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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka kunskaper lärare har om språkstörning samt hur de 

arbetar med elever som har dessa svårigheter. I syftet ingick också att undersöka lärares uppfattningar 

om kompetensutveckling och tidigare utbildning inom området. Undersökningens metodansats var 

fenomenografi och som teoretisk utgångspunkt användes sociokulturell teori. Tio lärare i två olika 

skolor, en i innerstaden och en i förorten, intervjuades. Intervjuerna analyserades med en 

fenomenografisk analysmodell och flera olika kategorier kunde utkristalliseras. 

Trots att grundskolorna ligger i så olika socioekonomiska områden visade studien ett samstämmigt 

resultat mellan skolorna. Det främsta resultat var att lärare inte känner till funktionsnedsättningen 

språkstörning, mer än till beteckningen, trots att det statistiskt sett finns minst en elev i varje klass med 

varierande grad av språkstörning. Det framkom även av studien att ingen av de intervjuade lärarna 

hade fått någon utbildning eller fortbildning vad gäller språkstörning och att kunskapen om 

språkstörning var bristfällig. Lärarna arbetade på samma sätt med dessa elever som med andra i behov 

av särskilt stöd. Ingen av lärarna var nöjda med den specialpedagogiska hjälpen och flera ansåg att det 

är specialläraren som ska ta hand om elever som har språksvårigheter. Det visade sig även att 

personliga intressen i hög grad styr vilken typ av fortbildning som genomförs. En slutsats var att den 

enskilda läraren har fått huvudansvaret för elever med språksvårigheter, utan att ha tillräcklig 

kompetens för detta. 
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Förord 

Vi vill tacka våra informanter som har varit vänliga att delta i våra intervjuer samt vår handledare 

Helen Knutes Nyqvist som lotsat oss igenom skrivandet.  

Inledning 

Vi har i vårt yrkesverksamma liv ofta kommit i kontakt med barn med olika svårigheter, till exempel 

när det gäller läs- och skrivinlärning. En grupp elever som det emellertid inte talas så mycket om är de 

med någon form av språkstörning. För vår del väcktes intresset för området vid en föreläsning av 

Ulrika Marklund på Stockholms universitet (2015-03-15) då hon beskrev olika typer av språkstörning 

och de kännetecken som en språkstörning kan uppvisa.  

Språkstörning är en relativt ny diagnos och inte vidare känd inom skolan. Den kan lätt förväxlas med 

exempelvis dyslexi eller ADHD. En statlig utredning, som leds av Jan Sydhoff och beräknas vara 

färdig våren 2016, visar att vart tjugonde barn har en språkstörning, det vill säga i genomsnitt mer än 

ett barn i varje klass. Av dessa har 0,7-0,8 % en grav språkstörning. Många av dem var tidigare 

inskrivna i särskolan, men numera måste elever ha en utvecklingsstörning för att bli inskrivna i den 

skolformen. Detta har resulterat i att barn med alla typer av språkstörningar nu finns i grundskolan.  

Enligt Sydhoff känner skolorna ofta inte ens till att barnen har diagnosen.  

Lgr11 säger  

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

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

språkliga förmåga. 

Det kan därför vara avgörande för en elevs framtid att språksvårigheter upptäcks tidigt, helst redan i 

förskolan, så att förebyggande åtgärder kan sättas in i ett tidigt skede. Det är viktigt att lärare och 

speciallärare utvecklar sin kunskap inom området för att kunna ge elever adekvat stöd. Jan Sydhoffs 

pågående utredning väntas föreslå regionala kunskapscenter för rektorer och elevhälsan på skolor. 

Detta för att öka kunskapen om språkstörning och därmed sätta in relevanta insatser för dessa elever. 

Eftersom detta är en mycket viktig fråga ville vi undersöka vilken kunskap lärare besitter inom 

området språkstörning och hur de arbetar med dessa elever. 
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Bakgrund 

Nedanstående avsnitt beskriver uppsatsens avgränsningar, användning av begrepp och relevant 

forskning inom ämnesområdet samt de teoretiska perspektiv som undersökningen vilar på. 

Longitudinella studier av Naucler & Magnusson (2003) visar att språkstörningsdiagnosen är en 

riskfaktor vad gäller sämre skolresultat och akademisk framgång. Man har också i studier visat att 

miljömässiga och genetiska faktorer samspelar och bidrar till att språkförmågan kan ändra uttryck över 

tid (Nettelbladt & Salameh, 2007). Detta innebär att både nya förmågor och svårigheter kan dyka upp 

hos en och samma person. Levlin (2014) menar att en människas språkutveckling både är dynamisk 

och komplex menar och vad gäller språkstörning är det många faktorer som är betydelsefulla och ska 

tas hänsyn till då stödåtgärder sätts in.  

Ingestad (2011) menar att det går att jämföra språkutvecklingen med den motoriska utvecklingen då 

båda processerna har en stark medfödd drivkraft. Denna drivkraft kan vi stimulera och uppmuntra 

ytterligare genom ett medvetet arbetssätt som bygger på empiri, medmänsklighet och förståelse. Kinge 

(2011) säger att självkänslan hos barnet är grunden, den är vi med och påverkar i negativ eller positiv 

riktning varje dag. 

Området språkstörning är företrädesvis beforskat av logopeder och lingvister. Tongivande på området 

är bland andra Nettelbladt och Salameh (2007, 2013) samt Bishop (2014), vilka har forskat inom olika 

områden av språkstörningsspektrumet.  

Avgränsningar 

I studien har vi valt att bortse från flerspråkighet. Vår avsikt har varit att belysa komplexiteten i 

funktionsnedsättningen språkstörning och hur lärare efter sin kunskap undervisar de elever vilka har 

dessa språksvårigheter.  

Användning av begrepp 

Eftersom det många gånger är svårt att urskilja vad som är språksvårigheter respektive språkstörning, 

samt att många elever i våra skolor har en språkstörning som inte är diagnostiserad, har vi 

genomgående i arbetet valt att använda begreppet språksvårigheter synonymt med språkstörning. Vi 

använder oss även av benämningen vårdnadshavare i stället för föräldrar i texten, eftersom det finns 

många typer av familjekonstellationer och alla barn inte växer upp med sina biologiska föräldrar. 

Vad är språkstörning?  

Svensk klinisk praxis definition av språkstörning lyder:  

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. 

Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska 

störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda 
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av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och 

beteendestörningar (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15).  

Nettelbladt & Salameh (2007) skriver att språkstörning är en diagnos som drabbar språket på olika sätt 

och med varierande svårighetsgrad, från lätt till grav. Ju fler språkliga domäner som är involverade 

desto svårare är språkstörningen. Svårigheterna kan finnas inom områden som fonologi, semantik, 

grammatik och pragmatik, men sällan inom alla områden. En språkförsening kallas de lättaste fallen 

som oftast försvinner med åldern. Karaktäristiskt för en språkstörning är bland annat att den språkliga 

utvecklingsnivån inte motsvarar barnets ålder, utan är mycket försenad eller avviker från den typiska 

språkutvecklingen. Hos små barn kan en språkstörning visa sig genom att barnet jollrar mindre, att 

debuten av de första orden är försenad och den språkliga utvecklingen går långsammare än hos 

jämnåriga. Barnet kan vara svårt att förstå, ha svårigheter att lära sig nya ord och även ha en nedsatt 

språkförståelse. Ett barn med en språkstörning har i regel även en begränsad språkanvändning och är 

passiv i sitt sätt att kommunicera. Funktionsnedsättningen är två till tre gånger vanligare hos pojkar än 

hos flickor (ibid.).  

Svårigheterna kan också visa sig på olika sätt hos ett barn i förskoleåldern och när det går i skolan. Om 

eleven tidigare haft problem med meningsbyggnad och uttal kan svårigheterna nu istället uppenbara 

sig som läs- och skrivsvårigheter av olika slag (Eriksson, Habbe, Walther & Westlund, 2015). För de 

barn som får diagnosen är språkstörningen det mest framträdande funktionshindret, men det kan även 

ha andra svårigheter, till exempel ADHD och dyslexi (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Funktionsnedsättningen är alltså komplex och många faktorer inverkar. Det är heller inte ovanligt att 

barnet har ytterligare problem, såsom svagt arbetsminne, motoriska svårigheter och bristande 

hörförståelse (ibid.). På grund av denna komplexitet är det inte förvånande att barn med språkstörning 

förr antogs ha en begåvningsnedsättning. 

Språkliga domäner som kan vara involverade vid en språkstörning 

Det här avsnittet handlar om den komplexa process språket är och de olika språkliga områden som kan 

ingå i en språkstörning. 

På vilket sätt kan vi avgöra om ett barns läs och skrivutveckling kan komma att bli problematisk? För 

att kunna besvara den frågan måste vi veta vilka komponenter som finns i språket (Naucler & 

Magnusson, 2003).  De fyra domänerna, pragmatik, semantik, grammatik och fonologi kan i sin tur 

delas upp i förståelse (impressiv förmåga) produktion (expressiv förmåga) och medvetenhet. I varje 

årskull är det några barn som har problem med språkinlärningen och då är det en eller flera av dessa 

områden som är involverade (Miniscalo, 2009). Språkets uppbyggnad handlar om hur vi producerar 

och uppfattar språkets ljud och rytm, det vill säga själva insikten om och förståelsen för hur vårt språk 

är uppbyggt. Denna process och inlärning anses vara klar då ett barn är sex till sju år gammalt 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). För cirka 4-5 procent av våra barn fungerar inte detta. De 

flesta barn utvecklar ett talat språk under tiden 0-4 år. Den perioden är oftast den mest intensiva i 

inlärningsprocessen Miniscalo (2009). Det är dock en relativt stor andel barn som kommer att behöva 

stöttning i språk och skrivinlärning samt även i socialt samspel med andra, något som kan bli 

problematiskt för ett barn med någon form av språkstörning. 

Ofta yttrar sig en språkstörning genom att barnet tappar och byter ut vissa ljud. Ord kan försvinna eller 

ersättas med andra och även byta plats med varandra i meningar. En annan indikation på språkstörning 

kan vara att barnet betonar ord på ett annorlunda sätt eller talar med entonig röst. Ords längd och vilket 

ljud de börjar eller slutar med kan också vålla problem för ett barn med denna problematik (Eriksson 

et al., 2015). En lättare språkstörning försvinner i regel då barnet blir äldre, men det finns dock 

svårigheter som kan kvarstå och bli bestående. Det kan yttra sig genom problem med att förstå och ta 



4 

 

till sig instruktioner, då företrädesvis muntliga. Ordförrådet kan vara begränsat och det kan vara svårt 

att hitta orden.  

Många har problem med pragmatiken, det vill säga att kunna använda språket på ett adekvat sätt. Det 

kan visa sig genom svårigheter i relationer med andra människor, till exempel när det gäller att 

använda och tolka ögonkontakt. Det kan vara svårt att läsa av andra människors kroppsspråk och 

mimik samt med turtagande i samtal och att kunna berätta sammanhängande. Metaforer och ironi 

uppfattas inte som tänkt och det blir ofta svårt att anpassa språket efter situationen (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Meningen bakom orden och det som finns mellan raderna är svårförståeligt för den 

som har en språkstörning. En pragmatisk språkstörning förväxlas lätt med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar inom autismspektrum, ADHD och även utvecklingsstörning eftersom även de 

involverar det pragmatiska området.  

Då en människa har svårigheter att kommunicera och interagera med andra, är omgivningen i regel 

mycket snabb att döma. Det är ett stort problem för individen eftersom dagens samhälle ställer höga 

krav på pragmatisk förmåga (ibid.). Det har dock alltid funnits förväntningar på hur vi ska vara och 

bete oss för att bli accepterade i den grupp vi ingår i.   

Tidigare syn på språksvårigheter 

Detta avsnitt behandlar den tidigare synen på språksvårigheter i ett historiskt perspektiv, från början av 

1800-talet till tidigt 1900-tal. 

Under 1800-talet och till tidigt 1900-tal benämndes det vi idag kallar språkstörning för talrubbning, 

eller tal- och röstrubbningar. I slutet av 1800-talet i samband med att skolstadgan infördes, så 

upptäckte lärare att en del barn inte klarade av de krav som skolan ställde och benämningen 

språkstörning infördes. Kring förra sekelskiftet fick skolan ett större ansvar för barnens fostran, och 

lärarutbildningen tog fart under denna period. Skolan blev obligatorisk, och sannolikt har detta 

sammantaget spelat en stor roll för upptäckten av talsvårigheter och talrubbningar hos barn, eftersom 

lärare gjorde jämförelser och skillnader mellan elever upptäcktes. Alfhild Tham anses vara pionjär på 

området. Hon var en av de första i Sverige som studerat medicin, och var specialist i psykiatri och 

neurologi. I sitt arbete mötte hon patienter vilka hade talrubbningar, och valde då att skaffa sig mer 

kunskap i ämnet. En upptäckt hon gjorde var att barn med så kallade talrubbningar och läs- och 

skrivsvårigheter ofta felaktigt bedömdes som svagbegåvade. Den första talkliniken i Sverige för 

skolbarn startades 1914 av just Alfhild Tham. Hon deltog även i utbildningen av den tidens 

specialpedagoger (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Fördelar och nackdelar med en diagnos 

Nedanstående avsnitt belyser olika synsätt på diagnosen språkstörning och behovet av gemensamma 

internationella beteckningar för att främja det professionella arbetet i kommunikationen mellan olika 

yrkesgrupper.  

Bishop (2014) skriver att det till skillnad från andra funktionsnedsättningar inte finns någon 

överenskommen term när det gäller oförklarliga språksvårigheter hos barn. Författaren anser att som 

med många andra funktionsnedsättningar finns det en polarisering i åsikten om nyttan av en diagnos. 

Den ena sidan anser att en medicinsk diagnos ska ställas, medan den andra menar att en diagnos är 

onödig och stämplar eleven. Problemet bland diagnosförespråkarna är beteckningen på eventuell 

diagnos. Studier (Eriksson et al., 2015, Sjöberg, 2007)) finns som pekar på att barn, vilka halkar efter i 

språket i jämförelse med sina jämnåriga kamrater löper ökad risk att misslyckas i sina studier, att få 

beteende- och psykiska problem, drabbas av arbetslöshet och ekonomiska problem samt brottas med 

sociala svårigheter. Åldern är i detta avseende avgörande. Barn som har brister i språket även när de 
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kommer upp i skolåldern går, enligt författaren, en mörkare framtid tillmötes än sina kamrater. I 

många utbildningskontexter anser man att förhållningssättet ska vara undervisning snarare än 

diagnostisering. Målet är att tillgodose alla elever i behov av särskilt stöd oavsett vilka brister de har.  

Att undvika stämplande diagnoser har både fördelar och nackdelar. Nackdelarna med en diagnos kan 

vara att eleverna blir stigmatiserade. Genom att fokusera på elevens svårigheter blir det lätt att glömma 

miljön runt om, och barnet kan ge upp eftersom det känner att det är dömt att misslyckas. Fördelar kan 

vara att en diagnos ger förklaring på barnets svårigheter och dämpa känslan av skuld hos barn och 

föräldrar (ibid). 

Hansson, Sandgren & Sahlén (2014) har i en kommentar till Bishops artikel ovan utgått från ett 

svenskt perspektiv. De reflekterar över nuvarande beteckningar och kriterier när det gäller 

språkstörning för barn och pläderar för en ny beteckning som belyser utveckling, föränderlighet och 

dynamiska karakteristika för att kunna diskutera implikationerna av en diagnos samt bedömning och 

forskning. De menar att en begreppsmässig samstämmighet främjar det professionella arbetet i 

kommunikationen mellan olika yrkesgrupper. 

Även Nettelbladt & Salameh (2007) talar om problemen med diagnosen specifik språkstörning, som 

används genomgående i den internationella litteraturen.  

För att barnet skall få diagnosen språkstörning använder man ett diskrepanskriterium som anger att det 

skall finnas en tydlig skillnad mellan den förväntade åldersnivån på barnets språkförmåga och barnets 

faktiska språkförmåga (s 16).  

Om barnet är generellt långsamt får det inte diagnosen specifik språkstörning. Det som är problemet 

med diagnosen är, enligt författarna, de strikta inklusions- och exklusionskriterierna, vilka har varit 

nödvändiga i forskningssyfte men som är svåra att använda kliniskt för att ställa diagnos. Nettelbladt 

& Salameh (2007) beskriver inklusionskriterierna som ett sätt att bestämma en språkstörning. För att 

få diagnosen språkstörning måste barnets språkliga förmåga att uttrycka sig, ligga påtagligt under 

medelvärdet i standardiserade språktest, minst -1 standardavvikelse och om språkstörningen är grav 

hamnar även resultatet för språkförståelse tydligt under medelvärdet. Exklusionskriterierna fastställer 

vad som utesluter att barnet får en språkstörningsdiagnos, exempelvis en generell utvecklingsstörning, 

där språkstörning utgör en del av diagnosen. Bekymret med de snäva exklusionskriterierna är att 

språkstörning inte kan förekomma med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Komorbiditet 

finns med neuropsykiatriska tillstånd, exempelvis vid autism och ADHD (Bishop, 2014). Reilly, 

Tomblin, Law, McKean, Mensah, Morgan & Wake (2014) anser att exklusionskriterierna ska vara 

mindre stränga och att inklusionskriterierna ska anpassas till språkstörningens variation. 

 

Exempelvis gör inte en grav fonologisk störning att barnet får diagnosen grav språkstörning eftersom 

fonologin bara utgör en del i ett barns språkprofil. Ur ett barnperspektiv kan en diagnos vara det som 

behövs för att inte stigmatiseras. Barnet kan få en förklaring, insikt, och förståelse för varför tankar 

och känslor av utanförskap upplevs, varför man själv inte kan eller förmår det som kamrater kan. Barn 

jämför sig med andra och vill inte vara avvikande. Att få kunskap inför sin situation kan vara 

avgörande för i vilken riktning den fortsatta utvecklingen går. Kinge (2011) påpekar att bekräftelse 

grundar sig på tanken om allas lika värde, ett sätt att vara och förhålla sig. En period då barnet stärker 

sitt självförtroende är under läs- och skrivinlärningen och det är därför mycket viktigt att den lyckas. 

Pedagogiska implikationer i läs- och skrivinlärning 

Vid läs- och skrivinlärning uppstår ofta olika problem för elever med en språkstörning. Detta innebär 

svårigheter att sätta ihop bokstavsljud till ord och meningar, läsförståelse, avkodning av okända ord 

samt att göra inferenser i texten. Troligt är att problem med läsförståelse och att formulera sig skriftligt 
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hör ihop med språkstörningen. Om avkodnings- och stavningssvårigheter finns kvar efter intensiv 

lästräning kan istället dyslexi misstänkas (Eriksson et al., 2015). Detta gör att skolarbetet blir lidande 

och även som vuxen kan personen få svårt att klara vardagen. I en studie utförd av Magnusson och 

Nauclér (2006), där man i tolv år följde en grupp elever med språkstörning genom hela grundskolan 

och gymnasiet, visade resultatet att gapet mellan språkstörda och normalspråkiga hela tiden ökade vad 

gällde läsförståelse. Vad avser avkodning fanns inte någon större skillnad mellan de normalspråkiga 

och eleverna med språkstörning. 

Hur läsinlärningen kommer att lyckas för elever med språkstörning beror på deras språkliga 

förutsättningar när de börjar skolan. Alla dessa elever har mer eller mindre fonologiska svårigheter, 

men de barn som har problem med syntax och lexikon löper större risk att få problem med 

läsförståelsen. Även fonologisk medvetenhet innan skolstarten spelar en avgörande roll (ibid.). I 

förskolan har de språkstörda barnen en lägre fonologisk medvetenhet än övriga barn. Det är viktigt att 

fånga upp och ge dessa barn stöd på olika sätt redan under förskoletiden. Stödet, som hela tiden måste 

utvärderas, kan enligt Eriksson et al. (2015) vara stöd i en mindre grupp eller specialpedagogisk hjälp.  

Även om barnet har fonologiska svårigheter visar undersökningar att ordavkodningen inte är det 

största problemet. I den longitudinella studien som Magnusson & Nauclér (2006) utförde visade det 

sig att eleverna i slutet av det tredje läsåret hade kommit ikapp sina normalspråkiga kamrater när det 

gäller ordavkodning. Däremot visade undersökningen en signifikant skillnad i läsförståelse mellan de 

båda grupperna och i slutet av det fjärde läsåret hade skillnaden ökat ännu mer. Generellt har 

språkstörda elever svårt med hörförståelsen eftersom många har brister i det auditiva minnet. Ord 

försvinner snabbt och det kan vara lättare med skrift som man kan gå tillbaka till flera gånger (ibid.). 

Harris, Botting, Myers & Dodd (2011) skriver att trots att barn med en språkstörning har förhöjd risk 

för läs- och skrivsvårigheter så lär sig många att läsa och stava utan svårigheter, men cirka hälften av 

dessa barn har en försenad läsinlärning. Även Sutherland & Gillon (2007) påpekar sannolikheten att 

barn med språkstörning får problem med att lära sig läsa beroende på bristande fonologiska 

representationer i arbetsminnet. Dessa barn har svårt att bedöma om deras ordproduktion är 

korrekt och även riktigheten i nonsensord. Deras studie ger stöd för ett samband mellan 

talproduktionen och utförandet av speciella fonologiska övningar som visar elevernas underliggande 

fonologiska representationer.  

Hur ett barn med språkstörning klarar av olika uppgifter i skolan beror på hur komplext språket är. 

Eleverna kan klara av uppgiften lika bra som andra barn i samma ålder om den språkliga 

komplexiteten hålls på låg nivå. Studier visar att barn med språkstörning använder kognitiva verb i 

mindre utsträckning än andra barn, till exempel veta, låtsas och tänka (Nettelbladt, 2013). Något att 

iaktta då utredning och kartläggning ska göras samt i den dagliga undervisningen.   

Anpassningar och stöd 

Enligt Eriksson et al. (2015) är det viktigt att en noggrann kartläggning görs för att kunna ge eleven 

rätt stöd. Detta kan innebära att se över hela klassrumssituationen och miljön kring eleven. Det är 

betydelsefullt att ta reda på styrkor och svagheter. Ofta har personer med språkstörning en stark visuell 

förmåga, något som kan användas i undervisningen, genom att förstärka det sagda med stödtecken 

eller bilder. Det är även viktigt att anpassa tempo och ordval i mötet med en person som har en 

språkstörning. Förutom extra anpassningar i klassrummet kan också särskilt stöd behöva sättas in, till 

exempel att emellanåt få vara i en liten grupp, stöd av speciallärare eller en egen resursperson 

beroende på vilka svårigheter eleven har. Det kan också behövas extra tid för förberedelser och 

repetition. Stödstrukturer eller scaffolding betyder att eleven får stöd av lärare, men även av andra 

elever (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2012).  
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Eftersom språket är centralt i alla ämnen kan det uppstå problem vid bedömning och betygssättning, 

då förmågor som att förstå och tolka texter, läs- och skrivstrategier samt lyssna och återberätta finns i 

läroplanens centrala innehåll. Det är dessa förmågor som de här eleverna har svårt med. 

Funktionsnedsättningen måste alltid tas hänsyn till vid planering av undervisning, bedömning och 

betygssättning samt vid provsituationer (Eriksson et al., 2015). 

Ullrich et al. (2014) har i en studie pekat på att tidig undervisning av barnen i specialförskolor med 

integrerad språkterapi kan vara givande. Både begåvning och självmedvetenhet tycks långsiktigt ha 

påverkat dessa barn positivt. De organisatoriska utmaningarna i skolan vad gäller elever som har en 

språklig och emotionell skörhet, bör tas på stort allvar. Miniscalo (2009) menar att de ska stärkas både 

språkligt och emotionellt. Detta arbete förutsätter kvalificerad språkstimulans och ett bekräftande 

undervisnings- och arbetssätt. Författarna ifrågasätter även bruket av individuella arbetsplaner där 

elever i hög grad förväntas arbeta självständigt, vilket inte alltid passar de elever som är i behov av 

särskilt stöd. I arbetet är det alltid viktigt att få med sig vårdnadshavarna, vilka har en stor betydelse 

för hur barnet upplever sin situation. 

Elevens och vårdnadshavarens perspektiv 

En diagnos kan även bidra till att barnets omgivning får en ökad förståelse och kunskap för dess 

beteende och sätt att vara, och därmed underlätta i samspelet. Förutom de olika inlärningssvårigheter 

en språkstörning kan medföra för barnet, kan det också få problem med kamratrelationer och socialt 

samspel. Detta kan resultera i att det utmärker sig på andra sätt, ofta negativt genom att slåss eller vara 

pajas. I sin bok om elever med språkstörning tar Sjöberg (2007) upp det i sammanhanget så viktiga 

elevperspektivet. I en intervju med en flicka i årskurs åtta, framkommer det att hon inte har någon 

“bästis och inget gäng”. Då den kommunikativa förmågan brister är det för ett barn eller ungdom en 

svår konsekvens av språkstörningen, att just inte ingå i ett sammanhang med kamrater. Det förhåller 

sig även så att hennes klasskamrater inte känner till hennes problematik. Att språkstörning ger 

problem med nyanser i språket, ironi, och till exempel aforismer ges det ett tydligt exempel på då en 

elev fick höra uttrycket “stick och brinn” och reagerade starkt och bokstavligt på det. En annan elev 

vittnar om hur han blivit retad eftersom han har svårigheter med att uttrycka sig. För att inte bli 

betraktad som dum, berättar en pojke att han ibland låtsas förstå under lektioner (ibid.). 

Det är avgörande att ha förståelse för ett barns situation och insikt om att en elevs beteende beror på ett 

känslomässigt tillstånd av något slag samt att kunna känna empati utan att värdera barnets känslor. 

Dessa förmågor har mycket stor inverkan på ett barns utveckling (Kinge, 2011). Här har alla som 

arbetar i skolan ett stort och avgörande ansvar för elever med särskilda behov, eftersom vår inlevelse, 

förmåga till lyhördhet och det sätt vi kommunicerar på kan ge barnet mer kunskap och förståelse om 

sig själv. Det ger i sin tur barnet ökade möjligheter att ta kontroll över sina känslor och uttrycka dem 

på ett mer, för omgivningen begripligt sätt, förklarar Kinge vidare. 

Graden av empatisk förståelse som den vuxne klarar att visa barnet är direkt relaterad till den grad av 

självförståelse som barnet kan uppnå (ibid. s 66). 

 Detta ska inte underskattas i arbetet med barn vilka har särskilda behov.  

Vårdnadshavare har stort inflytande över vilket specialpedagogiskt stöd deras barn får. En 

undersökning utförd av Larsson och refererad i Skolvärlden (2014) visade att 83 % av de tillfrågade 

lärarna angav att de med hög utbildningsbakgrund har mer tillgång till särskilt stöd för sina barn. Talet 

om en likvärdig skola fungerar inte i praktiken och elever med vårdnadshavare i svaga 

socioekonomiska omständigheter får ofta inte den hjälp de har rätt till. 
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Lärares kunskaper om språkstörning 
Det finns inte mycket forskat om lärares kunskaper om språkstörning. Vi har inte hittat någon 

doktorsavhandling, men väl några vetenskapliga artiklar och examensarbeten på avancerad nivå. 

Något som är gemensamt för dem alla är att de talar om bristen på kunskaper om språkstörning hos 

lärare. Det verkar sålunda vara ett internationellt fenomen. Cunningham, Purdy & Hand (2010) har 

utfört en undersökning i Nya Zeeland där, enligt författarna, undervisning inom området språkstörning 

är bristfällig i lärarutbildningarna. I studien ingick sex lärare i de lägre årskurserna från olika skolor, i 

en tre timmar lång fortbildning om språkstörning. Under dessa tre timmar behandlades bland annat 

fakta om språkstörning, generella och specifika undervisningsstrategier samt 

kommunikationssvårigheter i förhållande till läroplanen. För att följa upp resultatet gjordes ett test 

innan utbildningen och ett efter. Det som bedömdes var bland annat ett frågeformulär med öppna 

frågor och ett med slutna frågor samt videoinspelade lektioner med ett barn från vardera skola. 

Resultatet visade att lärarna gav mer specifika och relevanta svar på de öppna frågorna och att 

poängen på “kryssfrågorna” signifikant förbättrades på en del frågor. I fler än hälften av 

videoinspelningarna kunde förändringar till det bättre ses, framförallt när det gällde att ge tydliga 

instruktioner och i användandet av visuella hjälpmedel. 

Från Storbritannien kommer en undersökning av Dockrell & Lindsay (2001). De skriver att barn med 

specifika tal- och språksvårigheter ofta placeras i klassrummen med varierande stöd. De menar att man 

trots detta inte har brytt sig om lärarnas uppfattningar om elevernas svårigheter och behov av 

undervisning. Författarna intervjuade lärarna till 69 barn med språkstörning för att undersöka deras 

förståelse för elevernas problem samt det stöd de ger dem. Resultatet visade att lärarna i studien hade 

fått liten, eller ingen, undervisning i att identifiera elevernas problem eller tillgodose deras utbildning. 

Lärarna kände själva att de inte hade förmåga att möta barnens behov och att de inte fick tillräcklig 

hjälp av talpedagoger och psykologer. Författarna belyser vikten av att lärare får en utbildning som gör 

att de kan undervisa alla barn. De säger vidare att dessa elevers behov inte alltid är tydliga, speciellt 

vad gäller förståelseproblem som kan missuppfattas som ett olämpligt beteende. 

I Storbritannien undersökte Sadler (2005) utbildningsnivån hos 89 lärare i ”reception class” samt 

årskurs ett och två. De hade i sina klasser elever med måttlig eller grav språkstörning, som 

diagnostiserats i förskoleåldern. Fastän lärarna i allmänhet var positiva till inkludering framkom det av 

undersökningen att en stor del av dem hade liten eller ingen utbildning i eller erfarenhet av 

språkstörning eller andra språksvårigheter. Sadler säger att förståelsen för hur barn tillägnar sig språk 

är viktig för att förstå komplexiteten i tal-, språk- och kommunikationsstörningar. Hon säger vidare att 

ansvaret för att bemöta elevers språksvårigheter har lagts på den enskilde läraren på grund av den 

förda skolpolitiken och betoningen på inkludering.  

I Sverige har Ferm & Gunterberg-Klase (2015) gjort en liknande studie i ett vetenskapligt arbete på 

logopedutbildningen och undersökt lärares kunskaper om elever med språkstörning och hur de bemöts 

och tas om hand. Författarna påpekar att språklig förmåga är väsentlig för att klara skolans 

kunskapsmål och säger att hela 7,4 procent av alla förskolebarn har en språkstörning. Ett antal lärare i 

studien fick tre timmars fortbildning genom handledning av logopedstudenter, vilket visade sig 

förbättra både kunskapen om språkstörning hos lärarna samt en ökad medvetenhet om hur de ska 

bemöta och ta hand om dessa elever.  

Inom det specialpedagogiska området finns en masteruppsats skriven av Pia Fredriksson (2013) där 

hon undersöker pedagogers kunskaper om språkstörning. Här tog man reda på lärarnas förkunskaper 

genom en enkät, varpå en informationsföreläsning ägde rum och avslutades med ytterligare en enkät. 

Resultatet av studien visade att behovet av utbildning för pedagoger inom området språkstörning är 
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stort. En annan slutsats som drogs var att språkstörning är en jämförelsevis outforskad 

funktionsnedsättning med tanke på att den är så pass utbredd. Det är av stor vikt att lärare nu får ta del 

av den forskning som finns om språkstörning i sin kompetensutveckling. 

Lärares kompetensutveckling 

En lärare måste hela sitt yrkesverksamma liv vidareutveckla sig för att förbättra sin egen undervisning 

samt följa med i relevant forskning inom olika områden.  

Ingrid Nilsson (2006) har i sin avhandling skrivit om vad lärare anser om kompetensutveckling. Hon 

säger att kompetensutveckling genom tiderna har förändrats med de utbildningspolitiska dokumenten. 

Från att ha kallats personalutveckling så handlar det sedan början av 1990-talet om att utveckla lärares 

kompetens och livslånga lärande. Även elevernas lärande betraktas som livslångt och 

kompetensutvecklande. Nu var det inte längre fråga om fortbildningskurser för lärare utan om att 

lärare ”behövde utveckla en didaktisk förmåga för att lära elever att utveckla sin kompetens” (s 4). 

Ansvaret för kompetensutvecklingen ligger efter decentraliseringen på kommunal och lokal nivå, det 

vill säga i verksamheten. För lärare fordras utbildningspolitiskt, förutom en lärarutbildning, fortsatt 

livslång kompetensutveckling i yrket. Det kan betyda utvecklingsprojekt eller olika fortbildningar. 

Kompetensutvecklingen ska komma verksamheten till godo i form av förbättringar, framförallt när det 

gäller undervisningen (ibid.).  

Peter Cole (2004) talar om den form av kompetensutveckling som sker på många skolor och huruvida 

den verkligen är effektiv och fruktbar. Han menar att mycket av det som kallas yrkesutveckling inte 

utvecklar någon och att det som vi förstår som yrkesutvecklande måste breddas. Istället för att ta in 

expertis utifrån måste interna alternativ utarbetas för att öka kvalitén på undervisningen. Ett sätt är att 

framställa noggranna utbildningsplaner, det vill säga regelbunden och planerad fortbildning, som 

effektiva verktyg för att utveckla undervisningen. Det är inte individer som förändrar skolan utan det 

är i team resultat kan nås (ibid), team där samspel och samsyn genomsyrar det dagliga arbetet. Det är 

endast genom regelbunden och planerad kompetenshöjning hos lärare vi kan se till att ny kunskap når 

ut till våra elever. Ansvaret för kompetensutvecklingen ska främst ligga på rektor eller den som rektor 

delegerat ansvaret till. 

Ansvarsfördelning i skolan 

Enligt skollagen är det rektor som ska se till att elever med språkstörning får det stöd de har rätt till. 

Det fungerar inte tillfredsställande i det svenska skolväsendet eftersom kunskapen inte finns och ny 

forskning inte når ut i nödvändig omfattning. Vilka myndigheter ska då ta ansvar för att ökad kunskap 

och ny forskning når ut till undervisande lärare? Jan Sydhoff (2015) väntas föreslå att regionala 

kunskapscenter upprättas runtom i landet, vilka ska kunna ge stöd åt rektorer och anställda inom 

elevhälsan. Han menar även att Specialpedagogiska skolmyndigheten bör ha en proaktiv uppgift i att 

söka upp elever med grav språkstörning. För att nå framgång och resultat vad gäller denna tämligen 

okända funktionsnedsättning som skolorna inte har tillräcklig kännedom om, bör staten ge 

kommunerna uppdraget att säkerställa att den når ut till skolor, rektorer, elevhälsoteam och lärare 

(ibid.). Sadler (2005) menar att i Storbritannien ligger ansvaret ligger på enskilda lärare och det finns 

inget som tyder på att det skulle vara annorlunda i Sverige. Det är otillräckligt och otillfredsställande 

med tanke på den kunskap som ändå finns om språkstörning. 

Myrberg & Lange (2005) förklarar att skolans ledning och organisation kan vara problematisk ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Detta eftersom stödet en elev får till större delen styrs av hur skolans 

organisation ser ut och inte av elevens behov av stöd.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Vi har använt oss av det fenomenografiska perspektivet som metodansats. Perspektivet har sitt 

ursprung i forskning om hur människan lär sig, den form av inlärning som enligt Marton, Dahlgren, 

Svensson & Säljö (1977) “leder till att vi får en föreställning om hur vår omvärld är beskaffad och hur 

den fungerar” (s 9). Att ha kunskap betyder, enligt författarna, att ha en uppfattning om något. Genom 

inlärning förändras våra uppfattningar om olika skeenden i omvärlden. Författarna talar om olika sätt 

att se på kunskap. Ett är kvantitativt, som att kunna reproducera “kunskapsbitar” utan sammanhang, 

det vill säga ytkunskap. I denna tradition antingen har man eller har man inte kunskap. Det andra sättet 

att se på kunskap är det holistiska, där kunskapen finns i ett sammanhang. Liksom i det sociokulturella 

perspektivet anser man att inlärning inte sker i ett tomrum, utan i olika sociala sammanhang. 

Studien har alltså sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Sociokulturell teori är enligt 

Gröning (2006)  

ett samlingsbegrepp för teorier som delar antagandet att det är genom social interaktion och aktivt 

deltagande i meningsskapande aktiviteter som språk tillägnas (s 11). 

Alexandersson (2009) beskriver de sociokulturella teorierna som grundade på språk och tänkande med 

de centrala begreppen språkanvändning och kommunikation. Enligt Vygotskij kan människan endast 

utvecklas genom interaktion med andra. Han ansåg läraren vara en viktig person i lärandeprocessen 

och att dennes uppgift är att skapa en god social miljö för samspel och interaktion där människor 

gemensamt ska kunna tillföra kreativitet och aktivitet. I aktiviteterna används så kallade artefakter, 

intellektuella och fysiska verktyg, som stöd för lärandet. Bruners begrepp scaffolding innebär att 

barnet får stöttning av läraren tills det klarar sig självt.   

Lgr11 grundar sig på ett sociokulturellt lärande som säger att elever lär sig i ett socialt sammanhang 

och i samspel med andra. För elever med en språkstörning är det sociala samspelet där språklig 

interaktion sker extra betydelsefullt. Lärare och mer kunniga kamrater stöttar de mindre kunniga i sitt 

lärande enligt Vygotskijs proximala utvecklingszon och Bruners scaffolding (Alexandersson, 2009). 

Även pedagogernas lärande sker i ett socialt sammanhang, där de lär av varandra genom till exempel 

att auskultera under varandras lektioner (Nilsson, 2006) utbyta erfarenheter och inte minst genom 

behövlig fortbildning som sker planerat och regelbundet. Lindberg (2005) påpekar att det inte är 

möjligt med en strikt uppdelning mellan sociala och individuella processer, eftersom alla individer 

utvecklas och får kunskap i samspel med omgivningen. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper lärare har om språkstörning samt hur de 

arbetar med elever som har dessa svårigheter. Vi ville också undersöka lärares uppfattningar om 

kompetensutveckling och utbildning inom området. 

För att nå syftet med studien undersöks frågeställningarna nedan. 

Hur har lärare fått sina kunskaper om språkstörning och de konsekvenser problematiken språkstörning 

kan medföra? 

Hur arbetar lärare med elever som har språksvårigheter? 

Vilken uppfattning har lärare om kompetensutveckling inom området språkstörning? 
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Metod 

Som metodansats har vi använt oss av det fenomenografiska perspektivet. En av två utgångspunkter 

inom fenomenografin är att vi människor uppfattar skeenden i vår omvärld på olika sätt samt att det 

finns ett begränsat antal sätt hur vi kan uppfatta dessa skeenden (Dahlgren & Johansson, 2009). Då vår 

ambition har varit att undersöka lärares kunskaper och undervisningsmetoder kring det komplexa 

sammanhang en språkstörning utgör, har vi valt att använda oss av den fenomenografiska ansatsen. 

Kan lärares kunskaper ha ett samband med synen på funktionsnedsättningen och vilket stöd eleven 

får? Metodens principer bygger på att det är människors upplevelser i en viss tid eller kontext som 

utforskas. Som forskningsmetod är fenomenografin till för att ge svar på ”en viss typ av 

kunskapsintressen vilka omfattar ett fenomen” (ibid., s 10). Det kan finnas ett allmänt intresse av det, 

såsom en yrkesgrupps upplevelser, i detta fall lärares uppfattningar. 

Larsson (1986) talar om den fenomenografiska ansatsen som “människors sätt att uppfatta sin 

omvärld” (s 12). Hur någon uppfattar något är den andra ordningens perspektiv. Den första 

ordningens perspektiv handlar om det som kan observeras som fakta. Det är alltså skillnaden mellan 

“hur något är och hur något uppfattas vara” som fenomenografin beskriver. Dahlgren & Johansson 

(2009) påpekar att det som uppmärksammas snarare är skillnaderna än likheterna mellan människors 

sätt att uppfatta verkligheten.  

Med detta i åtanke resonerade vi före intervjuerna om vad som eventuellt skulle kunna “färga” svaren 

och vad orsaken i så fall skulle kunna vara (till exempel trivsel på arbetsplatsen, politiska preferenser, 

etnicitet, år i yrket). Vi var medvetna om att oväntade saker skulle kunna dyka upp under våra 

intervjuer. Då vår undersökning pågick samtalade vi därför regelbundet med varandra och tittade 

närmare på de intervjuer vi genomfört för att öka förståelsen och vidga vårt synsätt. Insikterna från 

våra samtal under intervjustudiens genomförande påverkade vårt vidare arbete på ett positivt sätt. Att 

reflektera över hur intervjuerna fungerar, eller inte, beskriver (Alvesson, 2011). Kvale & Brinkmann 

(2009) påpekar vikten av att intervjuaren har egna erfarenheter och kunskaper i ämnet innan 

intervjuerna, för att kunna ställa relevanta följdfrågor och följa upp svaren. 

Analys av studiens material 
Analysen av intervjumaterialet är utförd efter en fenomenografisk analysmodell (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Den består av sju olika steg som under hela analysprocessen är i samspel med 

varandra. Första steget innebär att man bekantar sig med materialet, varpå steg två, analysen 

(kondensation), följer. Här skiljer man ut de mest betydelsefulla uttalandena som i steg tre jämförs 

med varandra. För att kunna upptäcka skillnader i uppfattningar bör även likheter sökas. I steg fyra 

ordnas likheterna och skillnaderna i grupper och relateras till varandra. I steg fem görs försök att finna 

essensen i uppfattningarna och dela upp dem i olika kategorier som i steg sex namnges. Den 

kontrastiva fasen i det sjunde och sista steget innebär att man försöker minska antalet kategorier 

genom att undersöka om uppfattningarna ryms under flera kategorier. 

Denna process utfördes genom att vi analyserade våra respektive intervjuer för att finna kategorier 

som vi sedan jämförde och sammanställde resultaten av.  
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Studiens deltagare 
Då den fenomenografiska ansatsen syftar till att belysa variation i sätten att uppleva omvärlden har vi 

strävat efter att hitta en variation i urvalet av våra informanter vad gäller ålder, kön och erfarenhet. 

Totalt intervjuades tio lärare, som undervisar i förskoleklass till år fem på två olika skolor. Samtliga 

undervisar i eller har undervisat i svenska. De två skolorna som lärarna arbetar på har cirka 700 elever 

vardera. Eftersom vi intervjuade lärare på våra respektive arbetsplatser var vi mer eller mindre bekanta 

med informanterna. 

  

Lärarna presenteras i nedanstående tabell. 

 Lärare Ålder År i yrket 

 Maja 63 25 

 Lena 51 26 

 Linnea 42 12 

 Lotta 50 10 

 Eva 55 10 

 Mikael 36   5 

 Mariam 31   6 

 Pia 50 18 

 Tina 37 12 

 Mohammed 35   7 

Genomförande 
Undersökningen ägde rum på två olika skolor i en storstad, en centralt belägen, och en i förort. 

Intervjuerna genomfördes i olika klassrum på respektive skola med en informant i taget. Vår 

intervjuguide innehöll ett mindre antal halvstrukturerade frågor, vilket gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor och komma in på ett djupare resonemang. 

Vi valde att samtala med lärare på våra respektive arbetsplatser eftersom vi drog slutsatsen att de 

kände  sig trygga och bekväma med att bli intervjuade av någon de känner sedan tidigare. Detta 

innebar att vi, troligtvis, under våra intervjuer fick ta del av lärarnas personliga uppfattningar och 

tankar vad gäller undervisningsmetoder och stöd till elever i behov av särskilt stöd.  Utifrån frågornas 

utformande gavs vi möjlighet att ställa följdfrågor vilket gav goda tillfällen att komma in på sådant 

som sällan uttalas. Detta medförde att vi under studiens gång talade mycket om det etiska perspektivet 

och det ansvar vi har vad gäller konfidentialitetskravet.  
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Våra intervjuer spelades in och transkriberades i sin helhet. Vi tolkade sedan vårt respektive material 

enskilt och sedan allt gemensamt material, då vi försökte hitta likheter och skillnader i svaren. Därefter 

förde vi över resultatet i olika kategorier som vi sedan bearbetade.   

Trovärdighet och validitet 
Vid alla undersökningar är det viktigt att eftersträva en så hög tillförlitlighet som möjligt, det vill säga 

uppnå en hög trovärdighet och validitet. För att få en valid undersökning med välgrundade resultat 

som håller för en kritisk granskning, är det dock viktigt att under hela processen kritiskt analysera, 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat (Thomsson, 2002).  

Dahlgren & Johansson (2009) använder kvalitet istället för validitet som ett överordnat begrepp ”för 

att beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie” (s 219). Enligt författarna 

inrymmer det sensitivitet, empatisk närhet och även analytisk distans. 

Även intervjuer kan rymma många felkällor. Man kan aldrig veta om informanten ger hela bilden eller 

om frågorna missuppfattas. En annan risk är att intervjuaren lägger in sina egna tolkningar i svaren, 

eller som Johansson & Svedner (1996) uttrycker det  

- att intervjuaren, utan att själv märka det, uttrycker sina förväntningar och värderingar och därmed 

påverkar den intervjuades svar (s 31). 

Under våra intervjuer la vi oss vinn om att verkligen lyssna aktivt, och inte instämma för mycket i 

deras utsagor, eller värdera det sagda muntligt eller med vårt kroppsspråk. Vi resonerade och 

reflekterade mycket med varandra under studiens gång.  

Forskningsetiska aspekter 
För att säkerställa att undersökningen genomförts på ett etiskt korrekt sätt har vi förhållit oss till 

Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informations och samtyckeskravet uppfylldes genom att våra respondenter informerades om syftet 

med studien samt att de när som helst kunde ångra sin medverkan. Studiens konfidentialitetskrav är 

uppfyllt eftersom alla personer som deltar är avidentifierade, vilket framgår av ovanstående avsnitt, 

likaså de skolor där de intervjuade arbetar. Alla som deltog i studien informerades om att materialet 

endast kommer att användas i denna uppsats, och att inspelningar samt transkriberingar inte kommer 

att sparas. I och med det säkerställs nyttjandekravet.  

Vi intervjuade lärare på de skolor vi själva är verksamma i. Hade vi haft en annan frågeställning än 

språkstörning, som är ett vitt begrepp, kunde det ha blivit problematiskt. Om vi hade velat undersöka 

lärares personliga uppfattningar om elever i behov av stöd till exempel, kunde det ha uppfattats som en 

alltför privat eller känslig fråga.   
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Resultat 

Nedan beskrivs det resultat som framkommit i studien. Det presenteras i kategorierna ”lärares 

kunskaper”, ”utbildning och kompetensutveckling” samt ”arbetssätt och undervisning”. Utifrån dessa 

utkristalliserades ett antal underrubriker. Efter redogörelse för respektive kategori följer en 

sammanfattning den.   

 

 

 

 

 

 

 

Modell över frågeställningar och kategorier. 

  

Lärares kunskaper 

Sammanblandning av diagnoser och orsaker till svårigheterna 

Alla informanter kan ge exempel på elever med språksvårigheter, som de har eller har haft, men flera 

blandar ihop svårigheterna med dyslexi. En av dem nämnde uttalssvårigheter, som stamning och 

läspning, vilket i själva verket är talstörningar. 

Så här säger exempelvis Tina:  

- Till exempel dyslexi? … men vad det sen är språksvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter, för på ett sätt 

är det ganska lika då, vissa typer av språksvårigheter väl? 
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 och Mohammed:  

- Jo det finns i den här klassen, det är olika typer av språksvårigheter, vi har minst fyra, det kan vara 

dyslexi…  

 

Han säger senare i intervjun:  

- Det hänger ihop språksvårigheter och läs och skriv, det är ett helt paket, det är nästan svårt att …   

  

Samtliga informanter har funderingar på vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom elevers 

svårigheter.  

 

Maja som och Mohammed tror att eleverna inte har fått tillräckligt med stimulans i tidig ålder.   

- Dels så kan jag tro att man inte övat det här barnet tillräckligt från början utan att man har tyckt att hon har 

varit så liten och gullig så man har förstärkt det här småbarnsspråket istället för att prata riktigt med henne. 

(Maja) 

 

- Det kan vara någonting som hur man ser på språket hemma, hur mycket man har exponerats för språket 

hemma. (Mohammed) 

 

Andra teorier var att det kan bero på dålig munmotorik och även hörselnedsättning hos de barn som 

har uttalssvårigheter. Så här säger Lotta: 

-   Han har ett sluddrigt tal dessutom, så jag undrar... hörsel och tal hör ju ihop.        

 

En annan orsak ansåg flera lärare kunde vara bristande tidiga insatser i förskolan, vilket fortfarande 

hänger med när barnet börjar i skolan. Pia säger: 

- Ofta kommer de till skolan utan tillräckliga kunskaper och sedan går åren och sedan skriker man när de 

kommit till högstadiet. 

Linnea å sin sida funderade över om en del vårdnadshavare inte uppmärksammar barnets problem och 

menar att det då blir än mer att ta tag i, om man varken i förskolan eller i hemmet har uppmärksammat 

barnets behov. 

- Tyvärr har inte föräldrarna riktigt förstått, vilka stora svårigheter hon har, de tränar inte tillräckligt hemma 

med läsning.  

Mikael ser som orsak att hela familjen mår dåligt och att traumatiska händelser ligger bakom. 

- Jag tror att det är en massa psykologiska grejer bakom från familjen som mår dåligt och att de inte har 

kunnat ta hand om barnen och att skolan blivit lidande. 

 

Maja talade om omognad och att barnet behöver växa till sig och bli mer skolmoget.  

- Ja, jag har två stycken i min klass och den ena bestämde vi att hon skulle gå om för att vi tolkade att hon var 

väldigt omogen språkmässigt. 

Det fanns mycket funderingar kring vad som kunde vara problemet. 

En känsla av att något inte stämmer 

Att se när det är något som inte stämmer tyckte inte någon av informanterna var svårt, däremot att 

sätta fingret på vad. 

Mikael säger: 

- De som har svårt, dem ser man med en gång. Du ser dem första veckan.  
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Och Tina:  

- Det tror jag absolut att jag skulle se, men det beror väl på vad det är för typ av språksvårigheter, men man 

uppmärksammar ju en elev om det är någonting. 

 

Linnea förklarade det som att  

- ... man vet att det är någonting, men det går inte att sätta fingret på vad.  

 

Eva ansåg språkstörning vara en “slaskdiagnos”, en diagnos där man placerar dem som inte passar in 

under någon annan. Vi kunde också spåra en uppgivenhet över att inte kunna hjälpa alla som inte 

passar in, de som riskerar att inte nå målen.  

- Ibland kan jag tycka att det är lite såhär, en slaskdiagnos med språkstörning, jag tycker den är lite luddig... 

jag kan förstå att det är svårt också, att det är det här eller det här, man får inte vara fast i någon specifik 

metod… utan titta runt lite. 

 

Det Eva beskriver visar att det finns mycket att tillföra vad gäller lärares kunskaper i ämnet. 

Sammanfattning av avsnittet lärares kunskaper 

Trots att språkstörning är en så pass vanlig funktionsnedsättning visar denna studies resultat att det är 

mycket få lärare som har mer än ytlig kunskap om vad den innebär. Det har naturligtvis flera orsaker. 

En orsak är att språkstörning är en relativt ny diagnos och att det är logopeder och lingvister som i 

huvudsak har forskat i ämnet. Den pedagogiska forskningen är tydligt eftersatt. Ytterligare en 

anledning är att elever med en svårare språkstörning tidigare gick i special- eller grundsärskolor, men 

nu är inskrivna i grundskolan (Sydhoff, 2015). En annan orsak kan vara att ämnesområdet är så 

komplext och att en språkstörning ofta innefattar andra svårigheter, såsom problem vid läsinlärning 

och ADHD. Det tycks inte heller som om språksvårigheter är ett ämne som tas upp i 

lärarutbildningarna, något som flera studier har behandlat (bland andra Fredriksson, 2013; Sadler, 

2005; Cunningham et al., 2010). Forskningen och de studier som gjorts gällande språkstörning tycks 

heller inte ha nått ut i tillräcklig omfattning till dem det närmast berör, det vill säga till rektorer och 

lärare. Det resulterar i att felaktiga tolkningar av elevers behov av stöd görs, vilket kan ge långtgående 

negativa konsekvenser för den enskilda individen. 

Flera av informanterna blandade ihop språkstörning med dyslexi, en diagnos de är väl bekanta med. 

Säljö (1996) talar om samtalets betydelse i undervisningen. Det är därför viktigt att läsinlärningen inte 

endast sker enskilt utan på varierande sätt även gemensamt, till exempel i grupp och parläsning där 

man lyssnar på varandra. Texters innehåll diskuteras och får en innebörd. På det sättet kan det vara 

lättare att skilja på vad som är lässvårigheter och språksvårigheter. Det förutsätter en aktiv och 

engagerad lärare, som även har kunskap om språkinlärning. 

Stamning och läspning var också något som misstogs som språkstörning. När det gäller orsaker till 

språksvårigheterna fanns det flera förslag, bland andra otillräcklig språklig stimulans i tidig ålder, i 

hemmet och i förskolan, dålig munmotorik som ger uttalssvårigheter, hörselnedsättning, besvärliga 

hemförhållanden samt trauman. Något som framkom under intervjuerna var upplevelsen av att de inte 

har stöd och engagemang från vårdnadshavarna i tillräcklig omfattning eller att de inte har förståelse 

för att de måste ta ett större ansvar hemma för att stötta sina barn, till exempel med läxor. Detta 

upplevdes som ett problem vilket påverkar negativt vad gäller barnens utveckling.   

Flera av våra informanter uppger sig kunna upptäcka då det är någon elev som har det problematiskt 

med språket eller läsinlärningen och inte utvecklas i förväntad takt vad gäller att stava och skriva.  

Anledningen till det ansågs vara lång erfarenhet och möten med många olika barn. Kommentaren om 
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att språkstörning skulle vara en ”slaskdiagnos” stämmer väl in på okunskapen om vad diagnosen 

innebär.   

Arbetssätt och undervisning 
Alla de intervjuade visade stort engagemang och vilja att hjälpa och stötta. De använde gärna kollegor 

som “bollplank”.  

En till en undervisning och mindre grupp 

Flera vill ha möjlighet att undervisa en till en. 

 

Så här säger Mariam:  

- De har svårt att tillgodose sig (kunskap) i klassrummet för det blir för mycket. 

 

Mohammed säger: 

- Vi arbetar i halvgrupper så att man hinner, vi har bara sexton elever här, så när vi delar upp elever har jag 

åtta och den andra fröken åtta, det är lyx på något sätt om man tänker efter … 

 

Mikael säger att han pratar med eleverna hela tiden, när de går på led och i matsalen. Han brukar också 

låtsas att han inte förstår så att de ska förklara sig mera och därmed träna språket i alla situationer 

under skoldagen. Han ser också till att elever med störst behov sitter längst fram. 

- Det jag känner mest att de behöver är stöd en mot en för de har alltid mycket frågor hela tiden. Det finns 

alltid följdfrågor “hur gör jag nu, hur gör jag nu?” så det bästa man kan göra är att ge dem mer tid 

egentligen.  

 

Mariam punktmarkerar elever med språksvårigheter och eftersom de är två lärare i klassrummet läser 

en lärare med dem en liten stund varje dag. Hon säger: 

- Det är viktigt att de läser högt och att det blir läst. Ofta är det ingen som lyssnar på dem hemma. 

 

När Tina hör att en elev med språkstörning ofta kan avkoda åldersadekvat säger hon: 

- Ja men då måste man ta ut dem en och en och prata mycket, läsa och återberätta … De är ju egentligen de 

svåraste för man tror att de förstår för att de läser bra. 

 

Linnea förklarar: 

- Man får ju begränsa antalet uppgifter, de får ju inte samma mängd jobb som de andra, det blir det lilla och i 

princip en till en så mycket vi hinner… Ibland får de som är klara få hjälpa dem som inte hinner med. 

 

Digitala hjälpmedel, pedagogiska redskap och metoder 

Ny teknik ges stort utrymme i undervisningen.  
 

- Jag tänker talsyntes, ipad med hörlurar så att han verkligen får sitta själv.  

 

Så uttrycker Eva att hon vill ge stöd till en pojke med förmodad språkstörning så att han ska få träna 

olika färdigheter så som att forma bokstäver, lyssna och skriva korta ord, vilket är problematiskt för 

honom.  

Tina tänker spontant på appar för att sitta och öva på uttal och Mariam jobbar med ipad och appen 

läshoppet.  
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- Jag tänker, först och främst finns det ju många bra appar som man kan använda sig av. 

Maja nämner drama som sitt främsta redskap när det gäller barn med språksvårigheter. De barn som 

annars inte pratar gjorde gärna det med handdockan. Maja beskriver att barnen törs mer och uttrycker 

sig i högre grad då de kommunicerar med dockan. Även ögonkontakten visar sig vara bättre och under 

längre stunder för flera av eleverna, i kontakten med handdockan. I förskolan arbetar man annars med 

Bornholmsmodellen och att klappa stavelser. Att blanda olika metoder och idéer för att se vad som 

kan passa barnet förekom bland flera lärare i de lägre årskurserna. 

- Alltså mycket med drama, jättemycket med drama … Jag tror att det är den bästa metoden faktiskt. Du kan 

ju inte pressa en unge som sitter i en stor grupp till att svara, det går ju inte, det kan ju inte svara. 

Mohammed arbetar mycket med elevernas texter, läser upp och delar dem i stycken och arbetar med 

tankekartor. Han säger:  

- Jag tänker så här att om vi vill hjälpa de elever som har språksvårigheter och underlätta för dem i 

undervisningen är det något som alla andra tjänar på, så mycket fokus på begrepp. 

 

Lärare i högre klasser än årskurs ett arbetar inte med fonologiska övningar som ett pedagogiskt 

redskap.   

Fonologin håller man på med i ettan svarar lärarna som jobbar i högre årskurser. Linnea säger:  

- Ja, vi jobbar ju med bokstavsarbete, lyssnar på hur det låter och vilka ljud det är och skriver på tavlan, 

lyssnar på hur, tittar på hur, jobbar med vokaler och i förskoleklassen så arbetar man ju med Bornholm 

sedan många år tillbaka … men vi har inte gjort det här, i ettan. 

 

Eva funderar: 

- Lägger vi oss på rätt nivå? Man kanske skulle behöva backa... med fonem och morfem och allt det där. Vi 

kanske går för fort fram (Eva). 

 

Det går inte att skynda på de elever som behöver mer tid. 

Tidsaspekten   

Upplevelsen av att inte hinna med och att tiden inte räcker till framkom hos flertalet lärare. Om extra 

tid läggs på elever med svårigheter vad händer med “de andra då?”. Alla lärare efterlyser mer tid med 

elever som har språksvårigheter.  

 

Linnea förklarar hur hon lägger upp arbetet: 
-  ja… man får ju begränsa antalet uppgifter, så de hinner med, själv ska man ju också hinna med alla andra också, de får 

ju inte samma mängd jobb som de andra… det blir det lilla och i princip en till en… så mycket man hinner. 

 

Lena i förskoleklassen: 
- Det är ju för stor grupp, man skulle behöva jobba med 10-12 stycken för att hinna... göra det bra, det är så stor 

spännvidd, tiden finns inte för att ge alla det de behöver... det är ju 24-25 barn i grupperna. 
 

Detta var en del uttalanden som beskriver lärares önskan om mer hjälp och stöd till de elever som 

behöver. 

Specialpedagogiskt stöd 

På grund av den bristande kunskapen och erfarenheten av elever med språksvårigheter eftersökte man 

gärna specialpedagogiskt stöd eller hjälp från andra experter. 

Tina förlitar sig mer på vad som står i logopedutlåtanden eftersom  
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- man får tips på vad  man ska göra mer specifikt för den eleven.  

 

Mariam säger:  
- Man behöver en speciallärare som, när inte jag kan sätta fingret på svårigheterna, kan be om att kolla vad 

det kan vara och ta eleven och göra några tester och ser var problemen ligger…  

 

Linnea reflekterar över att det specialpedagogiska stödet minskar under de nationella proven eftersom 

speciallärarna då får ta hand om elever i årskurs tre som måste ha stöd och anpassningar och övriga 

elever blir utan stöd under en längre period. 

- Där är det ju lite att skolan ser ut som den gör, att vi inte har resurserna alltid, man får kompromissa, man 

kan inte alltid göra det som är bäst. 

Detta var några röster om det specialpedagogiska stödet. 

Sammanfattning av avsnittet arbetssätt och undervisning 

I dagens, ofta stora, klasser är det svårt att tillgodose behovet hos elever som behöver särskilt stöd. 

Önskemålet hos flera lärare är därför mindre undervisningsgrupper. För en del barn behövs en till en- 

undervisning, vilket är en omöjlighet om det är en pedagog i klassen. Att hela tiden arbeta med 

språket, samtala i alla situationer är en viktig del i lärarnas arbete. De anpassningar som arrangeras i 

klassrummet skiljer sig en del åt, det förekommer att man ser till att ha eleven nära sig och långt fram. 

Det är heller inte ovanligt att en del uppgifter tas bort eller förenklas. I en klass förekom det att 

eleverna var “hjälpfröknar” och de stöttade då varandra, enligt Bruners teori om scaffolding.   

Flera lärare talade om digitala verktyg som lämpliga hjälpmedel för elever att sitta ensamma med och 

öva uttal och läsning. Detta går emot det sociokulturella synsättet där individen lär sig i ett samspel 

med andra. Majas sätt att arbeta med drama och med handdockan lockar däremot fram interaktion och 

kommunikation. Detsamma gäller Bornholmsmodellen som förskoleklasser ofta arbetar efter. Högre 

upp i klasserna arbetar man med texter, läser och delar upp i stycken och jobbar med tankekartor. Den 

fonologiska medvetenheten, som elever med språkstörning har problem med, arbetar man med i 

förskoleklass och årskurs ett. Idén att man kanske skulle behöva backa och arbeta mer med fonologi 

med en del elever, kom upp hos en lärare. 

Tiden som en bristvara återkommer ständigt. Flertalet lärare anser att alla elever behöver stöd för att 

utvecklas enligt sina egna förutsättningar och det är inte rimligt att all tid ska läggas på några få elever. 

Ingen av de intervjuade lärarna kände sig nöjda med omfattningen av det specialpedagogiska stödet 

som erbjöds deras elever. Man kände även en uppgivenhet över att adekvat stöd sätts in för sent trots 

att man tagit kontakt med elevhälsan. Ericsson et al., (2015) menar att stöd ska sättas in redan i 

förskolan för att det ska bidra till en så gynnsam utveckling som möjligt. Stödet ska även regelbundet 

utvärderas för att progressionen ska kunna ses. Samtliga lärare anser att deras elever som har särskilda 

behov av något slag, bör få enskild undervisning med speciallärare. Man uttrycker också önskemål om 

stöd i klassrummet till dem som behöver. Ingen gav förslag på lösning där läraren själv gavs möjlighet 

till mer enskild undervisning med dem som är i störst behov. Den undervisningen ansåg informanterna 

att någon annan ska stå för, detta för att de själva ska få mer tid till övriga elever. 

Utbildning och kompetensutveckling 

Kunskaperna på området språkstörning har i vår studie visat sig vara bristfälliga. Lärare 

kompetensutvecklar sig gärna, men då är det egna intresseområden som styr vad man väljer. Några få 
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lärare önskade mer kunskap men flera tyckte att det var speciallärarens arbete att ta hand om dessa 

elever. 

Kurser och fortbildningar 

Eva beskrev att  

- Man söker fortbildning och kurser utifrån vilka intresseområden man har. 

Så här säger Mohammed om vad han behöver:  

- Mycket, men mer metod, hur man arbetar i klassen.  

 

Tina säger:  

- Generellt vad det innebär och absolut hur man kan jobba med det. Jag skulle absolut vilja veta mer. Får man 

elever med de här svårigheterna så lär man sig ju, men har man inte haft på väldigt länge så lär man sig ju 

inte heller, för det är ingenting man söker kunskap om, om man inte är mitt i det… På våra studiedagar har 

det kommit logopeder, men det har bara varit fokus på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. 

 

Mycket går på rutin och vana. 

Jag är bra på mitt 

Flera av lärarna tycker att det räcker med den utbildning de har. 

Eva säger följande: 

- Jag innehar ganska mycket kunskaper, jag har ju min... utbildning och täcker de flesta ungarna. Jag tycker 

det är bättre att det finns personer som specialutbildar sig, här är en speciallärare som täcker in det här, och 

det här tar jag hand om. 

 

Maja svarar på frågan om hon tycker att hon behöver mer kunskap om ämnet: 
- Nej egentligen inte, kunskap är alltid bra, men jag tycker, nu är jag helt ärlig, eftersom klasserna är så stora, 

jag har 27 barn, så har jag inte den tiden. Jag tycker att det ska finnas speciallärare till exempel som hjälper 

till, som fångar upp dem. Jag har inte den möjligheten, jag kan ju se att något är fel och då skulle jag vilja 

säga: det här barnet skulle du vilja titta på det. För annars hade jag kunnat vara speciallärare om det är det 

jag velat. Alltså jag jobbar stenhårt med språket, men känner att … 

 

Kompetensutveckling styrs inte alltid utifrån de behov eleverna har. 

Personliga intressen styr 

När det gäller kompetensutveckling fanns det skilda åsikter. 

Så här svarar Linnea på frågan om vilken kunskap hon behöver i ämnet: 

- Vilka strategier man kan använda sig av, praktiska tips … 

Och Eva säger: 

- Men det är ju lite upp till en själv också, vad man är intresserad av och om man vill ha fortbildning … 

Mikael tycker att det är viktigare att lära sig konflikthantering. Han säger: 

- Det skulle finnas så mycket annat som skulle hamna längre upp på listan i den här skolan. Nu låter det som 

att det inte är viktigt, men nu tänker jag så här: konflikthantering på den här skolan, skulle inte det vara 

viktigt att lära sig. 

 

Lotta uttrycker följande på frågan om hon vill ha mer kunskap i ämnet: 



22 

 

-  Jag har inget behov... jag har ju min, utbildning, jag känner inte, åhh!! jag vill gå en utbildning... jag har inget behov 

så... jag tycker det är bättre att det finns personer som specialutbildar sig.   
 

  

Hur kan vi utveckla synen på kompetensutveckling? 

Sammanfattning av avsnittet utbildning och kompetensutveckling 

Av vår studie framkom det att ingen av de intervjuade lärarna hade genomgått någon kurs under sin 

lärarutbildning eller senare gällande språkstörning. Det visade sig även att de heller inte erbjudits 

någon fortbildning i ämnet, eller sökt själva. Samtliga vill stötta sina elever med språkstörning, men 

med någon annans hjälp. Samtidigt finns det inte någon större uttalad vilja hos flertalet lärare att själva 

få ökad kunskap om språkstörning. Några av våra informanter tog just upp studiedagar med 

föreläsningar i ämnen som dyslexi och extra anpassningar, vilket ofta inte har någon större effekt på 

lärarens arbete i vardagen eftersom det inte sker regelbundet och implementeras i det dagliga 

skolarbetet (Cole, 2004). I vår studie framkom det att lärarnas tankar vad gäller egen 

kompetensutveckling, i huvudsak går ut på att man söker de kurser och utbildningar som motsvarar 

ens eget intresseområde. Önskemål om att tillsammans med andra lärare få vidareutbildning yttrades 

inte. Även lärares kunskapsutveckling, liksom elevernas, bör ske i samspel tillsammans med andra.   

Lärarna uttrycker att de har nog med de arbetsuppgifter som redan är pålagda dem. En del vill gärna ha 

utbildning inom området, medan andra anser att det inte är deras uppgift att ta hand om dessa elever. 

Intresse och engagemang för sina elever ger samtliga informanter ändå uttryck för.  

Studiens centrala resultat 
  

Trots att grundskolorna ligger i så olika socioekonomiska områden visade studien ett samstämmigt 

resultat mellan skolorna. Det främsta resultatet var att lärare inte känner till funktionsnedsättningen 

språkstörning, mer än till beteckningen, trots att det statistiskt sett finns minst en elev i varje klass med 

varierande grad av språkstörning. Det framkom även av studien att ingen av de intervjuade lärarna 

hade fått någon utbildning eller fortbildning vad gäller språkstörning och att kunskapen om 

språkstörning var bristfällig. Lärarna arbetade på samma sätt med dessa elever som med andra i behov 

av särskilt stöd. Ingen av lärarna var nöjda med den specialpedagogiska hjälpen och flera ansåg att det 

är specialläraren som ska ta hand om elever som har språksvårigheter. Det visade sig även att 

personliga intressen i hög grad styr vilken typ av fortbildning som genomförs. Det är den enskilda 

läraren som har huvudansvaret för elever med språksvårigheter, utan att ha tillräcklig kompetens för 

detta. 
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Metoddiskussion   

Eftersom vi ville fånga lärares uppfattningar om deras kunskaper inom ett visst område, valde vi att 

använda oss av det fenomenografiska perspektivet, med intervjun som datainsamlingsmetod. Det var 

givande och lärorikt att intervjua lärare och få ta del av deras tankar kring ämnet språkstörning och de 

kunskaper de själva anser att de har i ämnet. Då tiden var begränsad och vi ville uppnå en så god 

kvalitet som möjligt så stannade antalet informanter vid tio lärare, vilket innebar att vi intervjuade fem 

lärare var i respektive skola. Vi hade funderingar på att använda oss av enkäter för att få ett större antal 

svar. Enkäter är inte brukligt vid en fenomenografisk undersökning, men frågorna skulle kunna göras 

mer öppna.  

Informanternas åldrar var mellan 31 till 63 år med olika lång erfarenhet av sitt yrke. Detta borde visa 

en spännvidd av uppfattningar. Det var bara två män bland våra tio informanter. Kanske hade utfallet 

blivit annorlunda om flera män hade deltagit i undersökningen. Vi funderade på att ge ut 

intervjufrågorna till lärarna i förväg. Anledningen till att vi inte gjorde det var att vi ville ha spontana 

svar på en komplex problematik för att uppnå en så hög äkthet som möjligt, eftersom vi i våra 

litteraturstudier har sett att lärares kunskaper om språkstörning generellt är bristfällig, inte bara i 

Sverige utan även internationellt. 

Intervjun är ingen vanlig situation och även om man känner varandra kan informanten uppleva en 

press på sig att svara “korrekt”. Intervjuteknik är en vetenskap i sig och vi har fått ökad kunskap under 

studiens gång, men också fått insikt om hur svårt det är att utveckla en god intervjuteknik och på ett 

bra sätt spinna vidare på informantens tankegångar. Då vi intervjuade lärare på våra respektive 

arbetsplatser var vi mer eller mindre bekanta med informanterna. Kanske hade svaren sett annorlunda 

ut om vi hade “bytt” skola och lärarna varit okända för oss. Å andra sidan kan det vara en trygghet att 

bli intervjuad av någon som är bekant. Vår upplevelse var att det fanns ett uppdämt behov av att få 

prata om sin situation som undervisande lärare. Detta kan innebära att vi fått mer uttömmande svar än 

om vi varit obekanta för informanterna. Vi har också lagt oss vinn om att ha stor respekt för de 

intervjuade och att inte kritiskt bedöma deras åsikter och uttalanden (Alvesson, 2011). Vi var 

medvetna om att erfarenhet och förförståelse speglar tolkningen av informanternas svar.  
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Diskussion  

Syftet med studien var att undersöka lärares kunskaper om funktionsnedsättningen språkstörning och 

hur de arbetar med elever som har språksvårigheter. Vi ville också undersöka lärares uppfattningar om 

kompetensutveckling och utbildning inom området. 

Frågeställningarna var: Hur har lärare fått sina kunskaper om språkstörning och de konsekvenser 

problematiken med språkstörning kan medföra? Hur arbetar lärare med elever som har 

språksvårigheter? Vilken uppfattning har lärare om utbildning och kompetensutveckling inom området 

språkstörning?  

Bristande insikt 

Studien visar att kunskaperna hos lärarna vad gäller språkstörning var mycket samstämmiga, det vill 

säga ingen lärare hade mer än liten kunskap om ämnet. Det stämmer med den internationella forskning 

som finns (bland andra Sadler, 2005; Cunningham et al., 2010). Skolornas skilda socioekonomiska 

upptagningsområden och lärarnas olika bakgrund vad gäller utbildning, ålder, kön och erfarenhet hade 

härvidlag ingen betydelse.  

Att lärarna ofta kom in på dyslexi under intervjuerna är troligtvis inte så konstigt då det är en vanlig 

diagnos som alla känner till och har erfarenhet av. Att inte lärare känner till diagnosen språkstörning 

har naturligtvis flera orsaker. En är att många av barnen med språkstörning tidigare gick i special- eller 

grundsärskolor (Sydhoff, 2015). Ytterligare en orsak är att diagnosen är så komplex och att det i en 

språkstörning ofta ingår andra svårigheter, såsom motoriska problem, ADHD och sociala problem 

(Eriksson et al., 2015).  Språkstörning får dock inte blandas ihop med ADHD. Hallin (2016) påpekar 

att ett svagt resultat på tester med menings- och nonordsrepetition samt verbböjning, inte kan förklaras 

endast med koncentrationssvårigheter. Ett faktum är att språkstörning och ADHD ofta sammanblandas 

men att språktester som ovan visar att elever med språkstörning har signifikant lägre resultat än övriga 

elever. De med ADHD däremot skilde sig inte från elever med normal utveckling på dessa tre 

uppgifter.  

Harris m fl. (2011) skriver att cirka hälften av eleverna med språkstörning har en försenad läsinlärning. 

Att kunna skilja på vanliga lässvårigheter och svårigheter till följd av en språkstörning är naturligtvis 

inte enkelt. Föreliggande studie visade att ansvaret läggs på den enskilde läraren som inte har 

kunskapen att ge dessa elever adekvat stöd (Sadler, 2005). Orsaken är bland annat att det inte ingått 

någon kurs i lärarutbildningen, och kompetenshöjande vidareutbildningar inom området varken ges 

eller söks i den utsträckning som behövs. Resultatet överensstämmer med andra studier (Sadler, 2005; 

Cunningham et al., 2010).   

Resultatet visade även att många lärare hyser stor tilltro till de appar som finns att tillgå. Skolverket 

har av regeringen fått i uppdrag att utreda digitaliseringen i skolan. För närvarande är det upp till 

läraren själv att avgöra vilka hjälpmedel och appar de vill använda sig av. Lycken Rüter (2015) från 

Skolverket säger att från år 2016 kommer kompetensutveckling vad gäller digitala hjälpmedel att 

inkluderas i de nationella skolutvecklingsprogrammen. Däremot planeras inte några 

rekommendationer vad gäller vilka appar som är lämpliga i undervisningen från Skolverkets håll. Ny 

forskning ledd av professor Gulz (2015) visar också att utvärderingar av pedagogiska appars effekt på 

elevernas lärande inte sker. Hon säger att ”våra barn blir utsatta för något slags oplanerat experiment” 

och anser att det bara är 2-3 procent av de pedagogiska appar som används i svenska skolor som ger 

eleverna tillfredsställande återkoppling. Det är av vikt att digitala hjälpmedel väljs med omsorg 



25 

 

eftersom de är en viktig del i undervisningen och uppskattade av elever samt troligtvis kommer att få 

ännu större utrymme i framtiden.  

Pedagogiska verktyg saknas 

I årskurs tre väntar de nationella proven och lärarna gör sitt bästa för att få extra stöd till dem som har 

någon funktionsnedsättning. Det tycks som om den specialpedagogiska kompetensen utnyttjas för att 

förbättra skolans resultat och kanske inte för att hjälpa den enskilda eleven. Fischbein (2009) skriver 

att om eleven inkluderas i klassen behövs lika mycket resurser och anpassningar som i liten grupp eller 

en till en undervisning hos speciallärare. Detta glöms ofta bort eftersom det finns en benägenhet att tro 

att problemet är löst då eleven kommer in i en ”vanlig” klass. Extra anpassningar är oerhört viktigt för 

att tillgodose elever med särskilda behov av något slag. 

Alla lärare oavsett antal år i yrket har kontaktat specialpedagogisk kompetens angående hjälp till de 

elever som har problem med sitt språk. Resultatet visar att det tycks vara så, att när osäkerheten hos 

lärare om vad problematiken är så söker man stöd i högre grad och är mer hjälpsökande, än om det 

handlar om något man känner igen och har strategier för. Specialläraren har ofta en hög 

arbetsbelastning. Denna skulle kunna minska om lärare i högre grad hade strategier och kunskaper om 

vad elever med språksvårigheter behöver för stöd i undervisningen. På så sätt skulle den 

specialpedagogiska kompetensen kunna komma fler elever tillgodo och skolans resurser riktas rätt, det 

vill säga stöd av speciallärare till dem som behöver det mest.  

Sydhoff (2015) misstänker att många av de hemmasittare vi har i skolorna tros kunna vara elever med 

en språkstörning. Detta är ett eskalerande problem och med tanke på det, finns ytterligare starka skäl 

för att tillgodose lärare med den kunskap som redan finns. Befintlig forskning och kunskap måste nå 

ut till våra skolor. Läget nu är att resurserna inte hamnar där de gör bäst nytta, vilket är oekonomiskt 

både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv.        

Barn med språkstörning behöver arbeta mycket med fonologisk medvetenhet. Det har i vår studie 

framkommit att mest fokus på den fonologiska medvetenheten hos barnet läggs i förskoleklasserna. Då 

skolan börjar koncentreras undervisningen på bokstavsinlärning och läsning. Fonologisk språkstörning 

är den vanligaste formen av språkstörning och Nettelbladt (2007) påpekar att fonologiska problem 

också är det tydligaste symptomet. Fonologisk träning håller man dock endast på med i förskoleklass 

och årskurs ett och sedan förväntas alla elever ha tillägnat sig tillräcklig förståelse för att komma 

vidare i sin läsutveckling. För att skapa intresse och utökad förståelse hos eleverna kan fonologiska 

övningar göras även högre upp i årskurserna, till exempel ordlekar, baklängestal och omkastning av 

bokstäver.     

Undersökningar visar att barn, vilkas vårdnadshavare är resursstarka socioekonomiskt sett och vet 

vilka rättigheter de har, får mest stöd i skolan (Larsson, 2014). Skolan måste i högre grad arbeta för en 

större likvärdighet i det avseendet och verka för dem som inte har ett starkt stöd hemifrån. Det är de 

barnen som är i störst behov av skolans resurser. Fredriksson & Taube (2009) refererar till en OECD-

rapport från 2004 där man påvisar ett tydligt samband mellan föräldrars utbildning och sociala 

bakgrund och deras barns läsförmåga. Elever som har föräldrar med invandrarbakgrund och är 

uppvuxna i socioekonomiskt utsatta områden löper här störst risk att inte få utveckla en god 

läsförmåga. 

En stor del av lärarna i undersökningen angav tidsbrist och otillräckliga personalresurser som orsak till 

att elever inte får det stöd de har rätt till. Klasserna är ofta stora, uppemot trettio elever ibland, och det 

är inte ovanligt att flera barn i klassrummet har olika svårigheter och diagnoser. Om lärarens tid ska 

läggas på dem som har behov av särskilt stöd, sker det på de andra elevernas bekostnad. Studien visar 
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att elever utan problem ofta får klara sig själva och även hjälpa andra. I ett sociokulturellt perspektiv är 

scaffolding effektivt och gynnar elever (Alexandersson, 2009). Den som stöttar har också fördelar av 

samarbetet. Det får emellertid inte överutnyttjas, eftersom även de ”duktiga” eleverna behöver 

stimulans och utmaningar på sin egen nivå.  

Vem bär ansvaret? 

Vems ansvar är det att lärare får adekvat kompetens att ta hand om elever med språksvårigheter, när vi 

nu har kunskap om hur många som är drabbade? Det kan inte vara meningen att ansvaret ska föras 

över till den specialpedagogiska kompetensen i skolan. Våra informanters svar visar att egna intressen 

i hög grad påverkar vilket ämne man vill fortbilda sig i eller om man överhuvudtaget alls vill 

kompetensutveckla sig. Det handlar alltså om lärares egenintresse och inte om det som gagnar 

eleverna bäst. Enligt Sadler (2005) har ansvaret för att bemöta elever med språkstörning lagts över på 

den enskilda läraren. Liksom i Storbritannien har vi också i Sverige inkluderat dessa elever i den 

vanliga grundskolan, men utan att lärare har fått adekvat utbildning inom området. Frågan är hur 

mycket lärares egna intressen ska få styra kompetensutvecklingen, när det är behovet hos eleverna 

samt relevant forskning som i första hand ska avgöra.  

Med utgångspunkt från de svar som informanterna gav visade det sig att man för närvarande 

koncentrerar sig på extra anpassningar och dyslexi. Trots att det finns forskning om språkstörning så 

har den inte ha nått ut till våra skolgolv. Cole (2004) menar att skolorna ofta anordnar extern 

kompetensutveckling från så kallade experter inom olika områden. Han anser att mycket av den 

formella utbildningen serverar ytliga kunskaper och färdigheter. En inre personlig utveckling hos den 

enskilde läraren måste tillgodoses internt i det sociala sammanhang som lärarkollegiet utgör.  Det är 

nödvändigt med interna fortbildningar och utbyte av erfarenheter för att nå en samsyn kring elever 

med särskilda behov. Flera av våra informanter tog upp studiedagar med långa föreläsningar i olika 

ämnen, som för tillfället är “på tapeten” i skolsammanhang. Ett exempel är projektet en läsande klass. 

Senare visade det sig att det inte fanns tillräckligt stöd i forskningen. Detta sätt att förhålla sig till 

kompetensutveckling gagnar inte de elever som behöver stöd och har inte någon större effekt på 

lärarens arbete i vardagen.  

- At best, it leads to awareness that change is needed or an awareness of the kinds of changes that are needed  

it is a preparation for development (Cole, 2004, s. 3). 

Staten, genom specialpedagogiska skolmyndigheten, bör ta ansvar för vilken fortbildning som är 

relevant för lärare som arbetar med elever som har språkstörning och verka för att den äger rum 

(Sydhoff, 2015).  Förhoppningsvis skulle det förfarandet ge resultat.    

 



27 

 

 

Slutsatser 

Studien visar att den enskilda läraren har fått huvudansvaret för elever med språksvårigheter, utan att 

ha tillräcklig kompetens för detta. Det gäller inte bara i Sverige utan verkar vara en internationell 

företeelse. En anledning är att språkstörning är en tämligen ny och okänd diagnos i skolan och att den 

terminologi som finns inte är tillräckligt tydlig. Eftersom språkstörning ofta förväxlas med till exempel 

dyslexi får elever med språkstörning inte adekvat stöd. Problematiken förringas då kunskapen i ämnet 

är för låg. I nuläget är det oftast lärares egenintressen som styr avseende de fortbildningar som 

genomförs. 

Det tycks som om relevanta kunskaper för ett livslångt lärande även hos lärare måste till för att vi ska 

kunna ge de elever som har en språkstörning rätt stöd. Denna kunskapsinhämtning måste komma 

lärare tillgodo genom planerad och väl organiserad kompetensutveckling på skolorna. Det är inte 

enbart kompetens vad gäller faktisk undervisning och metoder som måste till, utan lärare behöver även 

få möjlighet till en djupare förståelse och ökad kunskap om lärande och dess olika processer både vad 

gäller deras elever och dem själva.  

- Det handlar om att utveckla sina egna attityder, sin egen förståelse och sin egen förmåga att förhålla sig till 

barnet på ett sätt som hjälper det till ökad självinsikt och bättre bemästrande av tillvaron. ( Kinge, 2000 s 

15) 

Resultatet av vår studie visar att undervisningen och lärares önskemål om hur den ska gå till, inte vilar 

på det sociokulturella tänkandet, vad gäller barn med funktionsnedsättning. Även fortbildningen för 

lärare saknar det perspektivet. 

Kinge (2011) påpekar att barn med funktionsnedsättning är i stort behov av bekräftelse och förståelse.  

Hon säger vidare att vi måste utveckla vår egen förståelse för att ha möjlighet att hjälpa det enskilda 

barnet och även visa det på ett sådant sätt att barnets egen förståelse och medvetenhet om sig själv 

vidgas. Det ökar förutsättningarna för att barnet ska kunna acceptera sig självt och därmed utveckla sin 

förmåga till socialt samspel. 

Förslag på ytterligare studier 
Det vore intressant att intervjua vuxna med en språkstörningsdiagnos. Detta för att ta del av deras 

upplevelser av sin funktionsnedsättning som barn och som vuxna och det eventuella stöd de fick i 

skolan. 

I ett par av de artiklar vi läst har lärare fått genomgå tre timmars utbildningar, vilket gett gott resultat. 

Korta intensivkurser skulle kunna utföras av speciallärare med kompetensen och sedan utvärderas. Ett 

annat förslag på studie är att undersöka om en studiecirkel under en termin på varje arbetslagsmöte 

skulle öka medvetenhet, kunskap och engagemang hos lärare på sikt.  

Ytterligare förslag på vidare forskning kunde vara att under intervjuerna föra ett samtal med lärarna 

om undervisning, stöd och arbetssätt och utveckla studien med uppföljande intervjuer för att ta reda på 

om de har förändrat sin undervisning.  
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Intressant vore även att intervjua elever med språksvårigheter för att kunna få en uppfattning om hur 

de ser på sitt lärande, sin undervisning och det stöd de får. Det skulle kunna genomföras enskilt eller i 

grupp. Att även intervjua rektorer och elevhälsoteam på skolorna skulle ge ytterligare en dimension till 

undersökningen.   
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Bilaga intervjufrågor 

 

1. Kan du berätta om elever i din klass som har språksvårigheter?   

 

2. Hur yttrar svårigheterna sig?   

 

3. Hur går det för dem i läsning och skrivning? 

 

4. Vad tror du att deras problem beror på?   

 

5. Hur arbetar du med dessa elever? (Anpassningar och metoder) 

 

6. Hur arbetar du med den fonologiska medvetenheten? 

 

7. Vad har du för utbildning inom området talsvårigheter/språkstörning? 

 

8. Har du erbjudits någon fortbildning? 

 

9. Vad tycker du att du skulle vilja ha mer kunskap om när det gäller det här området? 

 

10. Hur tycker du att du har utvecklats när det gäller att se elever med språkstörning och hitta metoder 

för att hjälpa dem under de år du har arbetat som lärare. 
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