvt års ålder och flera studier visar också att en återberättandeuppgift kan förutsäga 
språksvårigheter och kommande läs- och skrivsvårigheter (Nettelbladt, 2013). Enligt Magnusson 
et al. (2008) och Miniscalco et al. (2007) tycks barn med sen språkutveckling vid 2:6 års ålder 
vara särskilt sårbara vad gäller narrativ förmåga. Barn med språkstörning har svårt med den 
språkliga organisationen och producerar kortare narrativer (berättande) och använder färre 
pronominella referenser det vill säga den/det/de före ett substantiv (Botting, 2002; Merritt & 
Liles, 1989; Nettelbladt, 2013; Norbury & Bishop, 2003). Holck, Dahlgren-Sandberg och 
Nettelbladt (2011) utvecklar skillnaden på definitionen av språkförståelse och pragmatisk 
förståelse. Författarna beskriver att språkförståelse förutsätter kunskap att sätta in något i ett 
sammanhang/kontext och att ha omvärldskunskap och bygger på fonologiska, grammatiska och 
lexikala nivåer. Medan pragmatisk förståelse även förutsätter kognition där förståelse att 
producera och att kunna ta perspektiv ingår. Inferens – att kunna dra slutsatser, är en annan viktig 
förutsättning för narrativer. Miniscalco et al. (2007) visar att hälften av barnen i en studie, som 
vid 2:6 års ålder påvisade språkliga svårigheter, hade bestående svårigheter i skolåldern. För de 
flesta var inte språkdiagnosen specifik utan en del av ett mer komplext neuropsykiatriskt problem. 
Vid sju-åtta års ålder fanns svårigheter med narrativ förmåga och pragmatiska svårigheter.  
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Barn med ASD hade lägre kognitiv nivå och sämre resultat på bearbetningstid. 
Återberättandeuppgifter ställer stora krav på språkförståelse och kan förutsäga språksvårigheter 
och är associerat till barnets kommande läs- och skrivförmåga som blir synligt i barns skolmiljö 
(Merrit & Liles, 1989; Nettelbladt, 2013).   

Mottagande till språkklass 
Lundgren (2005) beskriver olika styrinstrument genom vilka skolans verksamhet inriktas, regleras 
och inramas. Staten ansvarar för den juridiska styrningen som uttrycks i Skollag (SFS 2010:800) 
och Skolförordning (SFS 2011:185). Skollagen beskriver att barns och elevers olika behov ska tas 
hänsyn till och stöd och stimulans ska ges så att elever får en så optimal utveckling som möjligt.  

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 
undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.  

                                                                                                    (SFS 2010:800, kap.3, 11§) 

I enlighet med Skolförordningen ”ska eleverna genom strukturerad undervisning ges ett 
kontinuerligt och aktivt lärarstöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att 
eleverna når de kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt 
inom ramen för utbildningen” (SFS 2011:185, kap. 5, 2§). Den ideologiska styrningen avser de 
idéer som finns för utbildningen som uttrycks i mål och riktlinjer för verksamheten. I den nya 
läroplanens (Lgr 11, 2011) riktlinjer ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja 
elever i behov av särskilt stöd. Enligt 25§, kap.2, i SFS 2011:800 ska varje skola ha ett 
elevhälsoteam med olika yrkesprofessioner. Teamet ska arbeta förebyggande, hälsofrämjande och 
stödja elevens utveckling mot utbildningsmål (Hjörne & Säljö, 2008).  
 
Decentraliseringen har lämnat över till kommuner att utifrån politisk styrning formulera villkor 
kring skolans uppdrag (Assarson, 2009). För elever med tal, språk och kommunikations-
svårigheter blir villkoren och konsekvenserna beroende av de diskurser som råder i kommunen. 
I Sverige finns ett 50-tal kommuner som har grupper för barn med språkstörning. Grupperna är i 
vissa kommuner en fortsättning på språkförskolornas verksamhet. De flesta elever läser enligt 
grundskolans kursplaner och målet är att kunna återgå till hemskolan. År 2009 fanns det ett 
tjugotal språkklasser för elever i år 7 -9 (Carlberg-Eriksson, 2009).  
Varje kommun beslutar om vad som ska ligga till grund för beslut och vilka kriterier som finns 
inför mottagande till språkklass. Oftast finns ett logopedutlåtande och ett psykologutlåtande med 
en utvecklingsbedömning som grund för beslut. Beslut om mottagande tas antingen av rektor för 
språkklassen efter bedömning med logoped eller/och av ett centralt resurscenter i kommunen 
(Sjöberg, 2007). 
 
Föreliggande studie har växt fram från tidigare arbetslivserfarenhet och studier kring barn med 
olika inlärningssvårigheter, främst med fokus på tal, språk och kommunikation. Aktuell forskning 
gör som tidigare framgått gällande att språkstörning sällan är en isolerad funktionsnedsättning. 
Barnets svårigheter kan förklaras utifrån att språkstörning är den mest framträdande 
funktionsnedsättningen vid en given tidpunkt eller att språkstörningen är en markör på andra 
utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar främst i skolålder. Får detta konsekvenser för 
kriterier och beslut om mottagande till språkklass? 
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Syfte  
Syftet med studien att få kännedom om beslutsfattares och pedagogers erfarenheter och 
uppfattningar om begreppet språkstörning och överlappande utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar samt hur detta påverkar kriterier och beslut som ligger till grund för 
mottagande till språkklass. Konkreta frågeställningar är: 

• Hur definierar förvaltningschefer, rektorer och pedagoger begreppet språkstörning? 

• Vilka kriterier finns för språkklass och hur avgränsas och definieras de? 

• Vilka erfarenheter och kunskap finns om språkstörning och överlappande    
utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar? 

Metod 

Studiens upplägg och genomförande 
Som undersökningsmetod valdes att göra kvalitativa intervjuer där nio personer i olika 
yrkeskategorier har intervjuats. Intervju var den metod som skulle kunna ge en djup och bred 
information om ämnet och samtidigt kunna ge oväntade svar. De genomförda intervjuerna var 
halvstrukturerade och en intervjuguide med specifika teman som skulle beröras användes för att 
kunna belysa studiens ämne (Bilaga 1). Kommunernas dokument kring verksamheterna i 
språkklasser samlades tidigare in, lästes och analyserades. Dokumenten låg som underlag för de 
intervjufrågor som ställdes till de nio intervjudeltagarna som deltog i studien. Tanken var att 
utifrån de teman och mönster som framkom i dokumentanalysen få möjlighet att ställa 
klargörande frågor i intervjun. Genom att frågorna i intervjuguiden var öppna har 
intervjudeltagarna haft stor frihet att utforma svaren på sina sätt.  
 
Studien genomfördes i tre kommuner i Mellersta Sverige på organisations-, grupp- och 
individnivå. Datainsamlingen har pågått under våren 2013. Förfrågan om deltagande riktades 
direkt till varje enskild person som ansågs kunna ha kunskap och erfarenhet av ämnet. Åtta av de 
nio intervjudeltagarna kontaktades via telefon och en intervjudeltagare tillfrågades vid besök på 
personens arbetsplats. Intervjudeltagarna informerades vid ett tillfälle innan intervjun om 
intervjuarens studier på masterprogrammet i specialpedagogik vid Stockholms universitet och om 
det examensarbete intervjuaren hade i uppgift att utföra. Intervjudeltagarna underrättades 
samtidigt om syftet med uppgiften och deltagandets frivilliga karaktär. Vidare gavs information 
om att intervjun skulle kunna komma att spelas in med mp3-spelare och att intervjun skulle 
komma att vara under ca 30 minuter. Alla tillfrågade personer visade sitt intresse för att delta i 
studien, totalt nio personer. Innan intervjuerna godkände samtliga att intervjuerna skulle få spelas 
in samt gav tillåtelse för möjlighet för intervjuaren att citera intervjudeltagarna vid 
resultatsammanställningen i studien. Skulle detta ske var överenskommelsen att intervjuaren 
skulle kontakta intervjudeltagaren via epost med utdrag ur resultatdelen innan publicering. 
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Fenomenologisk ansats 

Ett sätt att förhålla sig teoretiskt till kvalitativa intervjuer är att anta en fenomenologisk 
ansats, vilket bland annat innebär att den som intervjuar försöker förstå skeenden utifrån de 
intervjuades egna perspektiv (Kvale, 1997). Människan är utrustad med ett medvetande som 
bland annat resonerar, fantiserar, drar slutsatser och generaliserar. Denna del av medvetandet, 
själva tankeförmågan, skulle kunna beskrivas som en del av fenomenologins ontologi likväl som 
dess epistemologi (Fejes & Thornberg, 2009). 
 
Fenomenologisk forskning karaktäriseras av att ha ett induktivt förhållningssätt. Detta innebär att 
referensramen skall växa fram ur empirin, med olika forskningsfrågor och idéer om vad som skall 
belysas och hur (Denscombe, 2009). Syftet med studiens kvalitativa intervjuer var att hitta och 
identifiera de intervjuades erfarenheter och uppfattningar om ett fenomen. För att detta ska 
uppnås kan man som författare i förväg inte formulera svarsalternativ för intervjudeltagaren 
(Szklarksi, 2009). Studien är induktiv, vilket innebär att det är av vikt att utgå från de nio 
intervjudeltagarnas erfarenheter och uppfattningar av begreppet språkstörning och inställning till 
andra överlappande funktionsnedsättningar. Empirin bygger på frågeställningar som begränsar 
ämnet i studien till kriterier och beslut om mottagande till språkklasser. 

Urval och undersökningsgrupp  
Urvalet i en intervjustudie kan utgå från bekvämlighetsurval och är ofta strategiska, vilket betyder 
att intervjuaren fokuserar på intervjudeltagare som man vet något om och blir tillgängliga genom 
egna eller andras kontakter (Denscombe, 2009). I denna studie blev nio personer i tre kommuner 
tillfrågade och intervjuade. Ett mål var att söka efter ansvariga för organisation av språkklasser på 
förvaltningsnivå, beslut om mottagande till språkklasser på gruppnivå och undervisning i 
språkklasser på individnivå med största möjliga erfarenhet av ämnesområdet. Eftersom min 
undersökning riktade sig till chefer på förvaltningsnivå, rektorer med ansvar för språkklass och 
pedagoger i språkklass i tre kommuner gjorde jag ett strategiskt bekvämlighetsurval för att urvalet 
skulle täcka olika kommunala yrkeskategorier, på organisations-, grupp- och individnivå 
samtidigt som det skulle ge möjlighet att nå personer med mycket erfarenhet av ämnet. Urvalet 
var tänkt att ge en möjlighet till jämförelse mellan kommuner och att skapa en så bred syn i varje 
kommun som möjligt med de olika yrkeskategorierna utifrån syfte och frågeställningar. 
 
 
Kommun    Organisationsnivå     Gruppnivå                 Individnivå 

 
A Chef   A1                 Rektor   A2 Pedagog   A3 

 
B Chef   B1 Rektor   B2                          Pedagog   B3 

 
C Chef   C1 Rektor   C2                         Pedagog   C3 
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Presentation av kommuner 
Kommun A har organiserat språkklasser på olika sätt över tid mycket beroende på att antalet barn 
varierat. En språkförskola med en segregerad barngrupp finns inom skolenheten. På 
förvaltningsnivå har uttryckts att särskilda undervisningsgrupper ska läggas ner alternativt att 
varje enskild rektor får ansvara för en mindre grupp. Tidigare var språkklassen centralt placerad 
men ingår nu i en skolenhet. I språkklassen är för närvarande tolv barn inskrivna. Två pedagoger 
och två assistenter arbetar tillsammans med en logoped anställd på halvtid. Logopeden köps in till 
skolenheten. Rektor på skolenheten ansvarar för beslut om mottagande till språkklass och söker 
extra resursbelopp för varje enskild elev. 

I kommun B finns en språkpedagogisk avdelning med en integrerad barngrupp inom skolenheten. 
Inom skolenheten finns två språkklasser, år F-3 och 4-6 med åtta barn i varje grupp. Samtliga 
grupper är centrala och tar emot barn från hela kommunen. I år F-3 arbetar en pedagog, en 
barnskötare och en förskollärare och i år 4-6 arbetar en pedagog och en fritidspedagog. En 
privatpraktiserande logoped som är knuten till samtliga grupper har nyligen anställts. Inom 
skolenheten arbetar också en talpedagog. Chef på förvaltningsnivå ansvarar för beslut om 
mottagande till språkklass men i praktiken sköts detta av rektor tillsammans med berörd personal 
på skolenheten. 

Kommun C har organiserat kommunövergripande språkklasser i två skolformer, grundskola och 
särskola. Det är en grupp för yngre barn F-3 i särskolan och en grupp år 4-6 i grundskolan. I F-3-
gruppen går elever från båda skolformerna. Denna studie är begränsad till grundskola och 
intervjuer med rektor och pedagog har skett inom grundskolans tillhörighet. I år 4-6 går åtta barn 
och en pedagog, en assistent och logoped arbetar i språkklassen. Logopeden är anställd i 
kommunen. Språkklassen år 4-6 tillhörde tidigare ett eget rektorsområde med ett antal särskilda 
undervisningsgrupper men finns nu inom en skolenhet. Pedagog som intervjuades vikarierade i 
språkklassen under en period våren 2013. Rektor beslutar om mottagande och ansöker om extra 
resursbelopp för eleverna. 

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes utifrån både ett tematiskt och ett dynamiskt perspektiv (Kvale, 1997). I 
det tematiska perspektivet var det viktigt att intervjufrågorna hade relevans för min studie medan 
i det dynamiska perspektivet var det av vikt att skapa ett bra samspel mellan mig och 
intervjudeltagarna.  
 
Intervjuerna inleddes med en kort presentation och information om studiens syfte. 
Intervjudeltagarna tillfrågades om sin utbildning och antal tjänstgöringsår på den aktuella 
arbetsplatsen. Innan den inledande frågan beskrev varje deltagare organisationen kring språkklass 
utifrån sin yrkesprofession, såsom antal anställda, personalens utbildning och antal elever i 
grupperna. Därefter följde den inledande av frågorna i intervjuguiden (bilaga 1).  
Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och varade ca 30 min. Vi fick tillgång att 
sitta i enrum vid samtliga intervjuer. Åtta av de nio intervjuerna var i stort sett ostörda. Vid en 
intervju bröts samtalet av en knackning på dörren. Vi blev tvungna att byta rum och kunde 
därefter fortsätta intervjun. 
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Denscombe (2009) menar att 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. Samma frågor har ställts till samtliga intervjudeltagare, men i olika 
ordning beroende på hur samtalet utvecklades, för att i analysen kunna urskilja likheter och 
skillnader i svaren. I intervjusituationen försökte jag dels att lyssna uppmärksamt på 
intervjudeltagarens svar, dels ställa förtydligande frågor om kritiska punkter. Intervjuförfarandet 
har haft en samtalskaraktär. Av vikt har varit att skapa förutsättningar att få fram både bredd och 
djup som i sin tur kunnat ge nya erfarenheter och kunskaper (Kvale, 1997).  
Samtliga intervjuer spelades in med mp3-spelare och sparades därefter på dator som mp3-filer. 
Säkerhetskopior sparades på USB-minne. För att få en överblick av det empiriska materialet 
lyssnades varje intervju igenom innan utskrifterna påbörjades. Transkriberingen skedde löpande i 
nära anslutning till intervjuerna. 

Bearbetning och analys 
När samtliga intervjuer var transkriberade och utskrivna på papperskopior inleddes 
redigeringsarbetet. Spontana tankar, skillnader, likheter och samband tolkades och analyserades 
som sedan skulle utgöra kriterier i resultatdelen. Begreppet tolkning sätts i studien in i ett 
fenomenologiskt perspektiv där det är viktigt att göra intervjudeltagarnas beskrivningar och 
upplevelser explicita. Båda begreppen tolkning och analys kommer jag att använda som delar i 
samma process. Kvale (1997) uppmärksammar skillnaden mellan analys och tolkning och menar 
att det senare snarare är kopplat till hermeneutikens djupare tolkningar av underliggande 
meningar. Författaren använder sig dock av båda termerna när han diskuterar bearbetning av 
intervjuer.  
 
Det råder flera olika tillvägagångssätt för att analysera kvalitativ data. Denna studie utgår från en 
analysmetod i fem steg (Denscombe, 2009). Analysprocessen tar sin början med en översiktlig 
genomgång av det insamlade materialet där data ska beredas och organiseras. Denscombe (2009) 
lyfter fram vikten av att originalmaterialet bör säkerhetskopieras och att data ställs upp så att det 
finns utrymme för forskaren att lägga till egna noteringar. Det insamlade materialet fördes över 
från mp3-spelare till dator för att sedan säkerhetskopieras på ett USB-minne. Efter transkribering 
kopierades samtliga intervjuer till papperskopior. För att bli förtrogen med data bör materialet 
läsas igenom flera gånger, vilket så skedde, för att skapa en helhetsuppfattning av empirin. 
Forskaren bör i detta skede fördjupa sig så mycket i materialet så att en förståelse för materialets 
kontext skapas för att kunna upptäcka omständigheter som inramar intervjun, vad som sades 
mellan raderna och analysera tystnader och luckors betydelse. Därefter tar den formella 
tolkningsprocessen vid. Data ska då reduceras till korta och kärnfulla formuleringar, så kallade 
meningsbärande enheter, för att därefter kodas (Kvale, 1997; Szklarski, 2009). Noteringar skrevs 
i marginal och text ströks under i det insamlade materialet som ansågs skulle kunna bli relevant 
att ta med i resultatdelen. Kodningsarbetet utmärks av två faser, den öppna och den axiella. Den 
öppna kodningen bearbetas med hjälp av olika frågeställningar så som vad, vem, när, hur och 
innebär att forskaren tolkar uttalanden och ger dessa en mening, en förklaring för vad de kan 
betyda. I den axiella kodningen försöker forskaren sätta utsagorna i ett sammanhang för att 
upptäcka innebörder som är dolda för både forskaren och den intervjuade (Westlund, 2009). 
Tolkningen av data syftar därefter till att koda intervjuerna i kategorier, vilket innebär att 
signifikanta uttalanden från varje intervju sorteras in under olika kategorier (Denscombe, 2009). 
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Kategorierna fungerar som paraplybegrepp varunder ett antal koder inplaceras. Detta steg 
utfördes genom att stryka över texter i olika färger som sedan klipptes ut och fördelades till olika 
kategorier. 
 
Ytterligare ett steg i analysprocessen blev att finna samband mellan de koder och kategorier som 
identifierats och urskilja teman och mönster i materialet. Texter plockades ut som ansågs mest 
relevanta i förhållande till studiens syfte. De samband, mönster och teman som identifierats 
sammanställdes under begrepp som sammanfattar kategorierna. I ett fenomenologiskt perspektiv 
är begrepp en grundläggande komponent som fångar in essens i en sak (Denscombe, 2009). För 
att nå till fenomenets essens genomförs en reduktion. Syftet var att särskilja de teman som 
varierar och de teman som inte varierar, det vill säga som är invarianta i alla intervjuer. Av 
resultatet gjordes därefter en analys där essensen består av gemensamma nämnare från alla 
intervjuer och speglar fenomenets generella struktur (Szklarski, 2009). För att komma fram till 
slutsatser reducerades och prioriterades vissa delar av materialet och fördes därefter samman till 
en bredare kategori. De främsta fynden placerades först inom varje kategori. Citat användes för 
att försöka ge resultatet validitet. 

Etiska överväganden  
Studien har genomförts med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och avser följa forskningskrav och 
individskyddskrav gällande information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande 
(Vetenskapsrådet, 2011). I enlighet med Vetenskapsrådets informationskrav 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 begreppet språkstörning, överlappande utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar och kriterier och beslut för mottagande till språkklass. Samtyckeskravet 
uppfylldes genom att intervjudeltagarna vid ett tidigare tillfälle tillfrågats för att då tala om ifall 
de var intresserade av att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att intervjudeltagarna ges 
största möjliga konfidentialitet. Detta genomfördes genom att avidentifiera samtliga 
intervjudeltagarna i studien. För att inte riskera att ytterligare kunna röja deltagarnas identitet 
valdes att skriva om kommuner i Mellersta Sverige. Genom att tydligt redogöra för att 
informationen som framkom under intervjuerna endast skulle användas i forskningsändamål i 
denna studie och därefter förstöras beaktades Nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådets etiska 
regler för forskning (www.vr.se).  
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Resultat  
I resultatet av intervjuerna har sex temaområden utkristalliserats. Det första området, definition av 
begreppet språkstörning handlar om hur intervjudeltagarna beskriver begreppet språkstörning och 
hur språkstörning kan graderas. Det andra området tar upp uppfattningar om hur en elev påverkas 
av att ha en språkstörning. Här inryms bland annat sociala och emotionella konsekvenser av 
språkstörning. I det tredje området intar kriterier och grunder för beslut till språkklass en central 
plats. Här redovisas bland annat hur intervjudeltagarna avgränsar och graderar språkstörning i 
kriterier för mottagande till språkklass. Språkstörning i ett föräldraperspektiv tar bland annat upp 
föräldrars syn på barnens behov och rättigheter samt föräldrars påverkan i organisationsfrågor. 
Det femte området beskriver intervjudeltagarnas erfarenheter och kunskaper då språkstörning 
överlappas med andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. När det gäller det sista 
temaområdet, organisation kring elever med språkstörning lyfts bland annat fram uppfattningar 
om vikten av kompetens hos personal, inkluderande arbetssätt samt hur fortsättning efter 
språkklass kan se ut.  

Definition av begreppet språkstörning 
Det som framkommer tydligast i resultatet kring begreppet språkstörning är att det uppfattas som 
ett komplext begrepp och att det därför är svårt att beskriva.  

Man kan undra vad som rör sig i barnets huvud kanske kan de prata hur mycket som helst i 
huvudet men det kommer inte ut och vilken frustration det måste vara att inte kunna göra sig 
förstådd på det viset.  

Flertalet uttrycker att det är en svår fråga, att de inte fått frågan tidigare samt menar att de inte kan 
det här området bra. En uttrycker tydligt att ”Jag kan inte det”. I beskrivningarna anses 
språkstörning spänna över ett stort spann mycket beroende på att den kan uttrycka sig på många 
olika sätt ”språkstörning för mig är att det är ett vitt begrepp med många svårigheter i”. 

Det är komplext eftersom den spänner över ett så stort spann. En del av barnen vi fått hit har 
inte kunnat säga någonting. En del kan prata men då handlar det om fonologin, ordförråd, 
ordförståelse…det abstrakta. 

Att det är så mycket större än man tror – språkstörning. Det känns som att det är stort men att 
det också är en massa annat som drar i barnen som hindrar de till språket. 

Språkstörning beskrivs som ett mångfacetterat begrepp och att det är stora individuella skillnader 
i diagnosen. Några intervjudeltagare uttrycker att det är ”en störning i sin språkutveckling” och 
”att man inte följer jämnårigas språkutveckling” och att ”det är otroligt olika”. Det framkommer 
också att språkstörning ofta är en livslång funktionsnedsättning. Enligt en intervjudeltagare 
förklaras begreppet som en verktygslåda med olika verktyg som man behöver för att kunna 
uttrycka sig. I en av kommunerna har diskussion förts kring begreppet störning. 

 …vi pratade om begreppet störning ungefär som man pratar om utvecklingsstörning, det finns 
en negativ klang i det.  
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En intervjudeltagare utgår från att språkstörning finns men att de inom kommunen inte har 
definierat begreppet. ”Så jag tror man använder det lite slarvigt kanske utan att definiera, det är 
alltså svårt att greppa vad språkstörning är för någonting…”. En annan intervjudeltagare uppfattar 
begreppet språkstörning som att eleven har svårt att förstå och hantera språket vid olika tillfällen 
och på olika sätt. Likaså förklaras: 

språkstörning för mig blir att barnet behöver hjälp och stöd för att de inte kommer förbi något 
moment. Eller att man har något som man behöver stödja upp… att man har någon problematik. 

En intervjudeltagare lyfter fram olika gradering av begreppet språkstörning och förklarar att 
”Språkstörning är ett stort begrepp som inbegriper allt från en lindrig till en grav språkstörning 
trots att de inte är några diagnosbetäckningar”. Grav språkstörning beskrivs som att den omfattar 
flera domäner och kan innebära en försening som överskrider flera år. ”Den kan också vara 
avvikande till sin karaktär”. En annan förklaring som framträder är att grav språkstörning är lika 
med generell språkstörning och förklaras med att det då finns svårigheter i de flesta språkliga 
domäner. Medan andra intervjudeltagare menar att diagnos autism inrymmer de språkliga 
svårigheterna där kommunikation och pragmatik framträder mest. Samtliga uttrycker att det pågår 
diskussioner kring begreppet språkstörning och vad det handlar om. Många barn anses ha en 
lindrig språkstörning. Flera intervjudeltagare lyfter i detta sammanhang fram att barnen då ofta 
har fonologiska svårigheter. ”Barn kan ha s, eller r eller någon annan fonologisk svårighet”.  

Man kan vara språkstörd i fonologi, att man har svårt med ljuden. Man kan ha svårt med 
pragmatiken - att man inte hör rätt ljud. Att man hör rätt ljud men inte kan säga rätt ljud. Att det 
är väldigt individanpassat hur de här barnen tolkar det som hörs och vad de har för inre motorer 
i sin språkstörning. 

Samtliga intervjudeltagarna beskriver olika diagnoser inom tal, språk och kommunikation där 
språkstörning uppfattas ha en slags särställning till andra diagnoser för att den är kombinerad på 
så många olika sätt och att den har så många olika grader. Diagnoskriterierna uppfattas utgå från 
en typisk utveckling där man kan titta på hur pass avvikande barnet är. Koppling görs att man på 
det sättet kan beskriva en språkstörning men samtidigt se att det inte ser ut så i verkligheten utan 
när man väl beskrivit språkstörning måste en analys ske vad den får för konsekvenser. I en 
beskrivning framkommer att det finns en massa trappor med olika grader av språkstörning. 

Ett språkstört barn måste följa ett trappsystem med olika höga trappsteg än i normalfallet. Med 
detta trappsystem kan man följa barnet, följa utvecklingen och vara medveten om förändringar 
som sker.  

Det finns en överenskommelse att språkstörning är en diagnos som inte varit så känd och att det 
är svårt att definiera begreppet och svårt att diagnosticera själva språkstörningen. Det kan gälla i 
situationer när man ser att barnet har en ojämn begåvningsprofil eller en ojämn utveckling i sitt 
språk. Det finns också en stor grå zon där det är svårt att sätta diagnoser menar intervjudeltagarna. 

Man kan veta att någon är språkstörd men i den här uppbyggnaden av graden av språkstörning 
och hur det är kopplat till barnets normala språkutveckling, den är ganska knepig att få till.  

Hur påverkas en elev av språkstörning? 
Intervjudeltagarna ser att en språkstörning påverkar barnet allsidigt. Dels är det språket som är 
påverkat, dels kan språkstörningen även påverka inlärningsförmågan i sin helhet.  
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För intervjudeltagarna handlar det om att barn med språkstörning inte kan ta sig vidare på egen 
hand utan behöver stöd i vissa moment. ”Så jag tror att för mig är det lite olika saker”.  

Kommunikation är ett gemensamt begrepp som går att urskilja i intervjuerna. Det handlar om att 
ta in språk och att förstå vad som sägs när man kommunicerar, det vill säga att språket är en 
kommunikationsprocess där det ingår ”att kommunicera med andra elever till exempel och det 
beror på vilken form man vill säga att det är men att ta emot instruktioner, att koppla vad som 
sägs och vad som man ska utföra”. Kommunikation kan i vissa situationer bli sårbar till exempel 
när man pratar och inte blir förstådd av omgivningen och sedan känna som sexåring att det nästan 
inte är någon idé.  En intervjudeltagare anser att förutom kommunikativ förmåga, analytisk 
förmåga och de andra ”the big five” så finns det många andra förmågor som påverkar hela 
personligheten så som metakognitiv förmåga, att kunna reflektera och att kunna dra slutsatser. 
Svårigheten för ett barn med språkstörning är bland annat att förstå olika ord och att kunna 
använda sig av de vid olika tillfällen och koppla det till innebörd.  

det är en långvarig...att man helt enkelt inte kommer igång med språket, man greppar inte att 
börja man letar efter ord och uttryck, man formulerar det på ett konstigt sätt eller att man är helt 
tyst.  

Vissa intervjudeltagare beskriver att för en del barn med språkstörning upplevs det som ett filter. 
Allting påverkas och hela omvärlden och inlärning filtreras som genom den här språkstörningen. De 
för också fram att man samtidigt inte kan säga att det är den renodlade språkstörningen för det kan 
också vara autism eller koncentrationssvårigheter som är det här filtret. De menar att det kan röra sig 
om ett begränsat korttidsminne/ arbetsminne och om hur allt hör ihop och hur barnet tacklar sina 
svårigheter som den har och vilken grund barnet står på.  

Ibland kan man se att han inte kan sitta stilla, och det hindrar ju också. 

En chef menar att man kan förbättra en språkstörning och man kan lindra den men man kan inte 
ta bort den helt utan man får jobba hela livet med att ha den här funktionsnedsättningen. ”Men 
man kan få verktyg och de verktygen kan säkert se olika ut för olika barn beroende på 
pedagogernas kunnighet och föräldrarnas vilja att hjälpa till att träna och öva”. Vidare menar 
intervjudeltagaren att får man verktyg så att det kan lindra en språkstörning så kan man fokusera 
på annat som man behöver hjälp med också om det skulle finnas en korrelation mellan 
språkstörning och andra diagnoser. En intervjudeltagare tycker sig se att det är språkstörningen 
som gör att de hamnar i språkklass. ”Rätt eller fel det vet jag inte. Jag tror ändå det får vara den 
samlade punkten för de här barnen. Det behövs mer forskning”. En intervjudeltagare förklarar att 
utifrån varje individ har stimulansen olika effekt på de här barnen dels hemma, dels i skolan. 

Social och emotionell utveckling  

Intervjudeltagarna menar att språkstörning får konsekvenser i ett helhetsperspektiv. I deras 
beskrivningar framgår att barnet kanske inte har ord för det som det tänker på, verktyg saknas och 
de tränas inte upp heller så språkstörning får konsekvenser på andra förmågor som till exempel 
social- och emotionell förmåga. Socialisation är ett begrepp som framträder i intervjuerna. Det 
beskrivs att många barn inte har haft samma möjlighet att leka som andra barn som kan leda till 
en bristande socio-emotionell utveckling. Detta kan komma att påverka individen hur den senare 
kommer fungera tillsammans med andra människor. 
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I detta sammanhang förs även fram att det inte bara är barnet som drabbas utan ofta hela familjen. 
”ja, vilka kontakter man har, familjen kanske inte på samma sätt bygger ut sitt nätverk därför att 
man har barn som har problem”. 

Någon intervjudeltagare uttrycker att det ofta kan bli så att man låter språkstörningen påverka 
andra delar i barnets utveckling, något som egentligen är omotiverat. ”Jag brukar alltid säga, se 
till att de kan simma, cykla och spela fotboll så har man kanske i alla fall bryggat över en del av 
svårigheterna”. 

Likaså beskrivs att många barn reagerar känslomässigt när det inte finns möjlighet att verbalisera. 
En intervjudeltagare lyfter fram att språkstörning även ger andra konsekvenser såsom problem 
med identitetsskapande och utveckling av självbild. En pedagog uttrycker: 

…eftersom språket är ett instrument för att bearbeta vår omvärld och används också för vårt 
tänkande så handlar den inte bara om språk utan också om hur vi upplever vår omgivning, våra 
intryck, och hur vi också fungerar i kommunikation med andra, vår interaktion med andra. 

När det gäller barn med språkstörning beskriver intervjudeltagarna en känsla hos barnet att inte 
alltid få vara med sina kamrater – ett utanförskap. De menar att det inte finns en begåvnings-
nedsättning som påverkar de sociala koderna utan att barnet kan ha svårt att uttrycka sig.  

Det kan ju vara så att vi har ett barn med ADHD som nu blivit primär och det ställer till det då 
men det är ju inte den generella språkstörningen utan det är den utåtagerande ADHD:n han har.  

Långsam inlärningstakt 

I resultatet framkommer en tydlig koppling till att elever i språkklass generellt har en långsam 
inlärningstakt.  

Alltså dels är det ju språket som är påverkat men den påverkar ju även inlärningsförmågan i sin 
helhet. Och det är också rätt luddigt tänker jag för långsam inlärning, ja, för jag uppfattar att det 
inte alltid har med arbetsminnet utan det är mera metoden hur man lär in. 

Flertalet intervjudeltagare uttrycker att barnen mycket väl förstår en massa saker men de har ett 
hinder i att kunna ta till sig. Barnen behöver hjälp att bearbeta saker med olika metoder och de 
behöver få lära sig långsamt. Det gör att inlärningen inte sker i den takt det förväntas att den ska 
kunna göra i motsvarande ålder och får som konsekvens att de inte klarar kursplanerna i sin 
årskurs. ”Det är alltså mycket långsammare inlärning”. Samtidigt framkommer en osäkerhet ” sen 
vet jag inte om det är språkstörningen som gör att de har en långsam inlärningstakt och vad som 
är hönan och ägget i det för jag uppfattar ändå att de har en bra förmåga att förstå”. En 
intervjudeltagare gör en koppling mellan språk och tanke och uttrycker att tänkandet inte 
utvecklas på samma sätt för ett barn med språkstörning vilket påverkar den kognitiva förmågan. 

Några rektorer uttrycker funderingar kring barnens kunskapsutveckling och menar att om detta är 
normalbegåvade barn för övrigt så borde de ha kommit längre i sin kunskapsutveckling. ”Det är 
en sån där liten grej som jag funderar på men det kanske är fel. Det kanske går så här långsamt”. 

Flera av intervjudeltagarna har erfarenhet att barnen inte når kunskapsmålen i den årskurs de 
befinner sig i. ” Nästan alla barn går om något år…”. I alla kommunerna läser eleverna i 
språkklasserna efter den ordinarie kursplanen förutom i en F-3-grupp i en utav kommunerna. 
Vidare anses det viktigt med en tydlighet i form av långsiktiga och kortsiktiga mål för varje elev. 
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En rektor har erfarenhet av detta och konstaterar vid utvärdering att en del av eleverna i år sex 
ligger på en kunskapsnivå motsvarande år tre. 

Det är ju så att ifall man går i språkklass så är det ju så att med det stöd man får där ska man nå 
de vanliga kunskapsmålen. Men vi har upptäckt att det inte alltid är så enkelt för alla elever där. 
Trots massiva insatser, jag menar liten grupp, väldigt mycket stöd, väldigt kompetent stöd på 
alla sätt men ändå står man och stampar på samma fläck. 

Vidare framkommer att det blir svårt för barn med språkstörning att vara i stor klass. Barnet kan 
inte ta in och sortera och uttrycka sig. Därför behöver barnet hjälp visuellt med bilder eller tecken 
och få strategier. I det lilla sammanhanget kan barnet få mycket uppmärksamhet och tid och som 
vuxen kan man vänta in, lyssna och förklara igen. 

Så de här barnen behöver mycket tid, så man kan vänta in och inte vara en stressad fröken i en 
stor klass utan man kan vänta in.  

Kriterier och grunder för beslut till språkklass 
Det finns en tydlig överenskommelse att barnen ska vara diagnosticerade med någon form av 
språkstörning inför ett mottagande till språkklass men samtidigt är det otydligt vilka kriterier som 
är uppsatta till språkklass. 

Det finns ju olika typer av språkstörning och man ska ha en av dem och det behöver inte vara en 
och samma diagnos utan det kan vara flera. Det finns ju olika så det är grunden.  

I en kommun hade dock några barn fått plats innan diagnosticering. ”Så man är med på 
överlämning under tiden”. I intervjuerna framkommer ytterligare att de flesta pedagoger i 
språkklasserna vet vilka kriterier kommunen har till språkklass. ”Och bara för att man inte skulle 
kunna ha vilken språkstörning som helst så sa vi då på den tiden att den skulle vara måttlig till 
grav”. Dock uttrycker en annan pedagog att ”jag har väl läst igenom det någon gång…men jag 
kan inte säga att jag sett”. Pedagogen uttrycker vidare att det ser väldigt olika ut och att det är 
många olika begrepp som florerar. När det gäller chefer och rektorer har inte de heller samma 
kännedom om vilka kriterier som är uppsatta i kommunerna till språkklass. En chef uttrycker ”Jag 
har inte koll på kriterierna”. Samtidigt uttrycks vikten av att diskutera vilka kriterier som ska råda 
inom kommunen för att kunna besluta om vad det är som gör att barnet får en plats och att vid 
mottagandet kunna definiera vad som gäller.  

…för vitsen med att ha en klass med språkstörda barn måste ändå vara att man ger dem 
specialundervisning för att de har det här funktionshindret eller funktionsnedsättningen. Men 
hur det skulle kunna tänkas fram vet jag faktiskt inte riktigt.  

Beslut i kommunen om kriterier  

Varje kommun har sina kriterier för mottagande till språkklass. Men i intervjudeltagarnas 
beskrivningar framkommer ingen klar bild över vem som beslutar om vilka kriterier som ska 
gälla till språkklass i respektive kommun. Samtliga rektorer menar att de bestämmer vilka 
kriterier som gäller inför ett mottagande till språkklass men ingen av rektorerna gav en tydlig 
beskrivning på kriterier. De hänvisar till tidigare beslut i kommunen och till logopedutlåtanden. 
En rektor tycker att ”huvudsaken är att man väljer något så man vet vad man pysslar med. För 
annars har du en grupp för kreti och pleti och då blir det inget bra”. 
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I en kommun är det en central antagning med chef på förvaltningsnivå som är ytterst ansvarig 
men i praktiken är det rektor på skolan som beslutar i samråd med lärare, specialpedagog och 
logoped. Det finns inga tydliga kriterier till språkklass i kommunen. 

Avgränsning och gradering i kriterier 

I flera intervjuer framkommer att kommunerna inte har någon tydlig avgränsning eller gradering 
av språkstörning i kriterierna till språkklass. Beskrivningarna är i generella termer och resultatet 
tyder på att det därför blir svårt att avgränsa och gradera språkstörning i kriterier till språkklass. 

Det är svårt att avgränsa språkstörning och det kanske inte är så konstigt eftersom vi som 
människor är så komplexa. Det är inte bara språk eller bara det eller…. 

…det ena följer av det andra. Det är en svår diagnos att göra just därför att vi inte kan tränga in i 
ett barns huvud på det sättet och sortera det på det sättet. Det kanske är ihopvävt på ett helt 
annat sätt. 

I en kommun beskrivs att det inte finns tydliga kriterier till språkklassen. 

därför försöker vi nu jobba upp ett bättre tänk kan man säga… Vi ska ha en blankett..så att vi 
kan bocka av vad skolan kräver och vad logopeden kräver så vi är på väg men det har inte varit 
tydligt innan. 

I de andra kommunerna anges grav generell språkstörning och generell språkstörning som 
kriterier där flera språkliga domäner ingår. 

så det innebär ju inte att alla fyra domänerna är inblandade. Det kan vara att den fonologiska 
biten är OK. Eller i stort sett. 

Flera av intervjudeltagarna nämner generell språkstörning i sina beskrivningar men har svårt att 
därefter definiera innebörden av begreppet. 

Hm… då kommer vi nog in på, då kommer vi in på mer djupgående och då tror jag vår logoped 
skulle svara bättre på det. Det kan inte jag. 

Några beskrivningar på hur språkstörning kan avgränsas framkommer i resultatet såsom ”Det är 
det expressiva och impressiva”. Även nämns varseblivning, att tolka sinnesintryck till exempel 
hörseln.  

Då kan det röra sig om auditiva perceptionssvårigheter och att kunna tolka hörselintryck. Dessa 
svårigheter brukar finnas kvar på den fonologiska delen av språkstörningen.  Om man nu inte 
räknar in att det kan finnas auditiva perceptionssvårigheter det brukar oftast finnas kvar på den 
fonologiska delen eller på ljuddelen så tycker jag nog ändå att man kan se det som en domän för 
sig, så det är en generell språkstörning som ska gälla. 

En intervjudeltagare nämner att språkstörningen ska vara primär för att kunna få en plats i 
språkklass. ”Vi håller väldigt rent att det är den primära svårigheten som är diagnosticerad då”.  

Grunder för beslut om mottagande  

Resultatet visar att kommunerna fokuserar på diagnoser inom språkstörning som grund för beslut. 
Det framkommer att mycket sker initialt av logopeden. Logopeden gör verksamhetsplaner och 
penetrerar olika frågeställningar. Det är därefter rektor som till slut tar beslut men rektor menar 
att det är svårt att ha expertiskunskap och att det är logopedens ord som väger tungt.”Jag sitter 
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egentligen med och får mig så här ser det ut, så här tänker vi. Det här urvalet skulle jag aldrig 
kunna göra”. Samtliga intervjudeltagare poängterar att det ska finnas ett logopedutlåtande men att 
utlåtanden kan se ut på olika sätt. För att överhuvudtaget kunna söka till språkklass i en kommun 
måste du gå hos en behandlande logoped som skriver remiss till språkklassen. Det brukar stå att 
det här är ett barn som väl skulle passa in i en språkgrupp. En rektor beskriver att efter att en 
ansökan med ett logopedutlåtande inkommit bjuds barnet och föräldrar till språkklassen för att de 
ska kunna se om detta kan vara en lämplig placering. Efter att föräldrar därefter väljer språkklass 
och personalen har gett sin syn på om de tror att det här är bra för det här barnet, kan det sedan bli 
aktuellt med ett mottagande. 

Det framgår i resultatet att ett psykologutlåtande eller psykologutredning bör finnas med i 
dokumentationen för att utesluta att det inte ligger något begåvningshinder i vägen. Det är viktigt 
att psykologen gör en anamnes och bakgrund för att kunna tolka resultaten på rätt sätt. Vidare 
menade intervjudeltagaren att det är viktigt vid en utredning att psykologen färgar utredningen 
där elevens starka sidor och intressen fångas/speglas. Det ska vara ett helhetsperspektiv och en 
utredning med respekt för individen. Utredningen måste bli som en beskrivning och kännas 
personlig och inte frånstötande. I en kommun vill de även ha en pedagogisk bedömning från den 
förskola där barnet befinner sig, som komplement till ansökan. De betonar vikten av alla tre 
bedömningarna inför ett beslut.  

Vi tar med hela…Det kan ju finnas annat som vi bör veta. Det är ju en liten grupp så att 
sammansättningen blir korrekt.  

Rektorn förklarar att allt bör ske i samråd med logoped, lärare och psykolog. Det kan gälla vid en 
situation där man ser att språkstörningen inte är primär.  

Logopeden tittar på den språkliga delen. Det är därför psykologbedömningen är så viktig också. 
Och den pedagogiska delen. Därför finns de här alla tre och de måste till. 

I resultatet framkommer att det saknas rutiner för grunder till beslut när barnet har flera 
diagnoser. ”Alltså vem tittar på om den här eleven ska ha en plats eller inte. Det behöver bli 
tydligare”. En chef ser en klar risk om man inte ser till helheten utan bara tar fasta på en liten del 
” Och då tror jag att det kan bli fel för eleven”. Intervjudeltagaren menar att man måste diskutera 
vilken placering som passar bäst. Samtidigt betonas vikten av att logoped, skolpsykolog och 
pedagog samarbetar kring det enskilda barnet. ”Och är det så att det finns några tveksamheter 
under vägens gång då gör man en uppföljningsutredning eller till och med en ny frågeställning”. 
En intervjudeltagare drar parallell med mottagande till särskola som kräver fyra utredningar. 
”Man kanske inte behöver ha det i alla fall, kanske i några men inte i alla”. 

I en intervju framkommer att många barn som söker till språkklassen har olika svårigheter.  Det 
kan handla om förutom de språkliga svårigheterna även motoriska svårigheter eller socio-
emotionella svårigheter. Dock ser de att logopedutlåtandet väger tyngst och menar att sätter man 
in krafttag och stimulerar språket så kan man undanröja en del av de andra svårigheterna. De 
förklarar att utifrån ett språkhandikapp kan andra svårigheter finnas parallellt. 

I en kommun har diskussioner förts huruvida språkstörningen hos ett barn var primär eller 
sekundär. De menar att det är olika kunskaper och erfarenheter kring språkstörning i de olika 
organisationsnivåerna i kommunen. En intervjudeltagare menar att för att ett barn ska få en plats i 
språkklass måste det finnas en gräns för att man måste ha en grav nedsättning. ”Man måste ha på 
fötterna där! ”. Samtidigt påpekas att om man tidigt ska börja diagnosticera för att hitta andra 



 
 

27 

funktionsnedsättningar hamnar man i en lång period ”Och då kanske man blir så pass gammal att 
det inte är aktuellt längre att gå i en språkklass så det gäller nog att inte utreda för mycket heller”. 

En pedagog citerar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och beskriver att språkhindret 
ska stå framför de andra hindren. Utifrån att barnet får ett logopedutlåtande där de språkliga 
svårigheterna är belysta kommer det att synas att barnets utveckling är långt efter i språkliga 
avseenden eller/och avvikande i språkliga avseenden. Med detta har man sett att språket är det 
stora problemet. Det kan visserligen finnas en motorisk försening eller att barnet är socio-
emotionellt omoget men det kan förklaras utifrån att det är språket som gör att det här barnet inte 
utvecklas så mycket. 

De flesta menar att de önskar så mycket information som möjligt kring barnet. Enligt en 
intervjudeltagare är det av vikt att göra en observation där barnet befinner sig innan beslut tas. 
”Sedan på tröskeln är det bra om ett utredningsteam har gjort en bedömning på eleven”.   

Språkstörning i ett föräldraperspektiv 
I resultatet framträder att föräldrar påverkar beslut om att det ska finnas språkklasser i 
kommunerna och hur språkklasserna organiseras. Intervjudeltagarna menar att om det finns 
grader av vad som är lättare att behandla så blir språkstörning lättare att behandla än vad en annan 
funktionsnedsättning gör. De ser vidare att föräldrar uppfattar att det finns verktyg och 
behandling för språkstörning. ”Ja, något behandlingsbart…nu vet jag vad det är för problem med 
mitt barn, nu får det behandling av logoped”. Språkstörning anses inte så farligt för föräldrarna. 
Detta leder till att graden av språkstörning får betydelse, det vill säga föräldrar vill hellre att det 
ska vara endast språkstörning än att barnet har en kombinerad funktionsnedsättning som är 
svårare att hantera både vad gäller behandling och pedagogik. ”utan de ville att det skulle finnas 
en språkstörning och då betyder det också att man har en grav skillnad i hur språkstörd man kan 
betecknas vara”. Det framkommer att språkstörning är svår att definiera och att den har något 
slags särställning hos föräldrar i förhållande till andra funktionsnedsättningar. ”…för jag förstod 
ganska tidigt att de här föräldrarna till barnen det handlade om var väldigt måna om att de skulle 
vara språkstörda inte ha andra funktionsnedsättningar. De ville inte ens utreda det än gång”. Detta 
medför att det är viktigt att tidigt börja bearbeta föräldrarnas frustration över att det finns andra 
delar som man inte riktigt ser eller som man inte vill se.  

Intervjudeltagarna ser en stor frustration hos föräldrar, egentligen i hela skolsystemet, för man vet 
inte hur man ska hantera ett barn med språkstörning och om det är kopplat till någon annan 
funktionsnedsättning. Det framgår i intervjuerna att det är viktigt att informera föräldrar att man 
inte är färdigutredd när man hamnar i språkklass. 

Hos många föräldrar finns en oro och sorg över sina barns svårigheter. Samtidigt är det viktigt 
att vara tydlig mot föräldrar så att de inte ”gömmer” sig bakom språkstörningen.  

Begreppet språkstörning är om man nu får uttala sig så, positivt för föräldrar. För då ser man det 
så att det är en enkel förklaring till att han eller hon har svårigheter men med allmän träning 
kommer det ordna sig. Medan vi ser hur längre vi har jobbat också att det kanske inte är den 
primära svårigheten som finns. Utan det finns många gånger andra svårigheter. 
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En intervjudeltagare betonar vikten av att ta reda på vad föräldrarna förväntar sig att få ut i 
språkklassen. Det framkommer även att förutom den pedagogiska kunskapen är föräldrarnas vilja 
att hjälpa till att träna och öva mycket viktigt för barnens språkutveckling.  

Vad jag tror är A och O vad gäller inte bara språkstörning utan alla funktionsnedsättningar är att 
kunskap är en väldigt god hjälp på vägen. Och då tänker jag inte bara på den pedagogiska 
kunskapen utan också vad föräldrarna kan hjälpa sitt barn med och hur man kan träna det…  

I beskrivningarna framkommer att genom att ha en tät kontakt med föräldrar skapas tillit och då 
kommer inte någon överraskning för föräldrar. En första tröskel är att föräldrar lämnar in en 
ansökan där de skrivit under att de önskar en plats i språkklassen. Då har föräldrar uttryckt sin 
vilja och man har föräldrarna med sig och då kan man också nå andra mål så att man kommer till 
tals med varandra. 

För de är så osäkra och rädda speciellt de nya som kommer så man behöver jobba jättemycket 
med föräldragruppen. För det är en sorg de bär på i allmänhet. 

När det gäller föräldrarollen framkommer att flera föräldrar har stora svårigheter själva antingen 
med koncentration, språkförståelse eller språkstörning. Det gäller även tvåspråkighet och dyslexi. 
Vissa föräldrar har inga svårigheter och då går det lättare för barnet. Det blir lättare att hjälpa 
barnet ”Det blir lättare med informationen till de föräldrarna som det kanske inte är med de 
andra”. Många föräldrar har också dåligt samvete och undrar hur det kommer sig att ”mitt” barn 
har språkstörning och vem som kan sägas vara skyldig till det här. 

I beskrivningarna framkommer att personalen möter föräldrar till funktionsnedsatta barn med en 
stor sorg. Samtidigt lyfts även fram att föräldrar måste få möjlighet att bearbeta sin sorg på olika 
sätt och att många gör det genom att arbeta aktivt med information och kunskapsspridning. En 
intervjudeltagare lyfter fram betydelsen om man har barn sen tidigare eller om det här är ens 
första barn. ”Det har väldigt stor betydelse för hur man hanterar en stor svårighet i familjen”.  
Språkstörning får konsekvenser i hemmet och i umgänget med andra människor, hur nätverket 
byggs upp runt familjen. ”så det är inte bara barnet som drabbas utan en hel familj skulle jag vilja 
säga”. Det framgår också att många barn kanske inte är medvetna om att de har en språkstörning 
och pratar inte så mycket om det men att det ofta drabbar hela familjen. 

Jag tror att de flesta föräldrar ser att deras barn har en problematik men man som så många 
andra funktionsnedsättningar så hoppas man så mycket att man inte ser rätt eller inte tänker rätt 
eller så…   

I beskrivningarna lyfts även fram att det tidigare funnits andra tankegångar, det vill säga att 
föräldrar besökt språkklass och sedan sagt att det knappt går några språkstörda barn i gruppen. 
Dessa föräldrar hade upplevt att eleverna i språkklassen hade så stora svårigheter i förhållande till 
vad deras barn hade och hade då backat och låtit sina barn gå kvar i sina ordinarie klasser. I detta 
perspektiv, menar intervjudeltagaren, blir det viktigt att ha en tydlighet i vilka grunder som finns 
vid beslut om mottagande i språkklass. 

Samtidig förekomst av språkstörning och 
andra utvecklingsavvikelser 
I resultatet framgår att intervjudeltagarnas uppfattningar är att diagnoser förändras över tid och 
kan övergå till andra symptom. En rektor beskriver att det är svårt att särskilja vad som är vad. 
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Många gånger har utredningsarbetet inte kommit så långt och det enda som finns är en 
språkstörning. En annan rektor uttrycker att man inte alltid hinner utreda varje barn klart till 
skolstart. Ibland kommer barn med två diagnoser som efter tid visar sig att till exempel 
autismdiagnosen mer och mer tar överhand under skolåren.  Det framkommer också att det kan 
röra sig om en språkstörning ”…en svårighet med språket just men inte kanske så mycket annat 
samtidigt som man också ser över tid det här med koncentration och så” .  

Samtidigt menar en pedagog att det är viktigt att verkligen se trots att det är svårt att se. ”Då får 
man göra om test efter något år”. En annan intervjudeltagare uttrycker: 

Men så kan man nog säga för flera av våra barn att de andra diagnoserna ja, har blivit mer 
överordnade och språkstörningen mattas av eller behandlas bort eller blir mindre. 

Intervjudeltagarna uppfattar att språkstörning är en diagnos barn oftast får i förskoleålder.  

Det händer ofta att vi vill vidare alltså man får den här första diagnosen och den är ju rätt men 
det finns något mera många gånger.  

I beskrivningarna framkommer att behov och svårigheter många gånger förändras över tid i 
skolåldern och många barn visar då symptom på andra utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar. Jag arbetar i förskolan en dag i veckan och ”där ser vi inte det här. Det 
måste få ta lite tid innan man liksom vet vad som är vad”. 

Resultatet av intervjuerna visar att det finns en vilja till att kunna avgränsa och vara tydlig med att 
det ska vara en primär språkstörning hos barnet samtidigt som de flesta ser att det inte alltid är så.  

I intervjuerna framkommer att begreppet överlappande utvecklingsrelaterade funktions-
nedsättningar är ett begrepp som inte är känt. ”Nej, det har jag inte mött. Alltså jag kan ingenting 
om det här”. När exempel ges på språkstörning och ADHD görs kopplingen att. ”Det har alla här 
uppe!”. Det förklaras vidare att problemet här är att de oftast när de är unga får språkstörningen 
som den primära och med komplement med ADHD men det kan vara precis tvärtom där den 
andra diagnosen kanske är huvuddiagnosen.  

En intervjudeltagare förklarar att språkstörning är en diagnos som inte ses på ytan och att de flesta 
utav de här barnen också har en annan diagnos ” Och då kan man tro att det är det som är det 
primära”. Vidare beskrivs olika utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. En 
intervjudeltagare anser att ADHD är vanligare än autism medan en annan intervjudeltagare ser att 
autistiska drag är en vanlig överlappande funktionsnedsättning. Men också att ”autism och 
ADHD kan ju väl höra ihop”. En intervju innehåller även en reflektion kring gradering av olika 
utvecklingsrelaterade diagnoser.  

Men kan det vara så att ADHD är i så många grader att det nästan är lättast att säga att det mesta 
skulle kunna kopplas till ADHD…vitt spektra, tänker jag. 

En rektor uttrycker att de barn som har ADHD medicinerar för det men om inte föräldrarna skulle 
tycka det så bör man diskutera det för då kan det bli en väldigt rörig elev om vi låtsas att det 
skulle vara så… ”och då kan man diskutera vad som är bäst”. 
Intervjudeltagarna ser att språkstörning ofta överlappas och andra funktionsnedsättningar och det 
framkommer hos flera intervjudeltagare att de flesta av barnen i språkklasserna har språkstörning 
och andra överlappande diagnoser.  

För här tuggar ju diagnoserna på så att säga som alla är så inne på så får den ena diagnosen efter 
den andra, så de har dyslexi, autism eller ADHD eller… 
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I en kommun visar det sig att alla barn i språkklassen har någon överlappande diagnos.  

Ja, oftast tre, två…men det viktiga är att det finns en generell språkstörning.   

I en kommun började flertalet barn i språkklassen med en språkdiagnos. Under skoltiden hade 
sedan fyra av barnen även fått andra diagnoser efter att ha utretts i neuropsykiatriska team.  
Flera av intervjudeltagarna tycker sig se att det är en väldigt liten procent som har en ren 
språkstörning och ingenting annat. ”…jag har ju jobbat så länge och jag kan nog räkna på en hand 
de barn som haft ren språkstörning. Alltså det är så pass få barn”. En annan pedagog uttrycker att 
det är tufft för många utav barnen. De behöver ofta utredas vidare och får även andra diagnoser.  

I resultatet framkommer olika uppfattningar bland intervjudeltagarna huruvida elever i språkklass 
har andra överlappande diagnoser. En beskriver att ”Jag kan inte dra mig till minnes att jag har 
mött så många elever med andra diagnoser men en gång mötte jag en pojke med ADD och 
språkliga svårigheter”. Samtidigt betonas vikten av att ha ett individuellt perspektiv på varje barn. 
En pedagog menar att man inte med automatik kan säga att språkstörning har ett samband med 
andra diagnoser ”det ser olika ut, själva språkstörningen färgar av sig på hela individens 
förmågor”. 

men det som förenar de här barnen som är så olika, alla är väldigt individuella individer, men 
det som förenar dem är att de har en språkstörningsdiagnos. 

En intervjudeltagare anser att det inte är så renodlade språkstörningar hos barnen i språkklassen. 
Men i språkklass kan man förbättra barnens expressiva förmåga och deras semantiska förmåga 
det vill säga både på ytan och på djupet. Samtidigt betonas vikten av att skolan måste vara 
medveten om att barnen borde utredas igen med frågeställning inom till exempel 
autismspektrumtillstånd.  

Resultatet visar vikten av att ha ett tvärvetenskapligt synsätt. ”Jag tror det beror på vem som 
studerar barnet, för du kan titta utifrån alla aspekterna och förklara”. Det betonas att var och en 
har sitt perspektiv och var och en har sin förklaring var väl bristerna består i och vad det beror på 
och vad de får för konsekvenser. ”Genom att se vad olika professioner skulle kunna göra för att 
samverka kan vi börja bygga broar och genom att därefter korsbefrukta de olika disciplinerna är 
det verkligen att ta ansvar!” Vikten av att vara aktsam samt ha kontinuitet och att se barnen här 
”för det här förändras över tid” gick att urskilja i samtliga intervjuer. 
En intervjudeltagare betonar att vi måste ställa barnet i centrum och se hur vi tillsammans kan 
koppla ihop olika bitar så att det blir så bra som möjligt för det här barnet.  

Man har en cirkel med språkstörning så har vi allting annat som petar in i den där cirkeln så är 
det! Så är det generellt för alla barn som vi har idag. Man ser att det är någonting. 

Organisation för elever med språkstörning 
Intervjudeltagarna anser att barnen som går i språkklasser är väl dokumenterade och de flesta är 
överens om att ett barn med språkstörning och andra överlappande funktionsnedsättningar kan 
tillhöra en språkklass. Men i vilken mån det skulle kunna påverka ett beslut om mottagande till 
språkklass är svårt att beskriva för intervjudeltagarna. Som förklaring lyfts fram att det alltid är ett 
helhetsperspektiv och varje elev är unik och det måste vridas och vändas på allt ”Jag skulle kunna 
tänka mig att ta in en elev med språkstörning och autism innan autismen utvecklar sig”. I en av 
kommunerna har det funnits en uttagningsgrupp då språkklassen startades. Redan då kunde man 
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se att en del av barnen hade samexistens med andra diagnoser. Men att barnen, eftersom de ändå 
hade en språkstörning av allvarligare karaktär, skulle må bra av att få den här starten i livet. 
”Sedan kunde man kanske se att det skulle bli en slagsida åt det autistiska hållet”. 

Utifrån att diagnoserna förändras är det svårt att säga att eleverna är rätt placerade över tid enligt 
intervjudeltagarna. I en kommun blir man lovad en plats i språkklass i tre år. ”Så blir man färdig i 
år ett, får man gå kvar”. Det gör att barnet upptar en plats fast barnet egentligen inte har behov av 
att tillhöra språkklassen. En annan intervjudeltagare menar att med alla funktionsnedsättningar 
kan man inte alltid bilda klasser. Det kan röra sig om för få barn i kommunen. 

Så det ligger i sakens natur att man behöver kunna blanda grupper så att man får till en klass. 
För det där är knivigt…Nu är det rektorerna som sitter med det där. 

En chef för fram de ekonomiska förutsättningar som finns i kommunen för att kunna ha en 
språkklass och vad de kan stötta verksamheten med. Intervjudeltagaren beskriver att det kan 
finnas felmarginaler när det gäller diagnoser hos barnen när dessa dokumenteras statistiskt. 
Intervjudeltagaren menar att ibland är det det omvända förhållandet, att barnet har en annan 
diagnos än just språkstörning och att det inte är så jättekänt hur man diagnosticerar det och hur 
man behöver specialistkunskaper för att kunna göra det ”Där kan jag tänka mig att det behövs en 
kunskap hos professionen att ha det i bakhuvudet att det kan röra sig om något annat också ”. 

Samtliga intervjudeltagare betonar vikten av att inte låsa sig vid ett sätt att vara och tänka på. Det 
kan då handla om att integrera barnen i vanlig klass för att höra det talade språket och att få 
tillfälle att härma ”man tillhör en klass men man har också en tillhörighet i språkklassen”. Flera 
intervjudeltagare är överens om att barnen även ska tillhöra en vanlig klass.  

…och jag tror nog inte våra tillsynsmän har alldeles fel när de säger att det man minst vill göra 
är att permanenta någon som går i en särskild undervisningsgrupp…så det är väl alldeles 
utmärkt att väva det så att man tillhör en vanlig klass också för att se hur de socialt utvecklas 
alltså få höra lite andra som talar och så som också är inne i en språklig utvecklingsprocess. 

När det gäller att inkludera barn med språkstörning i vanliga klasser framkommer vikten av att 
kunna göra anpassningar och att det finns kompetens hos hela kollegiet på skolan kring 
språkstörning. I intervjuerna lyfts betydelsen av att arbeta så flexibelt som möjligt kring barnen 
och intervjudeltagarna anser att det är viktigt att eleverna får möta olika personer och att skolan 
bör hitta lämpliga inkluderingssätt. Det är också av vikt att ha en riktning på placeringar i 
språkklass som ska röra sig mot att komma ut i en vanlig klass.  

man bör också egentligen ha en bra kontakt med klasslärare och höra sig för, lägga schema så 
att det är möjligt att vara inkluderade, hitta temaområden så att det körs parallellt så att man kan 
underlätta för att inkludera. 

Likaså påpekas att raster är ett viktigt tillfälle då man kan se till att de informella mötena görs så 
att de här barnen träffar kompisar. 

Några intervjudeltagare menar att barn med språkstörning mår bra i språkklasser och ser en 
särskild vinst med språkklass där det blir ett gemensamt ämnesområde man samlas kring. De 
uppfattar att barnen mår bäst i ett mindre sammanhang på grund av sina språkliga svårigheter. 
Dessa svårigheter kan man med olika metoder hantera bäst i en språkklass. En pedagog menar att 
man i språkklassen kan ge barnen kommunikativa möjligheter. Tanken med språkklass är enligt 
pedagogen att det ska vara en homogen grupp barn där undervisningen är anpassad för just dessa 
behov. Visserligen så är barnen olika också. 
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Jag är tveksam till vad man kan göra i den här språkklassen…Är det så att det här är vad barnet 
behöver? Eleven ska få behandling, eleven ska få undervisning i den lilla gruppen utifrån att vi 
har ett tänk om hur metodiken ser ut här, läromedel och allt…då tror jag det är olyckligt om man 
blandar för mycket språkstörning med andra saker när det råkar finnas en del språksvårigheter. 

Enligt pedagogen blir det då inte rätt mot någon när man placerar ”allt möjligt med olika 
motiveringar”.  

Är det bara att de ska få lugn och ro i en liten grupp…och det är rektors beslut...” Jag tycker inte 
barn med en språkstörning som är inskrivna i särskolan hör hemma i den kommunövergripande 
gruppen därför att det är en sån liten grupp. De är så få och så hänvisade till varandra att jag 
tycker det är tillräckligt ändå att man har barn från grundskolans elevkrets som går där.  

Samtidigt uttrycker samtliga intervjudeltagare en risk med att särskilda undervisningsgrupper blir 
permanenta för barnen. Enligt nya styrdokument har de flesta andra särskilda undervisnings-
grupper lagts ner i kommunerna.  

Men det man inte rör i än så länge det är just språkklasserna för det är väl så att ingen riktigt 
begriper alltså tal och språk, ja, tal och språk, det är ju att de behöver träning i tal och språk och 
utifrån så är det klockrent…men däremot långsam inlärning ja då..där är det kanske många 
elever med svag begåvning men det finns även ADHD och lite här och där. Då blir det inte 
riktigt lika tvärsäkert längre medan man tror utifrån tal och språk, bara tal och språk, där jobbar 
de med det och det kommer gå så bra så…  

Flera uttrycker sina tankar var barnen skulle gå om de inte gick i språkklass. Ofta handlar det då 
om barn med diagnos inom autismspektrumtillstånd.  

Där är jag inte riktigt på samma tankebana som en del som jobbar i autismgrupper, att de ska 
sitta bakom bås, de ska sitta och jobba var och en för sig…vi som jobbar med språkstörning 
låter de inte vara tysta utan jag tycker man ska jobba med de kommunikativa bitarna…man 
måste lära sig att hantera dem bitarna också. 

Flera intervjudeltagare har erfarenhet av att barn hade utvecklat ADHD under sin skoltid och 
anser att språkklass inte längre är rätt grupp. Vissa av eleverna som börjat i språkklass har haft 
lite språkliga svårigheter medan andra elever haft stora språkliga svårigheter. 

och samtidigt kan vi inte bara kasta ut barn så vad gör vi istället? …det blir ofta precis tvärtom 
de ena ska tystas medan den andra ska uppmuntras att prata. 

Det framkommer i intervjuerna att föräldrar önskar att det finns en fortsättning efter dessa 
befintliga språkklasser. Samtidigt såg samtliga intervjudeltagare att det inte finns någon given 
fortsättning på språkklass i kommunen. ”och skulle det finnas en språkklass, jag vet inte riktigt, 
då ska man ju ha klart för sig att vi har de här barnen med den här samexistensen”. De ser 
problem med att finna kompetens som motsvarar de här barnens behov. I en av kommunerna 
finns språkklass upp till år tre. Barnen i år tre ska till hösten ut i klasser med stöd på en annan 
skola i kommunen. ”Samtidigt finns inkluderingstankar som inte får hindras av praktiska 
svårigheter”.  

I två av kommunerna finns ingen given fortsättning på språkklasserna efter år sex. Det beskrivs 
att många av barnen hamnar på olika högstadieskolor med speciallösningar och att många inte 
hamnar rätt och får det bra. 
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 ”Det kan bli jättekämpigt eftersom de inte nått målen”. Med tanke på att många av barnen i 
språkklasser har autistiska drag är det viktigt att det finns en kompetens som motsvarar barnens 
behov för att kunna se vad som kan utvecklas. Däremot menar rektor att metoder och tankar hos 
pedagoger kan skifta. 

Kompetens hos personal i språkklass 

Samtliga intervjudeltagare poängterar vikten av information och kunskap om själva ämnet för att 
kunna sätta in rätt åtgärder för respektive individ. Det framgår att pedagogerna i en kommun inte 
fått ta del av barnens språkdiagnoser vid skolstart men att de tagit del av ADHD-diagnoser och 
andra utredningar som skett under läsåret. De anser att de behövt få utbildning kring språk och 
hade också förväntat sig det. Inte heller handledning av logoped har fungerat varje vecka. ”Vi har 
inte det varje vecka utan vi har det när det inte finns annat. Alltså det är inte prioriterat om man 
säger”. Pedagogen uttrycker att det borde vara prioriterat framför alla andra samarbeten för att få 
till bästa kvalitén. Medan i en annan kommun fungerar regelbunden handledning med logoped.  

Hon ser sin del och vad vi kan jobba med och vi kan ställa en frågeställning – vad är det här 
egentligen? Är det en språkstörning eller är det bara koncentrationen som gör att det här inte 
fungerar. Kan det vara ADHD? Eller autism?  

Vid intervjuerna betonas att kompetens kring språkstörning bör finnas bland pedagoger i 
språkklass. I sammanhanget nämns även att kommunen betalar för logopedinsatsen. Likaså 
förklaras behovet av att kunna utreda och fastställa om det är något mer som utgör svårigheter 
som personalen är skyldig att arbeta med. I resultatet framkommer att ingen av kommunerna har 
speciallärare/specialpedagoger anställda i sina språkklasser. När det gäller personal i 
språkklasserna nämns olika yrkeskategorier såsom lärare, förskollärare och assistenter. I en 
kommun nämns en lärare med viss specialpedagogisk kompetens. I en annan kommun är 
talpedagog knuten till språkklasserna. Alla kommuner har logopeder knutna till klasserna. Enligt 
en intervjudeltagare är observation ett viktigt verktyg för lärare att kunna säga till om hur det ska 
vara. 

…logopeden ansvarar för språkstörningen men metoderna i klassrummet …hur ska vi hantera 
detta? Det måste ske i samråd.  

Det framkommer att det är viktigt vilken ingång pedagogerna har och det kommer påverka vad 
som är möjligt att göra.  

Och det är där man måste lägga basen för kunskap och information den är jätteviktig, i 
synnerhet till föräldrar och barnen…och ju tidigare man gör det desto bättre för att sorgen blir ju 
inte lättare att hantera , om man nu kan kalla det sorg, frustration i alla fall som förälder till barn 
som inte utvecklas som normalstörda gör.  

En rektor anser att det är en förmån att ha en språkklass inom sin skolorganisation.  Efter en 
omorganisation i kommunen är nu pedagogerna i språkklassen med på möten ” Nu befruktar vi 
varandra”. En pedagog i en annan kommun uttryckte att det är svårt att språkklassen ska finnas i 
alla forum inom skolan. ”Det går inte! Vi måste få fokusera på språkverksamheten!”.  

I samtliga kommuner visar det sig att det varit svårt att behålla personal i språkklasserna. 
Beslutsfattare önskar se att det finns olika typer av pedagoger i grupperna. Någon nämner till 
exempel strukturerad, yvig och klasslärarsort och tycker att alla behövs i en sån här grupp.”Det 
ska inte bara vara långsamt”.  
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Enligt en intervjudeltagare finns en oro kring arbetssituationen ”Min tanke är att om man jobbar i 
en liten grupp så är det varje termin eller varje läsår så att vi inte vet om vi får vara kvar”. 
Funderingar kommer till uttryck angående att pedagogerna är inriktade på att arbeta främst med 
tal och språk och därmed känner en stor frustration. 

Vänta, det här är inte språkstörning. Det här barnet behöver inte gå här. Tidigare var det många 
barn som inte hade språkstörning. Det var särskola, autism och något mer.  

Samtidigt beskrivs att de lagt ner mycket arbete på att avgränsa och tydliggöra vilka barn som ska 
bli mottagna i språkklassen. 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att få kännedom om beslutsfattares och pedagogers kunskaper och 
erfarenheter kring begreppet språkstörning och överlappande utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar samt hur detta påverkar kriterier och beslut om mottagande till språkklass. 
I diskussionsavsnittet vävs resultaten in i texten och är kopplade till studiens frågeställningar. 
Avsnittet avslutas med en egen reflektion och förslag på fortsatt forskning. 

Utfallet av den här studien blev annorlunda än vad jag tänkt innan arbetet startade. Min 
förförståelse sade mig att elever med språkstörning ofta har andra utvecklingsrelaterade 
svårigheter och diagnoser och jag slogs av hur samtalen i intervjuerna hela tiden gled mot 
organisatoriska faktorer. 

Organisation i kommunerna 
Under 1990-talet fick ett pragmatiskt synsätt stor spridning hos logopeder, vilket säkert bidrog till 
inrättandet av språkklasser. Man tog fasta på språkets sociala betydelse och hur olika situationer 
och samtalspartner påverkar barnets utveckling, inte minst kamratinteraktion (Nettelbladt, 2013). 
I kommunerna som deltagit i studien har språkklasser funnits över tid. Trots beslut om att det ska 
finnas språkklasser visar resultatet på att det vållar problem för flertalet intervjudeltagare att 
definiera begreppet språkstörning. En anledning kan vara att intervjudeltagarna har olika 
erfarenheter och bakgrund och detta påverkar naturligtvis denna studies resultat.  
Samtidigt beskriver Bishop (1997), Bruce (2007), Nettelbladt och Salameh (2007) och Miniscalco 
(2009)  att det inte råder en klar definition av begreppet språkstörning och gör gällande att 
språkstörning är ett komplext begrepp som kan yttra sig på olika sätt och i olika diagnoser.  
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Det framkom en skillnad i synen på begreppet språkstörning mellan de olika kommunnivåerna.  
På organisationsnivå fokuserades inte vid intervjutillfällena så mycket på språkstörning utan det 
blev mer en övergripande bild av elever i behov av särskilt stöd som diskuterades i ett 
helhetsperspektiv - hur skolan ska organiseras och hur barn med olika behov ska kunna stödjas i 
sin utveckling. Organisationsnivån utgick från utbildningsretoriken i våra skolpolitiska 
styrdokument som utgår från inkludering och deltagande som övergripande värden. Samtidigt 
påpekades att lagstiftningen tillåter olika typer av kompensatoriska lösningar så som särskilda 
undervisningsgrupper. Däremot såg deltagarna en risk att språkklasser blir en permanent lösning 
för barnet. Vissa kritiker mot särskilda undervisningsgrupper menar att segregerande 
undervisning riskerar att permanenta segregeringen.  Pedagogerna pratade om språkklasserna som 
en segregerande verksamhet. Det framgick 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) anser 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.  
 
Olika mellanformer, där barnet har sin basplacering i den ordinarie klassen men får 
stödundervisning i liten grupp, var ett alternativ som framkom i intervjuerna. Tanken var att 
eleven inte i onödan ska behöva särskiljas från den ordinarie klassen för att få det särskilda stödet. 
Man kan utläsa i svaren att det handlade om att barnen behöver båda världar dels i det mindre 
sammanhanget, dels i en ordinarie klass där det ges tillfälle till andra sociala kontakter. Detta är 
även ett resultat som framkom i Bruces (2007) studie, nämligen att barn med språkstörning kan 
dra nytta av att ha tillgång till olika samtalskontexter, fast på olika sätt. Det handlar om att möta 
dels åldersmatchade barn, dels barn på samma språkutvecklingsnivå, språkmatchade barn. Utifrån 
detta resonemang på organisationsnivån upplevdes ingen prioritering av att organisera elever till 
särskilda språkklasser. Samtidigt blir detta motsägande. I kommunerna har språkklasserna fått 
vara kvar medan de flesta övriga särskilda undervisningsgrupper lagts ned enligt skolpolitiska 
riktlinjer. När det gällde språkklassernas organisation lämnade cheferna på organisationsnivå över 
ansvaret till rektorerna på gruppnivå. 

I två av kommunerna i studien finns språkspår inom förskolan. Rektorerna är väl insatta i den 
organisationen och ser därför språkklasser som en lämplig fortsättning för elever i skolålder. De 
gav en bild av att språkstörningen är det som förenar eleverna i språkklass. Tal- och språk har 
varit i fokus under förskoletiden och det kan vara samma logoped i förskolan som skola. 
Samtidigt har föräldrar accepterat att barnet har en språkstörning och går på behandling hos 
logoped inom förskolan. Rektorerna pratade vidare om hur skolan ska organiseras för att eleverna 
ska kunna nå kunskapsmålen. De kände oro och hade funderingar kring att barnen i 
språkklasserna har en långsam inlärningstakt trots massiva insatser. De upplevde en stark önskan 
och drivkraft från föräldrar att det ska finnas språkklasser, framför allt som en fortsättning på 
språkförskola eller språkpedagogisk avdelning. Hejlskov Elvén et al. (2012) menar att genom att 
placera barn i språkklasser ändrar vi på kraven så funktionsnedsättningen kan uppfattas som ett 
mindre problem. Med tanke på att barn i språkklass har en diagnos inom språkstörning, en 
långsam inlärningstakt och vanligtvis andra svårigheter blir det förståeligt att rektorer organiserar 
barnet till en särskild undervisningsgrupp. Samtidigt som man kan ställa sig frågan om eleverna 
är rätt placerade i språkklass. Men vart skulle barnen annars gå?  



 
 

36 

Flera av intervjudeltagarna har inte varit med i diskussioner eller i beslutsfattande kring 
språkklassernas organisation och vid beslut om mottagande av elever. I resultatet framkom att 
samtliga pedagoger funderar mycket kring begreppet språkstörning och ser det nödvändiga i att få 
mer kunskap om språkstörning och om den samtidiga förekomst med andra diagnoser som de ser 
hos eleverna. Dockrell, Lindsay, Letchford och Mackie (2006) för fram att pedagoger i språkklass 
skulle kunna vara involverade i beslutsprocessen men att pedagoger inte har tillräcklig kunskap 
för att kunna bedöma lämpligheten av skolplaceringen på grund av bristande kompetens. 

I resultatet framgick olika bilder av hur undervisning ska se ut för elever med språkstörning. På 
gruppnivå önskade man att språkklasser öppnar upp och inkluderas med övriga skolan medan 
några ansåg att det är en speciell metodik och arbetssätt som fordras på individnivå vid 
undervisning av elever med språkstörning. De uttryckte det som ett särskilt sätt att förhålla sig 
som pedagog. Det är inte inom denna studies ram att diskutera men naturligtvis känns det 
angeläget då det visat sig att många av eleverna i språkklasserna har överlappande 
utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.  

Ett annat viktigt resultat som framkom är att det saknas en fortsättning på språkklasser antingen 
efter år tre eller efter år fem. Det framgick att många av eleverna inte nått kunskapsmålen för sin 
årskurs och har fått andra överlappande diagnoser över tid. Många föräldrar önskade en 
fortsättning, men det framgick att det saknas organisation och kompetens att möta eleverna och 
det medför problem att hitta lämpliga placeringar för eleverna. En pedagog uttryckte ” för om 
man har en diagnos inom autismspektrumstörning och en ADHD och så har man en 
språkstörningsdiagnos då kan man hamna med andra som har en autism eller en ADHD-diagnos”. 
De menade att språkstörning är behandlingsbart. ”Visst man kan behandla ADHD med medicin 
men det är ju inget man kan bli av med som man kan med språket och då tar det över”. 

Hjörne och Säljö (2008) gör gällande att elevhälsoteam är intressanta då de utgör en gemensam 
arena där olika yrkesprofessioner diskuterar fram olika lösningar. Men i studien framgick att 
elevhälsoteamen sällan är inblandade kring elever i språkklasser, vilket för med sig att det inte 
skapas ett tvärprofessionellt synsätt på eleverna. Ofta anses att språkklasser har personal med 
adekvat utbildning och elevärenden förs inte vidare till elevhälsoteamet. Personal i språkklasser 
sitter sällan med i skolans elevhälsoteam. Vid mottagande har säkert fler professioner funnits med 
men då eleverna väl är mottagna sker möten utanför elevhälsan. Det medför en risk att det blir 
permanenta lösningar utan tvärprofessionella uppföljningar. I resultatet framkom att pedagogerna 
i språkklass inte alltid har specialpedagogisk kompetens och inte heller utbildning inom tal, språk 
och kommunikation. 

Diagnos språkstörning och mottagande i 
språkklass 
Det finns en paradox i studiens resultat. Likväl som samtliga intervjudeltagare anser att alla elever 
ska vara diagnosticerade med språkstörning och att det är dessa diagnoser som styr kriterier och 
de grunder som ligger till beslut inför ett mottagande till språkklass är ingen förvånad att många 
av eleverna även diagnosticerats med andra diagnoser. Pedagogerna har en stark vilja att se till 
språkstörningen och skapa bra förutsättningar kring tal och språk. De vill gärna avgränsa och 
gradera språkstörningen men samtidigt finns elever med funktionsnedsättningar som är 
närbesläktade och överlappar varandra. En diagnos språkstörning exkluderar inte andra 
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svårigheter men kan fungera som ett filter genom vilket – barnet, föräldrar och pedagoger 
 – tolkar olika beteenden och problem (Dockrell et al., 2006). 
Intervjudeltagarna såg att verkligheten ser annorlunda ut då de möter barn med många olika 
svårigheter som inte endast kan relateras till språkstörning. En intervjudeltagare menar att 
”diagnoserna duggar tätt” och samtliga såg och visste att det förhåller sig på det sättet men 
språkstörningen tycks ha en särställning. Några intervjudeltagare pratade om primär språkstörning 
med komplement av andra diagnoser. I sammanhanget nämndes att barnen först får språkstörning 
och andra symptom blir tydligare i skolålder. För barn med språkstörning som senare också får en 
annan diagnos funderar jag hur personal i skolan ställer sig till vad som är den primära eller 
sekundära diagnosen och hur detta kan påverka skolplacering och barnets identitetsskapande i 
skolmiljön. Hjörne och Säljö (2008) menar att beslutsfattare konstituerar problem i språklig form 
och kategoriseras i behov som språkstörning, dyslexi, inlärningssvårigheter och så vidare. Dessa 
kategorier kan då bli en del i identitetsskapandet för barnet under sin skolgång och uppväxt. 
Elever blir också själva delaktiga i upprätthållandet av synsättet genom att forma sig efter de 
regler skolan ställer och i sitt identitetsskapande. Föräldrar som eftersträvar diagnos bidrar också, 
i en sådan tanke, till att upprätthålla denna ordning (Assarson, 2009).  

Resultatet visade att begreppet språkstörning har en särställning hos föräldrar och språkstörning 
anses inte så farligt. Det framkom att språkstörning kan upplevas positivt för föräldrar för då ser 
man det som en enkel förklaring till att barnet har svårigheter och med allmän träning kommer 
det ordna sig. Det nämndes att logoped inom skolan sågs som en kvalitetsstämpel och i 
språkklassen erbjuds barnet fortsatt logopedbehandling, separerat från barnets övriga skol- och 
fritidshemssituation. Personalen såg dock att det kanske inte är den primära svårigheten, utan att 
det många gånger finns andra svårigheter. Pedagogerna har därmed en annan ingång och ibland 
en annan uppfattning om vad som är möjligt att göra än föräldrar. Samtidigt betonades vikten av 
att föräldrar förstår att barnet inte är färdigt när man blir mottagen i språkklass - ”att man inte är 
färdigutredd”. I resultatet framkom att många föräldrar önskar vara involverade vid organisation 
och vid beslut kring språkklasser. Många föräldrar är idag mycket pålästa kring sitt barns 
funktionsnedsättning och vilka rättigheter barnet och de som föräldrar har. Här har personal en 
stor roll att möta och skapa en god dialog grundat på information och kunskap. Det blir också 
viktigt att ha en tydlighet mot föräldrar och för sig själva inom personalgruppen vilka grunder 
som ska finnas inför ett beslut om mottagande till språkklass. Några intervjudeltagare menade att 
föräldrar söker flera olika skolalternativ för sitt barn för att därefter få en tydlig bild och kunna ta 
ett beslut. 

Kriterier 
Trots att diagnos inom språkstörning är nödvändigt anges inga tydliga kriterier för mottagande till 
de olika språkklasserna. Ingen på organisationsnivå angav några kriterier till språkklass. 
Rektorerna uttryckte sig generellt kring kriterier medan två av pedagogerna var de som graderade 
och avgränsade begreppet språkstörning. Tillsammans angavs att kriterierna för mottagande till 
språkklass är någon diagnos av språkstörning, primär språkstörning, grav till måttlig 
språkstörning, grav språkstörning, generell språkstörning och grav generell språkstörning. 
 
ICD-10 (WHO, 2010) gör ingen gradering av språkstörning, utan begreppet språkstörning är en 
vedertagen term för en grundläggande språklig funktionsnedsättning som, även om den förändras 
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över tid och har bestående konsekvenser (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008). Det kan 
därför uppfattas godtyckligt vilken gradering som används i kriterier för mottagande till 
språkklasser i kommuner. Vilken kompetens finns i kommunerna om ICD-10 och olika diagnoser 
inom tal- och språk? Det är trots allt utifrån diagnos, ett medicinskt synsätt, som barnet oftast 
erbjuds plats. I skollagen står ingenting om neuropsykiatriska eller andra diagnoser som villkor 
för att en elev ska få extra stöd. Men när det gäller diagnos språkstörning upplevs den har en 
särställning till andra diagnoser vid placering av elever i grundskolan. 

Det är rektorerna som ser sig ha ansvar för kriterier och vilka grunder som ligger till beslut om 
mottagande till språkklass. Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap.3) kan rektor fatta beslut om 
särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning och anpassad studiegång. Besluten kan 
överklagas och rektorn får inte delegera dessa beslut till någon annan. Rektorerna påpekade att 
det medicinska perspektivet har stor plats vid beslut om ett mottagande till språkklass. Samtidigt 
uttrycktes att det är svårt att ta ansvar gällande tolkning av diagnoser och det går att urskilja en 
känsla av att de uppfattar att det diagnosticeras för mycket och det blir ett problem att förhålla sig 
till vid placering av elever. Logopederna får här en stor roll och deras utlåtanden väger tungt. 
Rektorerna beskrev på olika sätt att de uppfattar ett behov av logopedstöd för att kunna tyda 
utlåtanden kring tal, språk och kommunikativa diagnoser. De beskrev i generella termer 
språkstörning dels som begrepp, dels som diagnos och ansåg att logopeden har de speciella 
kunskaper som fordras för att kunna ta beslut om vilka barn som ska gå i språkklass. I en 
kommun blev det tydligt att det är logopeden själv som avgränsar och graderar diagnoserna och 
tar ansvar för vilka barn som blir mottagna till språkklass. I en annan kommun såg rektor ett 
mindre behov av diagnoser och utlåtanden. Rektor ansåg att logoped och pedagoger i 
språkklassen kan göra bedömningarna och rektor står som beslutsfattare. I den tredje kommunen 
uttryckte rektor att det ska vara någon språkstörningsdiagnos. Det är i samråd med logoped och 
specialpedagog men troligtvis också att barnet tidigare gått på språkpedagogisk avdelning inom 
skolenheten.  

Synen på gränsdragning av språkstörning och kompetens hos intervjudeltagarna varierade mellan 
kommunerna medan resursfördelningen för elever i språkklass inte kan ses som ett hinder i någon 
av kommunerna. Alla elever i språkklasserna var beviljade extra resurser. Detta kan innebära att 
beslutsfattare sällan är medvetna om vilket inflytande vissa uttryck har på det förhärskande 
tankesystemet. Det kan handla om termer som språkstörd, begåvad/obegåvad och koncentrations-
störd som konstrueras socialt och sedan blir en gemensam förgivettagen benämning. När 
beslutsfattare samtalar om kriterier till språkklass formar de gemensamt i språket en kompetens 
för att kunna omsätta uppgiften i verkligheten. Elever med språkstörning konstrueras på så sätt i 
relation till ett skolpolitiskt uppdrag och utifrån ett medicinskt diagnosunderlag. Men i denna 
studie framkom att varje kommun tillsammans inte hade definierat begreppet språkstörning 
mellan de olika nivåerna. När det gäller kriterier till språkklass som är upprättade i kommunerna 
framkom att det är beslut som ligger sedan lång tid tillbaka och är i vissa fall beslutade av andra 
tidigare anställda personer. Detta gällde även beslut om att det ska finnas språkklasser i 
kommunerna. Detta gav en känsla av att språkklasserna är verksamheter som rektorer tagit över 
och kan uppfattas som en självgående verksamhet och står bredvid övrig undervisning. 
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Överlappande diagnoser 
Det står klart att språkstörning är en diagnos som är svår att avgränsa och svår att klart definiera  
”och det kanske inte är så konstigt eftersom vi som människor är så komplexa, det är inte bara 
språk eller bara det eller…”. Språkstörning är en diagnos som förändras över tid och andra 
symptom kan framstå tydligare. Man kan då undra om den går att separera från andra diagnoser? 
Nettelbladt (2013) menar att det under 2000-talet börjat föras diskussioner om huruvida barn med 
specifik språkstörning egentligen finns. Författaren menar att språkstörning samexisterar med 
andra funktionsnedsättningar, främst olika neuropsykiatriska diagnoser. Det förs fram under 
intervjuerna att studiens ämne är komplext samtidigt som det uttalas att det är en bra kunskap att 
förstå att diagnoser överlappar varandra. 

Det visade sig att beslutsfattarna önskar att det finns ett psykologutlåtande där det framgår att 
barnet har genomgått en begåvningsbedömning som grund för beslut om mottagande. I ljuset av 
Roll-Pettersons (2008) studie funderar jag kring elever i språkklasser och särskola. Författaren 
beskriver att pedagoger visat sig vara mer oroliga inför att inkludera elever med mild 
utvecklingsstörning eller fysiska funktionshinder jämfört med andra funktionshinder som dyslexi 
och beteendestörningar. Alla intervjudeltagare var tydliga med att det ska finnas en gräns mot 
särskolan men det framkommer också att det inte alltid fungerar. De betonade vikten av att ha ett 
helhetsperspektiv och att utgå från att varje elev är unik och att ”det måste vridas och vändas på 
allt”.  Det framkom också att det ibland kan vara svårt att vara tydlig mot föräldrar så att de inte 
”gömmer” sig bakom språkstörningen. Många gånger ansåg personalen att det inte bara är språket 
utan att det är många andra saker som de vill utreda vidare. Möjligtvis kan det uppfattas som att 
det finns en hierarki bland diagnoser. Därmed är språkstörning mindre hotande än andra 
diagnoser och bättre att ha och ger andra möjligheter vid olika skolplaceringar. Denna studie 
bekräftar att elever börjat i språkklass men efter hand har det visat sig att barnet har stora 
kognitiva svårigheter och då blivit erbjuden en plats i särskolan. 

I resultatet framgick att en stor del av barnen i språkklasser även har andra utvecklingsrelaterade 
avvikelser. Därför behöver barnen följas upp under förskoleåren och tidig skolålder såväl 
språkligt som psykologiskt och med läkarbedömning. Med tanke på det överlappande som 
existerar bland diagnoser föreslår Gillberg (2010) att det ska finnas så kallade ESSENCE-center 
där tidigt symptomatiska syndrom som föranleder utvecklingsneurologiska kliniska 
undersökningar ska utredas av olika yrkesprofessioner. Författaren menar att det på så sätt skulle 
bli en annan helhetssyn på barnet då barnen ofta påvisar svårigheter som definieras inom fler 
diagnoser. En risk som Gillberg (2010) tar upp är att man nöjer sig med att diagnosticera ett av 
tillstånden och inte ser till andra avvikelser i utvecklingen.  Idag är ofta center uppdelade efter 
diagnos och yrkesprofession. I språkklasser är det vanligt att ha logopedkontakt. Det innebär att 
det blir mest fokus på diagnosticering och undervisning inom tal, språk och kommunikation. 
Gillberg (2010) och Hejlskov Elvén et al. (2012) förordar en funktionsbeskrivning på barnet 
utifrån olika professioner. 
 
Många barn hinner börja i skolan innan de utreds vidare i olika team. Det kan många gånger 
handla om en process från att barnet fått diagnos språkstörning i förskoleålder, till att genomgå en 
psykologutredning för att utesluta att det inte ligger något begåvningshinder i vägen och därefter 
utredas i ett neuropsykiatriskt team. Utredningsteam för barn i skolålder består ofta av barnläkare 
och psykolog. Elever med motoriska svårigheter med till exempel misstänkt koncentrations-
svårighet utreds inte i neuropsykiatriska team, då sjukgymnast och arbetsterapeut inte längre ingår 
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i utredningsteamen. De finns inom Landstinget men endast för barn inskrivna i habilitering och på 
sjukhus. Idag remitteras barn från skolhälsovård till olika instanser beroende på frågeställning. 
Vanligt är att vid misstanke om diagnos ADHD remitteras barn till Barnläkarmottagningar medan 
remiss skickas till BUP (Barn och Ungdom Psykiatri) vid frågeställningar inom autismspektrum-
tillstånd. Detta förfarande upplevs svårhanterligt, då dessa diagnoser många gånger förändras 
över tid och ofta samexisterar menar skolläkare Katarina Karlebo-Bergren (samtal, 24 september 
2013).  

Scarborough och Dobrich (1990) för fram begreppet ”Illusory Recovery” och utgår från att barn 
ofta diagnosticeras med språkstörning i förskoleålder. Författarna beskriver att barn därefter 
erbjuds behandling hos logoped och det tycks som om de språkliga svårigheterna ”läker ut”. Men 
efter ett par år i skolan upptäcks läs- och skrivsvårigheter och man kan då ställa sig frågan om 
språkproblemen endast skenbart var borta? Dessa tankar kom även till uttryck hos flera av 
intervjudeltagarna. En pedagog beskrev ”man kan nog säga att för flera av våra barn att de andra 
diagnoserna, ja, har blivit mer överordnade och språkstörningen mattas av eller behandlas bort 
eller blir mindre”. Bruce (2007) fann att barn och ungdomar med ADHD har betydande problem 
avseende språklig funktion, det vill säga pragmatik, till exempel att kunna lyssna, förstå och 
samtala på ett sätt som är anpassat till situationen och den man talar med. De språkstrukturella 
aspekterna det vill säga fonologi och grammatik vållade inte dessa barn och ungdomar några 
större problem, men förekomsten av läs- och skrivsvårigheter var påtagligt hög (Nettelbladt, 
2013). 
 
Whitehouse et al. (2009) jämförde hur specific language impairment (SLI), pragmatic language 
impairment (PLI) och ASD påverkar psykosocial utveckling i vuxen ålder. Alla grupperna hade 
problem med att skapa sociala relationer. Barn med SLI har vanligtvis svårigheter med språklig 
struktur så som morfologi och syntax. Medan barn med PLI ofta är verbala, använder ovanliga 
språkliga strukturer men har svårigheter med sociala aspekter så som turtagning. Dessa svårig-
heter är lika för barn med ASD. Författarna diskuterar om PLI är en undergrupp till SLI eller om 
det föreligger andra bakomliggande orsaker och föreslår att PLI hamnar mellan SLI och ASD. 
Hejlskov Elvén et al. (2012) gör gällande att diagnosmanualerna har förändrats i nya DSM-V 
(APA, 2013). Författarna tar som exempel upp sättet att förhålla sig till autismdiagnoser och 
skriver att man numer talar om problem inte avvikelser gällande kommunikation, socialt samspel 
och vänskap. Social (pragmatic) communication disorder har tillkommit som diagnos under LD i 
nya DSM-V (APA, 2013).  

Omsorg om eleverna 
I intervjuresultatet framkom en tydlig omsorg om eleverna och möjligtvis också en viss önskan 
att skydda elever med denna typ av problematik. Pedagogerna pratade mycket om hur 
språkstörningen påverkar en individ och betonade vikten av att barnen ges möjlighet att befinna 
sig i hanterbara och trygga miljöer. 

Pedagogerna beskrev den socio-emotionella utvecklingen och hur den påverkar hur barnet 
utvecklar sin socialisation då barnet inte har samma möjlighet att leka som andra barn och detta 
kan komma att påverka hur barnet senare fungerar tillsammans med andra människor. Det kan 
leda till en lägre social status i gruppen med ett fåtal eller inga kamratrelationer (Bishop, 1997; 
Nettelbladt & Salameh, 2007). Därför menar pedagogerna att barn med språkstörning kan behöva 
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mycket stöd i sina kamratrelationer. De såg att barnen ofta har 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 talan. Barn med språkstörning kan också 
reagera aggressivt eller vända sig inåt och kan också utveckla strategier för att undvika vissa 
situationer med en känsla av utanförskap som följd. Det kan gå så långt att barnet helt undviker 
kontakt med andra människor, främst kontakter med okända (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
Detta visar också Bruce (2007) i sin studie om barn med språkliga svårigheter. De saknar ofta 
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 på grund av sin språkstörning. 
 
Språklig sårbarhet kan märkas mer eller mindre i olika sammanhang. Det kan handla om en ökad 
sårbarhet i olika utvecklingsskeden och när kraven runt individen ökar. Sårbarhet kan också 
uppfattas i olika kontexter. Ofta är det svårare och mer sårbart i skolan än i hemmet. Bruce (2007) 
betonar språkets betydelse för inlärning och utveckling då merparten av kunskapsinhämtandet i 
skolan baseras på förmågan att kunna läsa, skriva och tala. Skolan kan ses som en social arena där 
elever tvingas ställa sig frågan ”Duger jag?” Säkert finns en känsla av att inte komma till sin rätt i 
olika situationer så som på lektioner och med kamrater på raster. Pedagogerna uppfattade att barn 
med språkstörning har ett stort behov av stöd när det gäller att utveckla en stark självkänsla. De 
menade att självkänslan påverkar den generella och språkliga utvecklingen och är viktigt att ta 
hänsyn till. Snowling et al. (2006) undersökte barn med grava språkliga svårigheter vid fem och 
ett halvt års ålder och ställde sig frågorna - vilka barn löper risk att drabbas av psykiatriska 
diagnoser och vilka är riskerna? Det visade sig att barn med grava språkliga svårigheter vid fem 
och ett halvt års ålder och med låg begåvningsnivå hade en ökad risk att drabbas av psykiatriska 
diagnoser vid 15 års ålder.  
 
En avvikande språkutveckling hos ett barn kan beskrivas genom att de enskilda begreppen form, 
innehåll och funktion kartläggs och bedöms samt relateras till kommunikationen hos vuxna och 
barn i närmiljön (Andersson, 2006).  Med form menas att den språkliga strukturen är grundlagd. 
Att kunna bemästra grundläggande begrepp och ord ingår i innehåll. Funktion handlar om att 
förstå och att göra sig förstådd i vardaglig kommunikation. Detta är också i linje med det 
funktionella perspektiv som anläggs i ICF (International Classification of Functioning, Disability 
and Health, WHO, 2001). En svensk version utkom 2003 (Socialstyrelsen, 2003). Användningen 
av ICF kompletterar ICD-10 och kan ses som en biopsykosocial modell för beskrivning av en 
funktionsnedsättning. Modellen åskådliggör hur varje given hälsobetingelse påverkar och 
påverkas av omgivning, person, struktur, funktion aktivitet och delaktighet (Hartelius, 2008). 
Tillämpningen inom området barn och ungdom med olika funktionsnedsättningar har lett till  
ICF-CY (Children and Youth, WHO, 2009; Socialstyrelsen, 2010) där en utvecklingsaspekt är 
tillagd. ICF kan ge möjligheter att utveckla specialpedagogiska insatser så som skolplaceringar 
och olika tvärprofessionella team runt barnet (Möller, 2005; Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & 
Hansson, 2008). Språkstörning kan i ett ICF-perspektiv beskriva tal- och språksvårigheter på 
detaljnivå, beskriva barnets förmåga att kommunicera samt beskriva hinder i miljön för barnets 
möjlighet till kommunikation.  
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Intervjudeltagarna i studien uppfattade att barnen i språkklasserna är i behov av särskilt stöd. Det 
framkom särskilt tydligt i pedagogernas berättelser. De beskrev barnens behov av att vara i ett 
mindre sammanhang där man blir sedd och lyssnad på, att få mycket tid och uppmärksamhet samt 
att det är viktigt med en struktur i skoldagen. De beskrev vidare att barnen behöver få många 
tillfällen att träna sitt tal och språk. Men samtidigt beskrev de att de ser barnens andra svårigheter 
träda fram vartefter tiden går och jag ställer mig frågan om det kan vara så att med språklig 
träning och behandling utvecklar barnen sitt tal och språk och det är då vi ser annat istället? 

Metoddiskussion 
Hur tillförlitlig en undersökning är ska genomsyras genom hela arbetsprocessen. Allt från 
syftesformulering till resultat ska kontinuerligt ifrågasättas av författaren. I denna undersökning 
anser jag syftet vara uppnått samt frågeställningarna besvarade genom de nio utförda intervjuerna. 
För att få så god tillförlitlighet som möjligt använde jag mig av en halvstrukturerad intervjuguide 
för att inte begränsa intervjudeltagarnas svar samtidigt som intervjusvaren gav svar på mina 
frågeställningar. Det är mycket som kan påverka en intervju till exempel feltolkningar och de 
medverkades dagsform. Dessutom sker kontinuerlig tolkning av resultatet redan i 
intervjusituationen. För att säkerställa tillförlitligheten kan ett sätt vara att spela in intervjuerna, 
vilket var aktuellt för denna studie. Detta har varit till fördel då jag vid upprepade tillfällen kunnat 
gå tillbaka och lyssnat på vad som framkommit i intervjuerna. Målet i studien har inte varit att 
generalisera, utan försöka få djupgående insikter och gemensamma nämnare ur empirin. För detta 
mål valdes kvalitativa intervjuer som kan anses vara ett subjektivt mätinstrument med låg 
giltighet. 

Jag har utbildning inom tal, språk och kommunikation och har tidigare arbetat i språkklass. En 
fördel med detta är att jag har haft lätt för att sätta mig in i ämnet och att min förståelse för 
intervjudeltagarna har varit stor. En nackdel skulle kunna vara att min objektivitet skulle kunna 
ifrågasättas. 

Därför är det av vikt att reflektera över egna ställningstaganden och min förförståelse av det 
studerade materialet. Jag är medveten att min tolkningsförmåga är beroende och kan påverkas av 
de diskurser jag själv är innesluten i. Som talpedagog och specialpedagog ingår jag i en 
”inkluderingsdiskurs” om elevers olikheter och hur detta kan mötas i ett inkluderingsperspektiv. 
Samtidigt som talpedagogrollen ofta innebär ett individperspektiv med segregering till särskilda 
undervisningsgrupper som följd. Jag lägger vikt vid reflexivitet och min förförståelse i denna 
forskningsprocess hoppas jag blir en tillgång mer än ett hinder (Denscombe, 2009). Validitet stod 
för att jag hade kunskap om vad jag undersökte samt att jag var medveten om min egen påverkan 
under insamlandet av information. 

Intentionen i studien har varit att inta ett specialpedagogiskt perspektiv på ämnesområdet. Under 
arbetets gång har jag flera gånger reflekterat över vad som kan tänkas ingå i detta tvärveten-
skapliga perspektiv. Jag har känt behov av att finna mer kunskap i andra vetenskapliga ämnen så 
som medicin och psykologi förutom pedagogik. Det har gjort att det varit svårt att avgränsa 
området på grund av mycket innehåll och många trådar. Det visade sig att studiens syfte och 
frågeställningar är komplext och det är svårt att finna exakta svar då det inom ämnesområdet 
förekommer många termer och begrepp. Detta speglas naturligtvis i studien. Samtidigt kan detta 
ge en uppfattning om hur komplext detta ämne är, och detta påverkar troligtvis hur vi kan 
samverka mellan olika professioner och ändå förstå varandra.  



 
 

43 

Säkert är jag själv i en lärandeprocess som kan upplevas kaotisk. Samtidigt tror jag kunskap ger 
mig möjlighet att se saker från olika perspektiv och att ingenting blir självklart och taget förgivet! 
Detta hoppas jag kunna bära med mig i min specialpedagogroll och på samma sätt kunna hjälpa 
andra pedagoger att växa. 
Denscombe (2009) menar att en intervjustudie alltid i någon mening är fenomenologisk, det vill 
säga, fokuserar på människors upplevelser och uppfattningar. Genom intervjun får forskaren 
tillträde till den intervjuades medvetande och den intervjuades uppfattning om hur någonting är. 
Studien kan antas ha ett fenomenologiskt perspektiv främst kring intervjudeltagarnas 
beskrivningar kring hur språkstörning kan antas samexistera med andra funktionsnedsättningar. I 
denna frågeställning kom erfarenheter och upplevelser fram. Övriga frågeställningar kan 
beskrivas som ett enkelt fenomenologiskt perspektiv med mer inriktning på intervjudeltagarnas 
kunskaper i ämnet. 

Vid urval av intervjudeltagare fanns en tanke att intervjua personal i kommunerna med ett 
ekonomiskt ansvar för barn med språkstörning. Det är resurssamordnare som beslutar om extra 
stödinsatser och det hade varit intressant och ta del av deras kunskap och erfarenheter kring att 
det finns många olika diagnoser inom språkstörning och att det ofta överlappas med andra 
utvecklingsrelaterade diagnoser. Dock valde jag att intervjua personal på tre nivåer i kommunerna 
för att få en så stor bredd som möjligt i resultatet. 

För att få med alla frågeområden användes en intervjuguide i samtliga intervjuer. Alla 
intervjuerna inleddes med samma fråga och därefter försökte jag följa intervjudeltagarna utifrån 
hur de resonerade. Fördelarna med att låta intervjudeltagarna styra intervjun var att det som 
berörde dem och det som de uppfattade centralt kunde lyftas fram under intervjun. Likaså gavs 
det möjlighet för andra aspekter utanför frågeområdena att komma fram.  

Utifrån Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer kan det diskuteras hur kraven på 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande tillgodosetts. Vad gäller informationskravet 
har information om studien getts till alla intervjudeltagare. Innan publikation kommer 
resultatdelen att skickas till samtliga intervjudeltagare för att kunna ge eventuella synpunkter på 
de citat som valts ut till resultatdelen. Samtyckeskravet uppfylldes eftersom deltagandet var 
frivilligt och möjlighet att avstå att svara på frågor gavs. Vad gäller intervjustudien är det enbart 
intervjuaren som vet vilka de nio intervjudeltagarna är. Information och åsikter som gavs har 
skyddats så att uppgiftslämnaren inte kan identifieras av utomstående. Detta innebär specifikt att 
samtliga citat inte kan härledas till person. Intervjuerna spelades in efter det att varje 
intervjudeltagare givit sin tillåtelse. Alla inspelningar har hanterats konfidentiellt, och det är bara 
intervjuaren som har lyssnat på dem i efterhand. Efter bearbetning av materialet har 
inspelningarna sedan raderats. Konfidentialitetskravet anses därmed uppfyllt. Det transkriberade 
datamaterialet förvaras hos intervjuaren för att förhindra spridning och kommer endast användas i 
denna studie, enligt nyttjandekravet. Epostadresser har enbart intervjuaren haft tillgång till. 

Avslutande tankar och förslag till framtida 
studier 
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-, organisation- 
och samhällsnivå. Språket har stor betydelse för utveckling och lärande i skolan och det kan 
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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? Och handlar språkstörning bara 
om språk? 
 
Vid val av ämne till denna studie var jag intresserad av att möta personal på olika nivåer inom 
kommuner för att få en uppfattning om vilka erfarenheter som finns kring språkstörning och om 
det finns en gemensam syn på vilka barn som kan tänkas bli mottagna i språkklass. Resultatet 
visar en saknad av ett gemensamt synsätt i kommunerna kring organisation, rutiner, underlag vid 
beslut, upprättande av kriterier och arbetssätt i språkklasser. Naturligtvis har barn med språkliga 
och kommunikativa svårigheter rätt till stöd i skolan. Skollagen (SFS 2010:800, kap. 3) säger 
tydligt att alla ska få det stöd de behöver på det sätt och i den omfattning som behövs. Dessutom 
ska alla få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Och säkert finns 
behov hos vissa barn att tillhöra ett mindre sammanhang med tillgång till experter som har 
spetskompetens kring språkstörning. Men vilka metoder och arbetssätt är bäst för barn med 
språkstörning och då det föreligger samtidig förekomst av andra utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar? 
 
Intentionen med studien har inte i första hand varit att föra fram konsekvenser för att elever 
segregeras till särskilda undervisningsgrupper. Inte heller att elever måste ha en medicinsk 
diagnos för att bli mottagen till språkklass. Diagnos språkstörning kan definieras som elevens 
mest framträdande funktionsnedsättning vid en given tidpunkt och andra svårigheter förklaras av 
den språkliga funktionsnedsättningen. Samtidigt visar aktuell forskning att språkstörning är en 
funktionsnedsättning som ofta överlappas med andra funktionsnedsättningar i skolålder. I ljuset 
av denna forskning frågar jag mig om vissa särskilda undervisningsgrupper kan kallas 
språkklasser och kan beslutsfattare fokusera endast på diagnoser inom språkstörning vid 
upprättande av kriterier till språkklasser, sett i ett specialpedagogiskt och didaktiskt perspektiv?  
 
I denna studie framkommer en otydlighet kring hur kriterier sätts till språkklasser. En intressant 
framtida forskning skulle vara att undersöka hur personal i kommuner formulerar sig kring 
språkstörning och utgå från en diskursanalytisk metodansats. I en diskursanalys kan jag utgå från 
Foucaults maktperspektiv och Laclau och Mouffes diskursanalytiska verktyg om tanken om 
artikulatoriska praktiker (Laclau & Mouffe, 2008). Med hjälp av de teoretiska och analytiska 
verktyg som Laclau och Mouffes diskursterori erbjuder hoppas jag få hjälp att tolka och förstå det 
empiriska materialet genom att fånga trådar i samtalen och synliggöra det förgivettagna, för att 
kunna urskilja en diskurs i varje kommun i det diskursiva fältet kring talet om elever med 
språkstörning. 
 
En annan intressant framtida forskning vore att undersöka logopedens roll i språkklasser. I denna 
studie har framkommit att logopederna har en stor roll i organisation av språkklasser. Frylmark 
(2009) gör gällande att logopeder som är anställda inom eller knutna till kommunal verksamhet 
genom avtal ska följa skolans regelverk så som skollagen, läroplaner och skolförordningar. 
Vilken ingång har logopeden till den kommunala verksamheten? Hur ser det tvärprofessionella 
samarbetet ut i skolan? I ett pragmatiskt språkstörningsperspektiv skulle det vara intressant att 
undersöka hur interventioner genomförs tvärprofessionellt i skolan. 
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Bilaga  

Intervjuguide                                                                       (bilaga 1) 
 
 
 
 
Hur definierar förvaltningschefer,  rektorer och pedagoger begreppet 
språkstörning? 
 
 
Hur beskriver du begreppet språkstörning?  
 
Hur påverkas elever av en språkstörning? 
 
 
Vilka kriterier finns för språkklass och hur avgränsas och definieras de? 
 
 
Beskriv vad som ligger till grund för ett beslut om mottagande till språkklass? 
 
Hur avgränsas och graderas språkstörning i kriterier till språkklass? 
 
 
Vilka erfarenheter och kunskap finns om språkstörning och överlappande 
utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar? 
 
 
Vilka erfarenheter finns där språkstörning överlappas med andra utvecklingsrelaterade 
funktionsnedsättningar? 
 
Vilka är konsekvenserna då språkstörning överlappas med andra funktionsnedsättningar vid 
beslut om mottagande till språkklass? 
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