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Abstract 

 
The aim of the study was on one hand to identify the obstacles and difficulties that students with 

Developmental Language Disorder have in school and on the other hand to find out which special 

educational methods and aids that could be beneficial for them. Five young adults with developmental 

language disorder were interviewed about their view on the problems and needs they had in primary and 

secondary school and how these were met by their schools and teachers. The study showed that the 

students did not receive the help and special education they would have needed in time. They attended 

regular classes and the teachers did not have the competence that they would have needed in order to be 

able to help these students. The students also reported poor peer relations in school because of the lack of 

information about their language impairment to other students. When the students were given assistive 

devices like computers, screen reading programs and image support and special education in a smaller 

group they could take part in education in a more efficient way. The students also reported a higher level 

of satisfaction with their studies. The study confirmed the findings from previous studies and surveys in 

which this need of early support and special education were pointed out. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka min handledare Leila Kantola som gett värdefulla råd 

under hela arbetets process. Jag vill även tacka specialpedagogen på riksgymnasiet i 

Örebro som hjälpt till att hitta informanter samt deltagit vid genomförandet av fyra 

av intervjuerna. Det största tacket ska emellertid sändas till mina informanter i 

studien som tagit sig tid att svara på mina frågeställningar och som bidragit med 

sina erfarenheter och sitt perspektiv på hur de upplevt sin grundskoletid. Utan er 

hade denna studie inte varit genomförbar! 
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1 Inledning 

I Sveriges grund- och gymnasieskolor finns idag uppskattningsvis 10 000 elever med 

grav språkstörning (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017b). Gruppen elever med 

lättare eller måttliga språkliga svårigheter är dock ännu större. Enligt studier (Hallin, 

2015) har runt 7 procent av alla barn i skolan någon typ av språkstörning. De flesta av 

dessa elever befinner sig i den reguljära grundskolan där de oftast deltar i den ordinarie 

undervisningen tillsammans med andra elever men kan erbjudas stöd i klassrummet 

eller enskild undervisning som sker tillsammans med en speciallärare eller en 

specialpedagog. Stödets form och omfattning varierar skolorna emellan vilket beror på 

hur de enskilda kommunerna har organiserat undervisningen för elever som anses vara i 

behov av extra stöd. Vissa skolor kan erbjuda stöd från talpedagog, logoped, 

specialpedagog eller speciallärare med inriktning mot språkstörning medan resurserna 

kan vara mycket begränsade i andra skolor (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

2017b).     

Enligt skollagen (SFS 2010:800, 3 kap, 5a§) ska alla elever som bedöms ha behov av 

extra stöd få det i den omfattning som eleverna behöver för att de ska nå utbildningens 

mål. Om det inom ramen för undervisningen eller på något annat sätt kommer fram att 

en elev riskerar att inte nå de kunskapsmål som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt 

ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Regeringens utredning (SOU 2016:46, 2016) om elever med språkstörning visade att 

det fanns skolor som hade hittat olika kreativa lösningar för elever med grav 

språkstörning och detta arbete hade lett till att eleverna hade kunnat få sin undervisning 

i sina klasser. Men enligt utredningen fanns det också skolor där eleverna trots stora 

resurser inte nått tillräcklig kunskapsutveckling i reguljär klass vilket hade lett till att 

dessa barn hade fått fortsätta i en kommunikationsklass eller specialskolan.  

Trots att skollagen tydligt anger de skyldigheter som skolan har gentemot elever med 

språkstörningar får inte alla elever de anpassningar och det stöd som de skulle behöva 

för att nå målen i utbildningen. Detta kommer också fram i de förfrågningar om stöd till 

elever med språkstörningar som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har 

mottagit. Dessa har ökat de senaste åren enligt myndigheten. Statistik från 2016 visar att 

nästan en tredjedel av alla rådgivningsuppdrag på något vis rörde språkstörning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017b). Dessa förfrågningar och uppdrag visar 

att det finns ett uttalat behov av olika former av stöd och kompetensutveckling inom 

området och SPSM arbetar målmedvetet för att skolor och kommuner ska utveckla egen 

kompetens för att ge möjlighet till god kunskapsutveckling och anpassad lärmiljö för 

elever med språkstörning. 

Barn och elever med språkstörning kan ha svårt att förstå vad andra säger och har även 

svårt att uttrycka sig så att andra förstår. Svårigheterna kan finnas på ett eller flera av de 

språkliga områdena. Det kan handla om uttal, grammatiska former i språket, problem 

med ords betydelser eller med hur språket används i kommunikation med andra 
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(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018a). Elever med grav språkstörning har ofta 

även problem med minnet vilket även har negativ påverkan på barnets skolarbete och 

det sociala samspelet i klassrummet (SOU 2016:46). Språkstörningens art varierar 

mellan individer och kan förändras med åldern. En generell språkstörning kan dock 

aldrig växa bort. Omfattningen eller graden av svårigheter kan likväl minskas när 

barnets språkförmåga utvecklas (Nettelbladt & Salameh, 2007a). Språk-användningen 

omfattar även samspelet med andra och barnet kan utöver sina fonologiska och 

grammatiska problem ha problem med språkets pragmatiska sidor; hur man använder 

språket i kommunikation, vilket kan bli mera framträdande när barnet blir äldre och 

kommunikationen med omgivningen ökar.  

Eftersom barn med språkstörningar kan ha svårt att uttrycka sig får detta även 

konsekvenser för delaktighet i skolan. Problem med språkanvändning gör att elever med 

språkstörning kan ha svårt att vara delaktiga i sin skolgång och komma med synpunkter 

på den speciella undervisning som riktas till dem. Dessa problem med kommunikation 

med omgivningen kan leda till att barn känner sig utanför om de upplever att 

kommunikationen med andra inte fungerar. Om barn inte kommunicerar med sin 

omgivning kan heller ingen utveckling i kommunikation ske och barnet är fast i en ond 

cirkel. Även inom skolforskningen är det svårare att finna studier som tar upp dessa 

elevers syn på sina svårigheter i skolan än till exempel studier om elever med dyslexi 

och elever med fysiska och funktionella nedsättningar (Cefai & Cooper, 2010; 

Heimdahl Mattson, Fischbein, & Roll‐Pettersson, 2010; Tobias, 2009). Det saknas även 

forskningsstöd för studier av språkstörning menar Hallin i en intervju i Skolvärlden 

(2018). Forskningsstödet till studier om autismspektrumstörning är till exempel större 

trots att språkstörning är tio gånger vanligare än autism i skolan.    

Det behövs studier om elever med språkstörning inom specialpedagogiken. Det är 

viktigt att dessa elever kan påverka sin lärmiljö så att de kan få en optimal utveckling i 

sitt kunskapsinhämtande. Med hjälp av specialpedagoger som eleverna är vana vid att 

arbeta med kan forskare intervjua eleverna angående deras syn på de special-

pedagogiska metoder och hjälpmedel som varit tillgängliga för dem och på detta sätt få 

fram ett elevperspektiv på dessa specialpedagogiska åtgärder. Arbetet kan ge insyn på 

de speciella hinder och svårigheter som dessa elever har mött men kan även få fram de 

metoder som har varit lyckade och ökat elevernas motivation i skolarbetet. Denna 

information är mycket viktig i utveckling av specialpedagogik som riktas mot elever 

vilkas förmåga att uttrycka sig språkligt är begränsad. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att utifrån ett elevperspektiv identifiera vilka hinder och 

svårigheter eleverna stött på, samt vilka specialpedagogiska metoder och eventuella 

hjälpmedel som varit lyckade och ökat elevernas förutsättningar att lyckas i skolarbetet. 

Studiens forskningsfrågor var följande: 

Vilka hinder och svårigheter upplever de intervjuade eleverna har varit de tydligaste i 

skolan? 

Vilka faktorer har eleverna upplevt vara mest gynnsamma för att lyckas i skolan? 

Hur skulle ett samarbete med lärare och speciallärare se ut om eleverna får välja?  

Vad anser eleverna är viktigt för lärare och speciallärare att veta om deras situation? 
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3 Forskningsbakgrund 

3.1 Avvikande språkutveckling 

Barn utvecklar sitt språks ljudsystem och grammatik både i perception och produktion 

under de första 5–6 levnadsåren. Om detta inte sker i den takt som bedöms vara den 

normala utvecklingen av barnavårdscentralen får barnet diagnosen försenad 

språkutveckling. Nettelbladt och Salameh (2007a) menar att i sådana fall kan barnets 

svårigheter med språket och talet ha varit hörbara mycket tidigt. De fonologiska 

problemen är de som omgivningen lättast upptäcker. Föräldrarna kan ha noterat att 

barnet inte jollrade lika mycket som de hade hört andra barn jollra under första 

levnadsåret. De första orden kom kanske inte förrän vid två års ålder eller senare. Barnet 

kan ha haft artikulationsproblem vilket försvårade omgivningens förståelse av barnets 

ord och fraser. Barnets fonemuppsättning hade inte med alla fonem utan några få fonem 

ersatte de fonem som saknades. Dessa hörbara avvikelser som kvarstår leder ofta till att 

barnet ska utredas av en logoped.  

Andra typer av språkstörningar kan vara svårare för omgivningen att upptäcka. En 

grupp barn har svårt att lära sig nya ord och bygga upp ett ordförråd. Svårigheter med 

ord förekommer ofta ihop med grammatiska svårigheter; barnet har svårt att skapa 

satser och förstå satsstrukturer (Nettelbladt & Salameh, 2007a). En del barn har problem 

med kommunikation med sin omgivning som inte alltid handlar om artikulatoriska 

problem eller problem med ord och satser utan det tycks handla om att de använder 

språket på ett avvikande sätt (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008b).  

En försenad språkutveckling kan vanligtvis konstateras när barnet är mellan tre och fyra 

år av barnavårdscentralen (Bruce et al., 2016). Om barnets språkutveckling är påtagligt 

försenat jämfört med jämnåriga barn utreds barnet för en språkstörning vanligtvis av en 

logoped. För att diagnosen språkstörning ska kunna användas ska den språkliga 

störningen vara den mest framträdande funktionsnedsättningen även om andra 

svårigheter kan förekomma (Nettelbladt & Salameh, 2007a).  

3.2 Språkstörning 

Definitionen av språkstörning kan variera beroende på vilket perspektiv man använder. 

Klassifikationssystemet ICD-10 från FN:s Världshälsoorganisation (Socialstyrelsen, 

2018) som idag används i Sverige, definierar språkstörning på följande sätt: 

 

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 av andra störningar såsom 

inlärningssvårigheter, kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och 

beteendestörningar. (Socialstyrelsen, 2018, s. 208)  
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Språkstörning delas in i olika kategorier; expressiv språkstörning som innebär 

svårigheter att göra sig förstådd med språk, impressiv språkstörning som innebär 

svårigheter att förstå språk, samt generell språkstörning som omfattar både expressiva 

och impressiva svårigheter (SOU 2016:46). Dessa störningarnas grad kan variera hos 

barn. 

Språkstörning hos barn kan handla om lätta, övergående problem av expressiv eller 

impressiv typ. Det kan även handla om båda typerna. Hos barn med grava eller mycket 

grava språkliga problem handlar det ofta om en generell språkstörning (Nettelbladt & 

Salameh, 2007b). Om ett barn bedöms ha en lätt språkstörning handlar det ofta om 

uttalsproblem som ofta men inte alltid kan försvinna när barnet blir äldre. Måttlig 

språkstörning innebär större problem i uttal och lätta till måttliga problem i grammatik. 

Grav språkstörning kännetecknas av att barnet har problem på flera olika språkliga 

nivåer och problemen är av både expressiv och impressiv karaktär. Barnet har problem 

med uttal, ordförrådet, grammatik och språkförståelse och dessa påverkar barnets 

inlärningsförmåga och social interaktion med omgivningen. Hos tvåspråkiga barn, om 

diagnosen grav språkstörning ställs, ska störningen förekomma i barnets båda språk 

(SOU 2016:46). 

Enligt Bruce et al. (2016) behövs även begreppet språklig sårbarhet. Detta innebär att 

barn kan exempelvis ha en medfödd risk på grund av ärftliga faktorer för en avvikande 

språkutveckling. Språklig sårbarhet kan även handla om svåra uppväxtförhållanden med 

psykosociala problem i hemmet som inte stödjer barns språkliga utveckling. Bruce et al. 

menar att begreppet språklig sårbarhet behövs inom specialpedagogik för att barn och 

ungdomar som på grund av sin sociala situation inte kan få det stöd som de skulle 

behöva i sin språkutveckling kan få stöd och hjälp inom sin lärandemiljö.  

Språkstörning hos barn kan förändras med åldern (Nettelbladt & Salameh, 2007b). 

Vissa problem kan helt försvinna medan andra kan bestå men symptomen kan förändras 

när barnet utvecklas. Språkstörning varierar också mellan individer. Barn med samma 

övergripande diagnos kan ha stor variation i hur framträdande de olika symptomen är. 

Dessa förändringar och olikheter i språkstörning beror på att språkförmågan utvecklas 

under hela barndomen och att utvecklingstakten är individuell. Nettelbladt och Salameh 

(2007b) menar att vissa barn med en tidig språkstörningsdiagnos kan utvecklas så att 

deras språk kommer upp i nivå med jämnårigas när de börjar skolan medan andra 

fortsätter att ha mer eller mindre stora problem. 

I 7 kap. 6 § i Skollagen (SFS 2010:800) har man inte hittills haft någon entydig 

definition för grav språkstörning, utan när specialskolans målgrupp nämns anges enbart 

att grav språkstörning är en funktionsnedsättning i den språkliga förmågan. 

Slutbetänkandet av utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar (SOU 2016:46) kom fram till ett förslag till definition som kan 
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användas i skolsammanhang. I det förslaget definieras en elevs språkstörning i relation 

till skolarbetet:   

Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk och göra sig förstådd 

med språk. Problemen är av sådan omfattning att elevens skolarbete, sociala 

samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen 

kännetecknas av att elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som 

förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom 

normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte 

bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig 

natur. (s. 201) 

Nettelbladt et al. (2008b) menar att prevalensen för språkstörning hos barn varierar i 

olika studier beroende på barnets ålder. Olika internationella undersökningar om barn i 

förskoleåldern har visat att 5 till 8 procent av dessa hade någon typ av språkstörning. 

Nettelbladt et al. menar dock att barn med grav språkstörning utgör endast 1 till 2 

procent oavsett vilken åldersgrupp eller vilket land som avses. En grav språkstörning 

innebär att dessa barn får stora svårigheter i skolan och de behöver mycket stöd och 

anpassningar i sin lärandemiljö.  

Både yngre elever i grundskolan och äldre i gymnasieskolan som har en grav 

språkstörning har svårt att nå skolans kunskapsmål. Elever med grav språkstörning har 

svårt att förstå och minnas vad andra säger eller skriver men de har också svårt att 

uttrycka sig muntligt och skriftligt. Regeringens utredning (SOU 2016:46) tar upp dessa 

elevers problem med vanliga ord och meningar som kan vara svåra för dem att förstå 

och uttrycka. De når inte jämnåriga i sitt ordförråd och i satskonstruktioner och behöver 

stöd i sitt skolarbete men även i kommunikation med lärare och klasskamrater. Det är 

också vanligt att dessa elever har läs- och skrivsvårigheter (SOU 2016:46).  

Många barn med språkstörning har också problem med uppmärksamhet och 

koncentration. De kan också ha motoriska problem som gör dem klumpiga i den fysiska 

omgivningen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2018) menar att språkanvändningen påverkas av problem med 

uppmärksamhet och koncentration. Barn får svårt att minnas muntliga instruktioner, 

planera framåt och resonera med hjälp av språket. Motoriska svårigheter gör det svårt 

för dessa barn att skriva och använda verktyg som sax. De kan inte heller delta i 

gymnastik och sporter på lika villkor. 

3.3 Språkstörningsdiagnostik i ny forskning 

Det finns inte några i internationell forskning grundade definitioner och klassifikationer 

av språkstörning. Två studier (Bishop et al., 2017; Lavesson et al., 2018) har nyligen 

tagit upp definitionerna om olika typer av språkstörning och föreslagit förändringar till 

definitionerna och diagnostiken.  
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Bishop et al. (2017) tar upp behovet att ha en internationell terminologi för olika typer 

av språkliga svårigheter. Forskare behöver enas om vilka termer man använder menar 

de. En enig och konsekvent användning av diagnoser gynnar både barn och vården. 

Som resultat av sin bedömningsstudie föreslår Bishop et al. att språkstörning handlar 

om två övergripande definitioner Language Disorder och Developmental Language 

Disorder. Den förra ska användas av en rad språksvårigheter som påverkar vardagslivet 

och som har en dålig prognos. Språkstörning av denna typ förekommer tillsammans 

med andra nedsättningar och Bishop et al. rekommenderar att denna typ benämns som 

Language Disorder with X där X är det som är den primära orsaken till språkstörningen 

(t.ex. Språkstörning med autismspektrum) men X innebär även andra typer av 

nedsättningar. Den senare ska täcka språkstörningar som inte har någon känd 

biomedicinsk orsak. Definitionen Developmental Language Disorder (DLD) utesluter 

inte neurobiologiska riskfaktorer eller omgivningens påverkan (psykosociala problem) 

och DLD kan även förekomma tillsammans med andra typer av neurologiska 

störningar. Inom DLD kan det även förekomma icke-verbala nedsättningar.  

Lavesson, Lövdén och Hansson (2018) hänvisar till Bishop et al: s (2017) definitioner 

Language Disorder och Developmental Language Disorder och menar att 

Developmental Language Disorder kan ersätta diagnosen ’specifik språkstörning’ som 

har använts tidigare i Sverige. De menar i sin studie att screeningsverktyget som 

används för att testa de 4-åriga barnens språkutveckling i Sverige är föråldrat och 

uppfyller inte de krav som behövs för att identifiera de barn som löper risk för 

språkstörning. De anser att det behövs ett bättre screeningsverktyg för att tidigt 

identifiera barn som är i riskzonen för att en adekvat behandling kan sättas igång så fort 

som möjligt. Tidig intervention kan förminska de långvariga konsekvenser som 

språkstörning oftast innebär. En svårighet som tidiga screeningar möter handlar om 

variation i språkutveckling som är stor hos yngre barn. De hänvisar till studier som visat 

att det är först när barnet är kring 4 år som språkutvecklingen har stabiliserats och en 

språkstörning kan konstateras. 

Den språkscreeningen i Sverige som sker när barnet är 4 år idag använder enligt 

Lavesson et al. (2018) instrument som huvudsakligen fokuserar på barnets språk-

produktion. Detta kan leda till att man diagnostiserar barn med fonologiska svårigheter i 

alldeles för hög omfattning och screeningen missar de barn som har svårigheter med 

förståelse av språk. Svårigheter med ord och betydelser tyder på svårare och mer 

ihållande språkproblem. Lavesson et al. anser därför att det behövs ett nytt 

screeninginstrument i Sverige som är grundat i forskningen och kan bättre identifiera 

barn i riskzonen för svårare språkstörning. I sin studie presenterar de en testmall för 4-

åriga barn som kan användas vid barnavårdscentraler. Screeningen använder test för 

både produktion och perception och är enligt forskarna ett lovande framtida instrument 

för att identifiera barn som behöver testas vidare. Screeningsinstrumentet tar också 
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hänsyn till den variation som förekommer i barns uttalsutveckling för att motverka 

överdiagnostisering av barn som inte behöver vidare testning. 

3.4 Orsaker till språkstörning 

 

Enligt Holmström (2015) har ca 7 procent av alla femåringar i Sverige en 

språknedsättning (Developmental Language Disorder, DLD) som inte kan kopplas till 

ofullständig språklig stimulans, hörselnedsättning, låg icke-verbal intelligens eller en 

neurologisk skada. Enligt Nettelbladt et al. (2008b) har 1 till 2 procent av barn i olika 

åldersgrupper diagnosen grav språkstörning, vilket är siffror som oavsett land legat 

konstant så länge man fört statistik över diagnosen. Ett högre antal pojkar (8 procent) 

får diagnosen än flickor (6 procent) (Bruce, 2007). Pojkarna är också 

överrepresenterade i läs- och skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1999).  

Vad som ligger bakom en språkstörning som inte tycks drabba andra kognitiva 

funktioner kan vara svårt identifiera (Nettelbladt et al., 2008a). Ett antal barn har enbart 

svårt att förstå och producera språk utan att det handlar om andra funktions-

nedsättningar medan andra visar tecken på att språkstörningen är en del av ett komplext 

syndrom. Forskningen menar att språkstörningen i sig är komplex och det är svårt att ge 

en förklaring till varför det uppstår. Bishop (2006) menar att det kan handla flera 

genetiska faktorer som tillsammans bidrar till störningen. Tvillingstudier (Bishop, 2006; 

Fisher et al., 1998) har visat att genetiska faktorer är den starkast bidragande faktorn till 

DLD medan miljöns betydelse är obetydlig. Bishop (2006) menar ändå att miljön kan 

vara en riskfaktor för sådana barn som har ärftlig benägenhet att utveckla språkstörning. 

Om en förälder har DLD kan detta leda till att barnet inte får den språkliga stimulans 

under de första åren som det skulle behöva för sin språkutveckling. Föräldern kan till 

exempel ha svårt stimulera barnets språk genom att läsa högt eller berätta och förklara. 

Det bristande stimulus kan leda till att barnet utvecklar DLD som i en annan, mera 

stimulerande miljö inte skulle ha behövt uppstå.  

Ullman och Pierpont (2005) tar upp problem i allmän inlärningsförmåga som en möjlig 

förklaring till språkstörning. Barnet kan ha svårt med de inlärningsmekanismer som gör 

det möjligt att på ett omedvetet sätt upptäcka mönster och strukturer i sin omgivning. 

Språkinlärningen handlar om att upptäcka mönster och regelbundna strukturer i 

omgivningens språk. Dessa brister kan leda till att barnet får svårt att uppfatta och lagra 

ljudkombinationer som det hör i omgivningens språk vilket i sin tur påverkar 

ordinlärning och inlärning av grammatiska mönster.  

Ullman och Pierpont (2005) tar även upp problem med procedurminnet som en 

förklaring till störningar i både språkliga och icke-språkliga funktioner. Procedurminnet 

handlar om färdigheter som via olika inlärningsfaser har blivit automatiserade (t.ex., 

cyklandet, bilkörning, spelandet av instrument). Användning av språk är till en stor del 

en helt automatiserad och omedveten process men denna automatisering av till exempel 
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grammatik har gått via olika inlärningsfaser. Avvikande utveckling av hjärnstrukturer 

som är involverade i denna minnesfunktion kan leda till att färdighetsinlärning inte 

utvecklas till automatik och detta drabbar olika typer av färdigheter, däribland språket. 

Även arbetsminnet kan fungera sämre hos barn med DLD (Boudreau & Costanza-

Smith, 2011). Arbetsminnet handlar om lagring av information som behandlas och 

bearbetas för stunden. Denna information lagras ofta i fonologisk form för att den kan 

hållas kvar i arbetsminnet. Kapaciteten i arbetsminnet är viktig för uppmärksamhet, 

planering och processandet av språk. Verbalt arbetsminne är avgörande för att kunna 

förstå och producera sammanhängande tal. Barn med DLD har i studier presterat sämre 

än barn med typisk språkutveckling på fonologiskt korttidsminne. Skolbarn med 

svårigheter i språkinlärning presterar konsekvent sämre på uppgifter som kräver att de 

lagrat och processat delar i arbetsminnet jämfört med skolbarn med typisk språk-

utveckling.  

3.5 Språkstörning tillsammans med andra svårigheter 

Vid Language Disorder with X förekommer språkstörningen tillsammans med andra 

störningar (Bishop et al., 2017). Den språkliga störningen anses inte vara den primära 

störningen. I dessa fall handlar X oftast om neuropsykiatriska diagnoser som omfattar 

avvikande utveckling i olika typer av beteenden. Enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2018a) är det vanligt att individer med språkstörning även har ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD innebär problem med impuls-

kontrollen samt problem med att styra uppmärksamheten. ADD (Attention Deficit 

Disorder) innebär samma svårigheter förutom hyperaktivitet. Redmond (2016) menar 

att mellan 20 till 50 procent av alla elever som har en språkstörning även har ADHD 

och tvärtom; de som diagnostiseras med ADHD har också en språkstörning.  

Det är också vanligt att personer med autism har språkstörning. Autism innebär 

svårigheter med samspel och kommunikation med andra som även visar sig i 

begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018b). Ungefär 1 procent av befolkningen har 

autism medan närmare 10 procent har autistiska drag där någon eller några av 

egenskaperna från autism finns med (Miniscalco, 2015). Barn med autism har 

svårigheter med kommunikation och i alla typer av samspel med omgivningen. Många 

barn med autism har fungerande grammatiskt tal och normalt uttal men har problem 

med språkets pragmatiska sidor; hur man använder språket i kommunikation. Detta blir 

oftast mera framträdande när barnet blir äldre och kommunikationen med omgivningen 

ökar. Även svårigheter med förståelse och produktion av språk förekommer. Men dessa 

språkliga domäner påverkas i olika grader och i olika kombinationer.  

Eftersom språk- och kommunikationsförmågan drabbas på olika sätt inom alla neuro-

psykiatriska tillstånd menar Bruce och Thernlund (2008) att även Tourettes syndrom 
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kan räknas till de neuropsykiatriska funktionshinder som kan kopplas till språkstörning. 

Tourettes definieras av multipla motoriska och vokala tics som kan innebära ett tvång 

att utbrista i skrik, ord eller meningar som ofta har ett innehåll som inte passar i 

kontexten och kan även vara obscena.  

Barn med kognitiva nedsättningar har ofta en bristfällig språkutveckling. Barn som har 

en intelligenskvot under 70 får diagnosen utvecklingsstörning (Bruce & Thernlund, 

2008). Denna diagnos omfattar de olika typer av språksvårigheter som barnen har i 

uttal, grammatik och i språkförståelse och i språkanvändning. Dessa svårigheter antas 

då bero på den nedsatta intelligensen vilket gör att barn har svårt att lära sig språket. En 

försenad språkutveckling kan ofta leda till att en kognitiv nedsättning uppmärksammas.  

Språkstörning och dyslexi är liknande diagnoser som drabbar en relativt hög andel barn 

under skolåren (Ramus, Marshall, Rosen, & Van der Lely, 2013). Många barn med 

språkstörning har dyslexi och barn med dyslexi har ofta språkliga problem. I båda 

diagnoserna ingår ofta fonologiska brister enligt Bishop och Snowling (2004). Barn 

med DLD presterar sämre både i test om verbal förmåga och läsförståelse medan barn 

med dyslexi kan ha normal hörförståelse av språk. 

3.6 Språkstörning i skolmiljön 

3.6.1 Styrdokument 

Skollagen (SFS 2010:800) präglas av en helhetssyn på eleven och dennes behov. 

Individualisering och inkludering av alla elever betonas liksom rätten till en likvärdig 

utbildning. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 

2011) förtydligar att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Enligt läroplanen ska varje elev även få rika möjligheter att utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan har ett särskilt ansvar för 

elever som har svårigheter med att nå målen. Undervisningen ska utgå från dessa 

elevers förutsättningar. De elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla vissa kunskapskrav eller kravnivåer ska ges stöd som så långt som möjligt 

motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). Om det finns 

särskilda skäl ska stöd ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den eleven 

normalt hör till. 

3.6.2 Skolmiljön 

Språkstörningen i skolmiljön drabbar de viktigaste aspekterna i kunskapsinhämtandet, 

nämligen förmågan att förstå språket som används och använda språk muntligt och 

skriftligt (Bruce, 2006). Språkstörningen gör kommunikationen svår i klassrummet både 

med lärare och andra elever. Därför bör man ge kommunikation större uppmärksamhet 

inom ramen för skolans verksamhet anser Bruce. Barn med DLD i skolålder håller 
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fortfarande på och utvecklar sitt språk men utvecklingen kan vara mycket långsam. 

Språkstörningen kan också förändras; för några barn blir språkstörningen mindre när de 

utvecklas medan andras problem blir mera synliga när skolarbetet och 

kommunikationen kräver mer avancerat språk. Barn som har problem med att bearbeta 

akustiska signaler och auditiv information har svårt att bygga upp sitt ordförråd 

(Magnusson, Nauclér, & Reuterskiöld, 2008). Det får konsekvenser för olika skolämnen 

som ofta innebär stora mängder av nya ord. Ett mindre ordförråd och svårigheter med 

fonologiskt processande drabbar även läs- och skrivinlärning. Enligt Magnusson et al. 

(2008) finns de språkliga problemen kvar hos merparten av barnen under skoltiden även 

om talproblemen kan bli mindre med logopedisk träning. Problemen kommer fram 

framför allt i läs- och skrivinlärningen. Mellan 50 till 75 procent av elever med språk-

störning får läs- och skrivsvårigheter. Barn med språkstörning kan även ha svårt att 

förstå syftet med läsningen och därför är det viktigt att undervisningen även gör det 

klart för barn varför man ska hålla på med olika språkliga aktiviteter i klassrummet. 

Förståelsen för syftet med läsningen kan öka elevers motivation till att lära sig läsa. 

I den statliga utredningen (SOU 2016:46) framkom det att en språkstörning kan vara 

svår för lärarna att upptäcka i skolan om eleven inte har andra symptom som skulle tyda 

på att eleven också kan ha svårt med språket eller kommunikationen. I utredningen 

uttryckte några lärare att dessa elever kan verka tystlåtna eller blyga och detta beteende 

kan tolkas som något positivt men beteendet kan dölja det faktum att eleverna inte 

hänger med i undervisningen.  

3.6.3 Inkluderad undervisning 

Elever med språkstörning deltar oftast i ordinarie klassrumsundervisning i grundskolan. 

Eleverna kan erbjudas stöd i klassrummet eller enskild undervisning som sker 

tillsammans med en speciallärare eller en specialpedagog utöver den ordinarie 

klassrumsundervisningen (SOU 2016:46). Stödets omfattning varierar dock beroende på 

skolans resurser. Resurserna kan omfatta både specialpedagogik vars syfte är att hjälpa 

eleverna att i möjligaste mån nå de lärandemål som definieras i Skollagen och 

logopediskt stöd vars syfte är att träna elevers tal och språk. Stödet kan också handla om 

handledning av lärare som arbetar med dessa elever. Stödet kan helt saknas på vissa 

skolor eller vara mycket begränsat. Detta kan bero på att skolan saknar lärare med 

specialpedagogisk kompetens och att klass- eller ämneslärare i sin utbildning inte har 

fått tillräckliga kunskaper om språkstörning för att kunna ge det stöd som eleven skulle 

behöva (SOU 2016:46). Enligt Skollagen (2010:800, 3 kap, 2 §) ska alla elever som 

bedöms ha behov av extra stöd få det i den omfattning som eleverna behöver för att de 

ska nå utbildningens mål och det är skolans uppgift att garantera att detta stöd ges. Om 

stödet som skolan ger i ordinarie klassrumsundervisning inte bedöms som tillräcklig kan 

eleven få undervisning i en kommunikationsklass eller i en statlig specialskola. Dessa 

speciella former av undervisning ges till eleven efter en utredning som gjorts av till 

exempel en logoped eller skolpsykolog där eleven har bedömts vara i behov av 
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specialundervisning som inte kan ges i elevens ordinarie klass eller med det stödet som 

skolan kan erbjuda. 

3.6.4 Kommunikationsklass 

Kommunikationsklasser består enbart av elever med grav språkstörning. Enligt SOU 

2016:46 kan kommunikationsklasser organiseras som egna skolenheter, 

kommunikationsskolor, som har regionala upptagningsområden och tar in elever efter 

ansökningar från vårdnadshavare i samband med skolvalet. Ett annat vanligt sätt att 

organisera kommunikationsklasser är att samla de elever inom en kommun som bedöms 

vara i behov av specialundervisning till egna undervisningsgrupper. För de flesta elever 

betyder detta att de får sin undervisning på en annan skola än den hemskola som de 

tillhör. Vanligtvis hör de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna till 

kommunernas resursenheter. Då sker antagningen centralt genom ansökningar från 

hemskolornas rektorer som i ansökan ska följa de placeringsgrunder som kommunerna 

har beslutat om. Ansökan ska ha med en logopedutredning och en pedagogisk 

bedömning av elevens språksvårigheter samt ett psykologutlåtande om elevens 

kognitiva utveckling. Målsättningen i dessa särskilda undervisningsgrupper är att öka 

elevernas möjligheter att nå skolans kunskapsmål och att dessa senare skulle kunna 

återvända till hemskolan och klara undervisningen med stöd i klassrummet eller med 

hjälp av enskild undervisning med en speciallärare eller en specialpedagog (a.a.).  

Kommunikationsklasserna kännetecknas av en lärandemiljö som är anpassad till elever 

som har problem i både språket och kommunikationen (SOU 2016:46). Klasserna har 

ofta mellan fyra till åtta elever och flera lärare och elevassistenter arbetar i dessa 

klasser. Det finns dock inget krav på specialpedagogisk kompetens hos lärarna. 

Undervisningen är anpassad till de speciella problem som eleverna har. Det handlar om 

kortare undervisningspass där eleverna arbetar tillsammans med sina lärare och 

assistenter. Instruktionerna anpassas till elevers förmåga att förstå dem och lektions-

innehållet upprepas många gånger. Kommunikationsklasser är ofta integrerade i större 

grundskolor, vilket gör det möjligt för eleverna att även kunna läsa vissa ämnen i 

reguljär klass om elevens förutsättningar bedöms vara tillräckliga för inkludering. I 

kommunikationsklasserna är det också vanligt att eleverna har tillgång till logopediskt 

stöd.   

3.6.5 Den statliga specialskolan 

Den statliga specialskolan, Hällsboskolan, är för elever med grav språkstörning som 

efter en utredning bedömts ha en funktionsnedsättning som gör att eleverna inte kan 

delta i undervisning i ordinarie skola och inte heller i en specialanpassad klass. Skolan 

består av två skolenheter varav en är placerad i Stockholm och en placerad i Umeå. 

Specialskolan tar emot elever från hela landet. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(SPSM) är ansvarig för skolan. Ansökan om en placering i skolan prövas av en speciell 

nämnd, Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning 

(Riksgymnasier för elever med svåra rörelsehinder).  
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Lärandemiljön är på samma sätt som i kommunikationsklasserna anpassad till elevernas 

speciella problem med språk och kommunikation. Anpassningarna görs utifrån 

individuellt utarbetade åtgärdsprogram för ordinarie undervisning. Specialskolan är en 

tioårig utbildning och ger undervisning i samma ämnen som grundskolan. Eleverna får 

betyg varje termin från och med höstterminen i årskurs 7. Undervisningen ges i små 

grupper och flera lärare arbetar inom en grupp. Lärarna ska ha speciallärar- eller 

specialpedagogutbildning med inriktning mot grav språkstörning (SOU 2016:46). 

Skolans elevhälsa har anställda logopeder och eleverna kan få enskild träning i tal och 

språk med dessa.  

Gymnasieundervisningen för elever med generell språkstörning sker på riksgymnasiet i 

Örebro som även är ett riksgymnasium för döva och hörselskadade. Undervisningen 

handlar om individanpassade skolformer och målgruppen är elever som inte längre 

omfattas av allmän skolplikt. Riksgymnasiet kan erbjuda 17 nationella gymnasie-

program inom sin verksamhet. Skolan har även introduktionsprogram för elever som 

inte är behöriga för gymnasieutbildning men kan skaffa behörighet genom dessa 

introduktionsprogram. Programmen är uppdelade mellan de tre kommunala gymnasie-

skolorna i Örebro; Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.  

Eleverna på riksgymnasiet har en diagnos generell språkstörning och undervisningen 

ges i särskilda språkgrupper tillsammans med elever med hörselnedsättning. I 

undervisningen används alternativa lärverktyg som stöd som till exempel smarta tavlor, 

tidshjälpmedel, datorer och i vissa fall lärplattor.  Även bilder används som stöd för 

undervisningen vid till exempel förtydligande av schema- och lektionsinnehåll samt 

som förklaringar av nya ord och begrepp. I undervisningen används även tecken som 

stöd för elever som har nedsatt förmåga att uttrycka sig muntligt. (SOU 2016:46). 

Lärartätheten på riksgymnasiet är hög och elevhälsan har en kurator, studie- och 

yrkesvägledare, specialpedagog och skolsköterska. Skolan har även skolpsykolog, 

skolläkare samt logoped anknutna till verksamheten. 

3.6.6 Anpassningar och hjälpmedel för elever med språkstörning 

Anpassningar i skolan måste ske utifrån ett individperspektiv där man kan ta hänsyn till 

den psykiska, sociala och fysiska miljön utifrån elevens funktionsnedsättning så långt 

det är möjligt (SOU 2016:46). För elever med grav språkstörning är undervisningens 

innehåll svårt att förstå och kommunikationen i undervisningen tar mycket tid och 

energi. Den statliga utredningen (SOU 2016:46) sammanfattade de anpassningar och 

hjälpmedel som de rekommenderar för att elever med grav språkstörning skulle få en 

optimal lärandemiljö. I utredningen påtalas vikten av att både skolledare och lärare har 

kunskap om grav språkstörning och dess effekter för eleven. Detta är en förutsättning 

för att skolan ska kunna klara av att genomföra de anpassningar som på bästa sätt kan 

gynna den enskilda individen. I utredningen anges att eleverna framför allt ska ges 

möjlighet att arbeta i små grupper. Skolan ska ha tillgång till lokaler som kan användas 

för olika stora grupper och de ska också anpassas till de aktiviteter som ska pågå i dessa. 



18 

 

Klassrummet ska också kunna delas i mindre enheter där eleverna har tillgång till en 

egen skärm och kan arbeta enskilt vid behov. Tillgång till en egen skärm gör att 

eleverna bättre kan koncentrera sig på sitt eget material och inte bli störd av alla ljud- 

och synintryck som finns i klassrummet.  

Utredningen (SOU 2016:46) kom även fram till en rekommendation om 

undervisningen.  Genom att ge varje elev ett enskilt bildschema får de se vad varje 

enskilt lektionspass ska innehålla och får därmed en bättre struktur över dagen. Ett 

tidsverktyg som exempelvis en så kallad timstock som används som hjälpmedel för 

människor som har svårt med tidsuppfattning eller en time timer som visar hur tid 

passerar underlättar för eleven att förstå hur länge en aktivitet ska pågå och när det är 

dags för nästa aktivitet. Utredningen rekommenderar att lärarna i sin undervisning i 

möjligaste mån ska använda bilder som stöd och förstärkning till det som 

undervisningen handlar om. För att kommunikation ska vara språkligt klar ska även 

tecken från teckenspråket användas som stöd.  

Enligt rekommendationer (SOU 2016:46) ska eleverna ges möjlighet att arbeta med 

olika laborativa medel för att få bättre förutsättningar att förstå innehållet i 

undervisningen. Det laborativa materialet kan även bättre befästa det som lärs ut och 

underlätta för eleven att komma ihåg det som de lärt sig. Laborativa material kan handla 

om fysiska objekt som eleven får använda och experimentera med. Materialet kan även 

handla om miniräknare eller smartboards och även olika digitala appar kan konkretisera 

innehåll i undervisningen. 

Det är vanligt att en elev med språkstörning har svårigheter med läs- och 

skrivinlärningen. Utredningen menar att eleverna ska ges möjlighet till intensiv träning 

med läsning och skrivande. Träningen ska ges på elevens nivå för att öka elevens 

möjligheter att utvecklas i sin läsning och skrivning. För många elever kan 

läsinlärningen innebära träning under många år. I utredningen rekommenderas att 

träningen ska börja så tidigt som möjligt. En rekommendation är att eleven erbjuds 

lästexter med bildstöd. Även digitala hjälpmedel som datorer och läsplattor ska i 

möjligaste mån användas. Digitala hjälpmedel kan använda talsyntesprogram som gör 

det möjligt för eleverna att följa texter på skärmen samtidigt som talsyntesprogrammet 

läser texten högt. Denna typ av programvara kan anpassas till individuella läshastigheter 

och textens storlek, färg och typsnitt kan väljas så att de passar elevernas läsnivå. Det är 

dock viktigt att först säkerställa att eleven förstår texten, då talsyntesen inte förklarar 

vad ord eller text betyder. I utredningen rekommenderas att skolan prövar ut vilka 

hjälpmedel som bäst kan hjälpa elever och betonar den enskilda elevens behov och 

möjlighet att använda dessa. 

Utredningen framhåller vikten av språkligt stöd där inlärning av ord ses som viktigast. 

Elever med språkstörning har brister i ordförrådet och detta gör det svårt för dem att 

förstå texter i läromedel. Eleverna kan inte ta till sig nya kunskaper om de har svårt att 
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förstå de ord som kunskapsinhämtandet innehåller. Därför är det viktigt att eleverna 

undervisas i ordkunskaper. Nya ords betydelse ska förklaras och eleverna ska öva att 

använda ord i olika kontexter. Ett regelbundet arbete med ordkunskaper gör att eleverna 

lagrar dessa i sitt minnessystem och elevens ordförråd ökar. Det är även viktigt att 

eleverna får tillräckligt mycket tid åt alla arbetsmoment i skolan. Läraren ska använda 

lugnt taltempo och ge eleverna tid att hinna bearbeta och förstå den information som 

ges. Bristande språkligt processande gör att eleverna behöver få samma information 

flera gånger för att kunna förstå innehållet i den. Ett nytt ämnesområde behöver 

förberedas så att man utgår från det som eleverna redan kan. Utnyttjandet av elevernas 

förkunskaper och repetition av det nya skapar bättre möjligheter för elever med 

språkstörning att nå de kunskapsmål som kan förväntas av dem.  

3.6.7 Forskning om skolmiljö för elever med språkstörningar 

Skollagen betonar rätten till en likvärdig utbildning för alla elever och läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) förtydligar att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har även 

ett särskilt ansvar för de elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla skolans kunskapskrav. Undervisningen ska ge stöd som så långt som möjligt 

motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800). I ljuset av skollagen 

är det viktigt att dessa elever kan påverka sin lärmiljö så att de kan få en optimal 

utveckling i sitt kunskapshämtande och det behövs studier som tar upp dessa elevers syn 

på sina svårigheter i skolan för att en optimal utveckling kan nås. 

Inom skolforskningen finns det dock få studier som tar upp skolmiljön och 

specialpedagogiken för elever med språkstörningar. Enligt Hallin (Skolvärlden, 2018) 

saknas det även forskningsstöd för studier av språkstörning. Runt 7 procent av alla barn 

i skolan har någon typ av språkstörning (Hallin, 2015) och 1 till 2 procent av barn i 

olika åldersgrupper har diagnosen grav språkstörning (Nettelbladt et al., 2008a). Dessa 

siffor visar att det behövs studier om elever med språkstörning inom 

specialpedagogiken.   

I en studie djupintervjuade Lyons och Roulstones (2018) 11 skolbarn med språkstörning 

i åldrarna mellan 9 och 12 år. Studiens syfte var att få fram de faktorer som eleverna 

ansåg hade gynnat deras utveckling och kommunikation med andra och vilka faktorer 

som de ansåg hade missgynnat dem eller varit hinder i deras liv. Flera av eleverna i 

studien uttryckte oro för sina skolprestationer och sin skolsituation. Eleverna ansåg att 

det var viktigt att kunna förverkliga sina drömmar om det framtida yrket och svårigheter 

i skolan skulle kunna vara hinder i yrkesvalet. Många barn rapporterade svårigheter med 

kommunikation med omgivningen. De hade svårt att interagera i samtal på samma nivå 

som jämnåriga kamrater och samtal kunde lätt leda till missförstånd. Vänskap med 

jämnåriga skyddade mot att bli retad men det var svårt att få och kunna behålla 

vänskapsrelationer för många. Flera elever hade dock skaffat sig strategier för att kunna 

lösa missförstånd som kunde uppstå eller för att kunna hantera situationer där de blev 
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retade. Eftersom kommunikationen gjorde att eleverna inte alltid blev förstådda och 

omgivningen inte kunde anpassa sitt språk var det viktigt att ha relationer som kunde 

fungera som stöd.  

Ivarsson (2015) intervjuade elever med språkstörningar, deras föräldrar och 

skolpersonal om insatser som de ansåg hade minskat språkstörningens konsekvenser i 

specialskolan. I arbetet betonades vikten av elev- och föräldraperspektiv i skolans 

arbete. Eleverna skulle känna sig delaktiga och som samarbetspartners i sin pedagogiska 

miljö. Olika typer av alternativa kommunikationssätt skulle användas för att öka elevers 

delaktighet och stärka språket. Det var viktigt att eleverna fick kommunicera så mycket 

som möjligt under hela skoldagen för att automatisera sina färdigheter. Användning av 

olika typer av digitala stöd i både kommunikation och undervisning ansågs viktigt för 

elevernas inlärning. Skolan skulle erbjuda en lugn miljö med arbetsro. Undervisningen 

skulle vara upplevelsebaserad där dramatiseringar och lek skulle ingå. Flera elever i 

Ivarssons studie tog upp inlärningen av engelska som extra svår och utmanande. Synen 

på undervisning i engelska varierade bland de intervjuade. Några insåg att det behövs 

medan andra var mera negativa. Eleverna ville lära sig det viktigaste främmande språket 

som alla andra elever men språkstörningen gjorde inlärningen mycket svårt. Framför allt 

var det svårt att lära sig ord på engelska 

Både eleverna och föräldrarna i Ivarssons studie ansåg att kamratrelationerna var viktiga 

för elevernas välmående. Skolans relationsinriktade arbete ansågs lika viktigt som 

kunskapsundervisning. Eleverna tog fram vikten av att lära sig och få stöd och 

erkännande i sin inlärning. Det var viktigt att eleverna insåg sina möjligheter och 

begränsningar som språkstörningen förde med sig. Denna medvetenhet behövs för att 

kunna lära sig nya saker. Att bli bättre ökade även självkänslan och motiverade till 

fortsatta studier. Eleverna behövde utmaningar för att utvecklas men utmaningarna 

skulle utgå från elevernas individuella förmåga. Samarbete och samsyn mellan skola, 

föräldrar och elever var centralt för elevers delaktighet menar Ivarsson.  

Riksförbundet Attentions (2014) riktade sin enkätundersökning till barn med 

språkstörning och deras föräldrar. Undersökningen omfattade nästan 600 personer varav 

73 procent var under 18 år och gick reguljär grund- eller gymnasieskola. Flera av 

informanterna i studien framhöll att det behövs bättre kunskaper om språkstörning i 

skolan bland skolledare och lärare. Barn med problem i språket ska utredas och en 

diagnos språkstörning ska ges så tidigt som möjligt om störning konstateras. Det behövs 

hjälpmedel och stöd för att minska språkstörningens konsekvenser för eleverna. Stöd 

behövs både i undervisningen och i det sociala livet i skolan. Skolans och lärarnas 

bristande kunskaper om språkstörning skapade brister i stöd och anpassningar för 

många elever. Dessa nådde inte målen i skolan vilket med relevant stöd hade varit 

möjligt ansåg man. Familjerna önskade tydligare information från skolan om vilka 

anpassningar och vilka hjälpmedel som fanns att få. Skolan ska ge eleverna det stöd och 

hjälpmedel som de behöver och elevernas familjer ska informeras om dem. 
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4 Metod 

4.1 Etiska aspekter 

Studien var utformad enligt Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som 

handlar om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informanterna i studien gavs information både muntligt och skriftligt 

om den aktuella undersökningens syfte (Bilaga 1). De deltagande eleverna och 

vårdnadshavarna till elever som var under 18 år (Bilaga 2) informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde när som helst avsluta sin medverkan om de så 

ville. Eleverna gav sitt muntliga samtycke och vårdnadshavarna för de elever som var 

under 18 år gav sitt skriftliga samtycke till deltagandet enligt samtyckeskravet (Bilaga 

3). Enligt konfidentialitetskravet fick eleverna och de berörda vårdnadshavarna veta att 

eleverna skulle delta i studien anonymt, varken deras namn och namn på de skolor som 

de gick i skulle användas i studien. De insamlade data skulle förvaras hos forskaren och 

endast användas i forskarens examensarbete. Om eleverna eller de berörda 

vårdnadshavarna skulle vilja veta om resultatet som gällde dem kunde de vända sig till 

forskaren och få information om resultatet.  

4.2 Val av metod 

Som metod valdes en kvalitativ studie i vilken informanterna intervjuades om sin syn på 

de faktorer som hade påverkat deras skolgång. En kvalitativ forskningsintervju med 

enkla och tydliga frågor bedömdes som det mest optimala sättet att få svar på de ställda 

forskningsfrågorna. Intervjuns frågor kunde anpassas till de individuella deltagarnas 

språkliga förmåga utan att det skulle uppstå skillnader mellan eleverna hur de 

uppfattade frågorna. En specialpedagog som var känd för eleverna genomförde fyra av 

intervjuerna. Specialpedagogen kunde ställa frågorna så att eleverna förstod dem på det 

tilltänkta sättet och denna kunde tolka och klargöra elevernas svar till forskaren om det 

behövdes. En av intervjuerna gjordes av forskaren själv.  

4.3 Deltagare 

Fem elever, 2 pojkar och 3 flickor deltog i studien. Alla elever hade gått i grundskola i 

olika kommuner och deltagit i reguljär undervisning i sina hemkommuner. Fyra av 

eleverna (2 pojkar och 2 flickor) studerade på riksgymnasiet för elever med 

språkstörning och en elev studerade i gymnasieskolan i sin hemkommun när 

intervjuerna gjordes. Eleverna var 16 år till 18 år gamla (M = 17, 2 år).  

Eleverna rekryterades till studien via specialpedagoger och logopeder som arbetade med 

elever med språkstudier. Dessa pedagoger och logopeder informerade eleverna om 
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studien. Vårdnadshavarna till de elever som var under 18 år och som ville delta i studien 

informerades om studien och om de gav sitt samtycke inkluderades eleven i studien.  

De deltagande eleverna hade diagnosen generell språkstörning men störningens art 

varierade från måttlig till mycket grav. Alla de elever som deltog i studien hade en för 

intervjun adekvat språk- och talförmåga. 

En specialpedagog deltog i studien som intervjuare. Hon genomförde 4 intervjuer enligt 

forskarens intervjumaterial. Specialpedagogen kände eleverna och kunde anpassa 

frågorna till elevernas språkliga förmåga och tolka elevernas svar till forskaren.  

Eleverna kallades Arvid, Billy, Cilla, Diana och Emma i studien.  

4.4 Material 

Materialet bestod av 27 strukturerade intervjufrågor (Bilaga 4) som var uppdelade i fem 

frågeområden. Den första delen av frågorna tog upp de anpassningar som eleven fått 

under sin skolgång. Den andra delen tog upp de faktorer som eleverna upplevt mest 

gynnsamma för sina skolprestationer. Den tredje delen tog upp de hinder och 

svårigheter som eleverna mött i skolan. Den fjärde delen tog upp elevernas perspektiv 

på samarbetet med lärare och speciallärare. Den femte delen tog upp elevernas syn på 

specialundervisning. Eleverna fick också ta fram saker som inte hade kommit fram i 

intervjufrågorna om de ansåg att dessa var viktiga.  

4.5 Procedur 

Intervjuerna genomfördes under en period på två veckor. Den intervju som forskaren 

gjorde genomfördes i ett rum på stadsbiblioteket. Forskaren hade kommit överens med 

eleven om intervjuplats enligt elevens önskemål i samband med att tiden för intervjun 

bestämdes. Ett enskilt rum bokades i förväg. Intervjun gjordes på dagtid vid ett bord där 

eleven och intervjuaren satt mittemot varandra. Intervjuaren hade intervjufrågorna 

framför sig och bandspelaren och mobiltelefonen som båda användes för att spela in på 

låg på bordet mellan intervjuaren och eleven. Frågorna ställdes i samma ordning som 

för alla informanter. Alla frågor anpassades till elevens språkliga förmåga. Frågorna 

förklarades med andra ord eller upprepades om eleven inte verkade ha förstått frågan 

rätt. Intervjun tog ca 20 minuter.  

De övriga 4 intervjuerna genomfördes enskilt på elevernas skolor av en specialpedagog. 

Forskaren deltog i intervjuerna via en ljudlänk. Intervjuerna gjordes på dagtid vid de 

tidpunkter som specialpedagogen och eleven kommit överens om i samråd med 

forskaren. Forskaren presenterade sig vid intervjuernas början. Specialpedagogen ställde 

frågorna enligt forskarens intervjuguide (Bilaga 4). Frågorna ställdes i samma ordning 

för alla informanter. Alla frågor anpassades till elevernas språkliga förmåga. Frågorna 
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förklarades med andra ord eller upprepades om eleverna inte verkade ha förstått frågan 

rätt. Forskaren ställde följdfrågor om hon ansåg att svaret inte täckte allt det som 

behövdes för frågan. Intervjuerna spelades in med en Ipad och en bandspelare. Dessa 

intervjuer tog mellan 20 till 25 minuter. 
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5 Resultat 

Intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades i sin helhet i nära anslutning till 

intervjusituationerna. Alla elevers individuella svar skrevs sedan ner utan de speciella 

uttalsproblem och andra språkliga störningar som förekom i informanternas svar. Dessa 

analyserades sedan enligt de forskningsfrågor som studien omfattade. 

5.1 Arvid 

Arvid har diagnosen generell språkstörning. Han gick ut årskurs 9 med godkända 

betyg. I dag går han i reguljär gymnasieskola i sin hemkommun. Han har hela sin 

grundskoletid gått i reguljär klass men har tillhört en hörselklass där både hörande 

elever och elever med hörselnedsättning gick. Arvid hade inte tillgång till några 

speciella hjälpmedel under de första fem skolåren. Han fick sina första hjälpmedel när 

han började åk 6 och då sattes även det specialpedagogiska stödet in. Specialpedagogen 

slutade under Arvids sista år på högstadiet och ingen ersättare sattes in.  

5.1.1 Vilka hinder och svårigheter upplevde Arvid som tydligaste i skolan? 

Arvid anser att de hjälpmedel han fick på högstadiet skulle ha hjälpt honom mycket om 

han hade fått dem tidigare. Han tror själv att han redan i åk 3 skulle ha haft stor hjälp av 

tillgång till egen dator och möjlighet att få lyssna på uppläst skönlitteratur och 

skolmaterial i stället för att läsa dem själv. Att även få det specialpedagogiska stödet 

tidigare under skolåren var något Arvid menar skulle varit fördelaktigt för honom. Den 

specialpedagog som arbetade med Arvid slutade och ersattes inte i åk 9. Han fick i 

stället stöd av en lärare, men inte i samma utsträckning som tidigare.  Arvid menar detta 

påverkade måluppfyllelsen negativt eftersom han blev utan det stöd han tidigare haft 

och skulle ha behövt i fortsättningen också. 

Arvid upplevde matematik och engelska som de svåraste ämnena under grundskolan. 

Engelskan var speciellt svår som skolämne. Arvid hade svårt att lära sig ord och även 

läsandet och skrivandet på engelska var svårt. Arvid fick inte några direkta anpassningar 

i ämnet förutom att han inte behövde lära sig lika många ord som de andra eleverna. 

Den anpassningen var inte tillräcklig enligt Arvid. Antalet ord var fortfarande för många 

menar han. Han övade orden mycket hemma men kom bara ihåg hälften av orden i 

förhöret och en vecka senare hade han glömt nästan alla berättar han. Arvid fick inte 

något extra stöd eller någon anpassning i matematik. Denna brist på hjälp gjorde att 

matematik blev svårt. Arvid hade svårt att förstå uppgifter i matematik som beskrevs 

med ord. Han hade svårt att läsa och förstå vad han skulle räkna ut i uppgiften. Den 

enda hjälp Arvid fick var att hans lärare läste talen för honom om han bad om hjälp.  

Provsituationer var också svåra för Arvid. Han fick göra muntliga prov vid enstaka 

tillfällen, men oftast skrev han proven som övriga elever. Arvids förmåga att uttrycka 

sig skriftligt räckte inte till för att förmedla de kunskaper han hade inom sig menar han. 

Han skulle ha kunnat prestera bättre om han hade fått göra alla prov muntligt. Arvid 
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menar även att prov i flera olika ämnen under samma vecka blev för mycket. Han skulle 

ha behövt mera tid mellan de olika proven för att kunna ta till sig de kunskaper som 

behövdes i proven. Proven som omfattade flera kapitel i läromedel blev också för svåra 

för honom. Mindre att läsa åt gången och en längre studietid hade kunnat hjälpa honom.  

Alltså mycke prov har ju alltid varit svårt. Det har jag inte fått så mycket hjälp med. Jag 

har fått klara mig bäst jag vill typ… på prov. […] Vissa prov har jag fått göra muntligt 

men… inte alla prov. Det har inte alltid funnits… de har alltid sagt att det finns för lite 

personal, eller lärare att göra det med. De har sagt att du får göra det, du får skriva det 

du kan berätta (Arvid). 

5.1.2 Vilka faktorer upplevde Arvid som mest gynnsamma i skolan? 

Arvid ser att flera faktorer har gynnat hans skolprestationer. Han tar upp hörselklassen 

som en sådan faktor. Klassen hade färre elever än ordinarie klasser. Han fick mera hjälp 

från läraren och klassrumsmiljön var lugnare. Det specialpedagogiska stöd Arvid fick 

från åk 6 blev viktigt för honom. Arbetet tillsammans med specialpedagogen ägde oftast 

rum enskilt utanför den ordinarie klassrumsmiljön. Han fick hjälp från 

specialpedagogen som gjorde ett veckoschema för honom. Schemat omfattade både när 

han hade läxor och när han hade prov. Schemat gjorde det lättare för honom att se hur 

veckorna såg ut. Specialpedagogen hjälpte honom även med engelskan. Han fick öva 

engelska glosor och uttal med henne. Specialpedagogen hjälpte även till med 

uppgifterna i andra ämnen om Arvid behövde hjälp.  

Arvid tar upp också upp en lärare i matematik som förstod de svårigheter som han hade 

i matematik. Hon använde inte den boken i matematik för Arvid som de andra använde 

utan gjorde kompendier enbart för honom. Arvid fick arbeta med de tal som han hade 

svårt med. Läraren hade gjort bilder till de olika uppgifterna vilket gjorde att Arvids 

förståelse av mattetalen ökade och han kunde arbeta med dessa mer självständigt. Det 

gjorde ämnet lättare och även roligare menar Arvid. 

Arvid nämner även en dator som han fick i åk 6 som en faktor som gynnade honom. 

Han kunde lyssna på läromedelstexter i stället för att läsa dem. Han kunde skriva texter 

på datorn och använda rättstavningsprogram vilket gjorde skrivningen lättare. Arvid tar 

även upp de tillfällen han fick möjligheten att göra muntliga prov i stället för skriftliga. 

Det anser han är en faktor som underlättade för honom. Han menar att han presterade 

bättre då eftersom han kan uttrycka sig bättre muntligt än skriftligt. 

5.1.3 Hur skulle ett samarbete med lärare och speciallärare se ut om Arvid fick 

välja?  

Arvid menar att både klasslärares och ämneslärares förståelse för hans problem var 

viktigt för honom. Lärarna ska vara tydliga på alla sätt. Han behöver veta vilka saker 

som görs under veckan. Det var viktigt för Arvid att få veta vilka läxförhör och prov 

han hade under veckan. Det var också viktigt att lärarna lyssnade på eleverna och till 

exempel ändrade på provdatum om eleverna tyckte att det blev för mycket under en och 
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samma vecka. Att få hjälp med att se vilka delar i läromedelstexter som var de 

viktigaste för honom att lära sig hade varit bra menar han. Att läsa all text och själv 

välja ut vilka delar som var viktigast att ha kunskap om var svårt för Arvid. Det 

påverkade hans prestation på prov negativt.  

Arvid menar att det skulle ha varit bra att ibland få det extra stödet av specialpedagogen 

i klassrummet. Att gå ifrån klassen gjorde att han missade tid från andra lektioner. 

Arvid menar också att stödtimmar med specialpedagogen i slutet av dagarna fungerat 

dåligt. Då hade han inte så mycket ork kvar vilket påverkade hans inlärning negativt. 

Om Arvid fick välja skulle stödtimmarna placeras i början av skoldagen.  

5.1.4 Vad anser Arvid är viktigt för lärare och speciallärare att veta om honom? 

Arvid önskar att lärare och speciallärare förstod hur mycket energi en skoldag tar för 

honom. Han menar att den koncentration och det fokus som krävs av honom under 

lektioner för att förstå och klara av skolarbetet tog på hans krafter. Arvid menar att 

lärarna hade svårt att förstå det. 

Jamen det som jag tycker har varit svårast att berätta det är ju att jag har knappt energi. 

Att en lektion kan ta så mycket på min energi. Jag kan vara så slut efter… en lektion. 

Men det har inte lärarna riktigt förstått. De tror att jag typ ljuger… om det. Men jag kan 

vara jättetrött efter en lektion. Eller de här lektionerna på 80 minuter då är jag… helt 

död efter. Då klarar jag inte av något mer (Arvid). 

Arvid upplever att det förbättrade stödet han fått från specialpedagogen i sin 

gymnasieskola har gjort att han har utvecklats. Hans förmåga att uttrycka sina behov i 

skolsituationen har blivit bättre när han har blivit äldre. En förbättrad uttrycksförmåga 

har gjort att han nu kan uttrycka sig bättre och det har lett till att specialpedagogen 

förstår honom bättre. Arvid har även fått mer tid tillsammans med specialpedagogen än 

tidigare.  

Arvid har svårt att bedöma om det fanns hjälpmedel som hade kunnat hjälpa honom 

ännu mer eftersom han inte vet vad som finns tillgängligt. Det som han hade bett om var 

möjligheten att använda ett talsyntesprogram och ge svar muntligt i stället för att skriva. 

Lärarna tyckte inte att detta var möjligt för honom. Han fick inte någon förklaring till 

varför det inte skulle ha varit möjligt. Han menar att det var något lärarna undvek att 

prata om. 

Men jag vet någon kompis som har haft det hära att man… att hon har kunnat spela in 

den text hon har sagt. Men det är det enda jag har tänkt på att det skulle man… skulle 

vilja ha ibland men… jag har inte fått det (Arvid). 

5.2 Billy 

Billy har diagnosen generell språkstörning. Han gick ut årskurs 9 utan att nå godkända 

betyg i svenska, matematik och engelska. Billy har hela sin grundskoletid gått i reguljär 
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klass i sin hemkommun. Klassen hade ca 30 elever. Nu går han på riksgymnasiet i 

Örebro. Han har problem med talproduktion och han använder tecken som stöd till sitt 

tal. Teckenanvändningen underlättar för honom eftersom han har svårt att uttrycka sig 

muntligt. Billy hade anpassad studiegång en period under högstadiet. Detta betydde i 

praktiken att han inte hade några naturorienterande ämnen. Billy hade inte tillgång till 

några hjälpmedel under sina första skolår. Han fick dator och läsplatta under högstadiet. 

Han fick stöd av specialpedagog under grundskolan men kan nu i intervjun inte komma 

ihåg vilken årskurs detta skedde.  

5.2.1 Vilka hinder och svårigheter upplevde Billy som tydligaste i skolan? 

Billy anser att den dator och läsplatta han fick på högstadiet skulle hjälpt honom mycket 

redan under mellanstadiet. Billy menar att hans svårigheter med talproduktion har varit 

ett stort hinder under skoltiden. Det har påverkat hans möjligheter att ta upp de saker 

som han skulle ha behövt ha hjälp till. Skolarbetet var svårt för honom i en stor klass. 

Läraren hade inte tid och möjlighet att ge honom den hjälp som han skulle behövt.  

Billy hade svårt med läs- och skrivinlärningen. Han minns att han fick lära sig läsa och 

skriva på samma sätt som klasskamraterna. Han fick inte någon speciell undervisning 

trots att det var svårt för honom. Hans läs- och skrivförmåga utvecklades inte så som det 

skulle ha behövt för att klara skolarbetet på samma sätt som de andra eleverna. Alla 

situationer där han behövde läsa eller skriva var mycket svåra för honom. Även 

matematik påverkades av hans dåliga läskunskaper. Provsituationer där han behövde 

skriva sina svar fungerade mycket dåligt. Svenska och engelska var de svåraste ämnena 

under grundskolan för Billy. Hans talsvårigheter och lässvårigheter gjorde dessa ämnen 

speciellt svåra. Han menar att han hade orden i huvudet men kunde inte uttrycka dem 

vilket kändes frustrerande.  

Billy menar att han inte fick tydliga instruktioner från lärare till hur han skulle göra 

läxorna och läxläsning var alltid svårt för honom. Han visste inte vad han förväntades 

göra med läxorna; vilka saker han skulle behöva kunna. Eftersom han inte förstod hur 

läxläsningen skulle ha behövt gå till gjorde han inte dem.  

Det var jobbigt att kunna läsa alla läxor och sånt där. Jag förstod inte dom. Jag struntade 

i dom. […] De sa bara ”här är läxan tills i morron… eller nästa vecka”. Jag fick en black 

out, jag förstod ingenting. Då gjorde jag dom inte (Billy). 

Billy menar att lärarna inte kunde förklara saker för honom så att han hade kunnat förstå 

dem vilket gjorde att han inte kunde ta till sig undervisning under grundskoletiden.  

5.2.2 Vilka faktorer upplevde Billy som mest gynnsamma i skolan? 

Billy menar att det specialpedagogiska stöd som han fick på högstadiet blev viktigt för 

honom. Han fick en specialpedagog och arbetet tillsammans med specialpedagogen 

ägde oftast rum utanför den ordinarie klassrumsmiljön. Det gjorde att han slapp arbetet i 

den stora klassen och fick arbetsro. Han fick arbeta enskilt med specialpedagogen eller i 
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en mindre grupp på 3 till 6 personer. Specialpedagogen kunde förklara och förtydliga 

saker för Billy. Specialpedagogen använde även bilder som stöd vilket var till stor hjälp. 

Specialpedagogens hjälp var speciellt viktig i de ämnen som Billy hade svårast med. 

Han hade svårast med svenska, engelska och matematik men han fick också mest hjälp i 

dessa ämnen.   

Billy nämner både dator och läsplatta som faktorer som underlättade hans inlärning. 

Han kunde lyssna på läromedelstexter i stället för att läsa dem. Möjligheten att både få 

läsa och lyssna på engelska texter var till hjälp i undervisning i engelska. Han kunde 

även se undervisningsfilmer på engelska på datorn. Han kunde se dem så ofta han ville 

och det underlättade inlärning av engelska.  

Slöjd var ett skolämne som fungerade bra för Billy. Han fick arbeta med händerna och 

vara med och bestämma hur han ville göra sina arbeten. Han fick också hjälp och stöd 

från slöjdläraren. Billy menar att praktiska ämnen fungerade bäst för honom under 

grundskoletiden. Arbetet i dessa ämnen är inte beroende av språket lika mycket som de 

andra ämnena. 

5.2.3 Hur skulle ett samarbete med lärare och speciallärare se ut om Billy fick 

välja?  

Billy menar att om han hade fått möjlighet att arbeta i en liten grupp i alla ämnen under 

grundskoletiden hade hans möjligheter att ta till sig undervisningen ökat. Elever som 

har liknade behov som han har behöver arbeta i mindre grupper och skolan ska se till att 

eleverna ges dessa möjligheter anser han. Billy önskar också att lärarnas förståelse för 

svårigheter som han har var större. Lärarna behöver lära sig hur man ska förklara saker 

till elever med språkförståelseproblem. Enligt Billy förtydligade inte lärarna om han 

frågade när han inte hade förstått något utan upprepade bara samma sak. Han menar att 

lärarna borde öva i att hitta nya sätt att förklara saker om eleverna inte förstår. De ska 

inte ge upp innan eleven har förstått. 

Om jag skulle säga det här så att lärare ska förklara till elever bättre så de förstår också. 

När de frågar vad de menar, att inte stå som frågetecken…så att man kan förstå. […] De 

ska inte ge sig utan förklara tills eleverna har förstått (Billy). 

Lärarna skulle också behöva förklara bättre hur läxorna ska göras. Elever behöver ha 

tydliga instruktioner med sig när de gör läxorna hemma. Billy menar att han skulle ha 

gjort sina läxor om lärarna hade förklarat för honom hur de ska göras.  

Billy önskar också att lärarna hade mera kunskaper om de hjälpmedel som är 

tillgängliga; hur de används. Han använde inte alla hjälpmedel som han hade eftersom 

han inte visste hur de fungerade och lärarna inte kunde hjälpa honom.  
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5.2.4 Vad anser Billy är viktigt för lärare och speciallärare att veta om honom? 

Billy önskar att lärare och specialpedagoger hade mer kunskaper om språkstörning. Han 

tycker att kunskaperna om vad språkstörning innebär är låga bland skolpersonalen och 

lärarna har inte kompetens i hur de skulle kunna arbeta med elever med språkliga 

problem.  

5.3 Cilla 

Cilla har diagnosen generell språkstörning. När hon började gymnasiet ställdes även 

diagnoserna dyslexi och dyskalkyli. Cilla gick ut årskurs 9 utan att nå godkända betyg i 

svenska, matematik eller engelska. Nu går hon på riksgymnasiet i Örebro. Cilla gick 

hela sin grundskoletid i reguljär klass i sin hemkommun. Hon hade anpassad studiegång 

under mellanstadiet. Anpassningen gjorde att hon inte hade någon undervisning i 

samhällsorienterade och naturorienterande ämnen förutom i teknik. I stället hade hon 

mer tid till undervisning i svenska, matematik och engelska. Cilla fick tillgång till en 

dator och enskild undervisning tillsammans med en specialpedagog först under 

högstadiet. Hon hade en assistent på heltid under den sista terminen i åk 9. Assistenten 

hjälpte henne i läsning och skrivning. Grundskolan var i överhuvudtaget mycket svår 

för Cilla och vissa perioder gick hon inte till skolan alls. 

5.3.1 Vilka hinder och svårigheter upplevde Cilla som tydligaste i skolan? 

Cilla menar att det som var svårast för henne i skolan var lärarnas bristande förståelse 

för hennes svårigheter. Hon fick inte den hjälp som hon skulle ha behövt. När hon inte 

förstod vad lärarna menade och ville att de skulle förklara bättre blev lärarna irriterade 

enligt henne. De klarade inte av att förklara på ett mer beskrivande sätt så att hon kunde 

förstå. Det sättet hur lärarna hanterade de frågor som hon ställde gjorde att hon slutade 

fråga flera gånger fast hon inte förstod. 

…om man frågade om hjälp… eller vi säger om, ja om jag frågade om hjälp och sen 

skulle dom förklara för mig och så förstod jag inte såhära… Å så skulle dom få förklara 

igen och då var det liksom bara men…ah men strunt i det, man såg att dom inte orkade. 

[…] Alltså det var min känsla, man kunde liksom… eller dom kunde liksom typ… man 

såg på dom att dom, att det var jobbigt liksom (Cilla). 

Cilla menar att hon skulle ha behövt mer enskild hjälp av specialpedagogen i fler ämnen 

än i dem som hon fick under grundskolan. Hon hade svårt att arbeta tillsammans med 

många andra elever i klassrummet. Hon orkade inte koncentrera sig på det som hon 

skulle ha behövt lära sig i klassrumsmiljön. 

Matematik och engelska var ämnen som var speciellt svåra för Cilla. Hon menar att hon 

skulle ha lärt sig bättre om hon hade fått bildstöd i inledande undervisning i dessa 

ämnen. Det svåraste ämnet var dock engelskan. Hon menar att det är viktigt att lära sig 

engelska eftersom det behövs i dagens samhälle. Men hon tyckte inte om 

undervisningen i engelska. Hon hade svårt att lära sig ord och det var även svårt att 
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förstå och läsa. Hon inser att hennes språkstörning gjorde att hon hade svårt med 

engelskan och svårigheten gjorde att hon inte heller tyckte om att lära sig engelska. 

5.3.2 Vilka faktorer upplevde Cilla som mest gynnsamma i skolan? 

Eftersom Cilla menade att det största hindret för henne i skolan var lärarnas bristande 

förståelse för de svårigheter som hon hade var de lärare som förstod henne och kunde ge 

henne den hjälp som hon behövde den mest positiva faktorn för henne. Lärarnas 

förmåga att kunna förklara för henne på den nivå hon befann sig har betytt mest för 

henne. Hon hade några sådana lärare på högstadiet som frågade henne ofta under 

lektionerna om hon behövde hjälp. Lärarna kunde hjälpa henne enskilt med uppgifter 

och Cilla är tacksam för denna hjälp. 

Specialpedagogens hjälp på högstadiet var det som betydde mest för henne. Hon kunde 

arbeta enskilt med specialpedagogen och hon menar att detta utvecklade hennes 

kunskaper mest. Hon slapp störande ljud och kunde koncentrera sig på uppgifterna. 

Specialpedagogen hjälpte henne framför allt i matematik men Cilla fick även hjälp i 

lästräningen. Cilla menar även att möjligheten att ibland få sitta lite mer avskilt bakom 

en skärm i klassrummet och arbeta med uppgifter gjorde att hon kunde koncentrera sig 

bättre. Cilla fick tillgång till en egen dator under högstadiet. Hon menar att det 

fungerade bra och hjälpte henne. Hon kunde lyssna på ljudfiler via en inläsningstjänst 

och använde även datorns rättstavningsprogram som skrivhjälp.  

På riksgymnasiet där hon nu går får hon bildstöd i all sin undervisning. Bilder stärker 

hennes inlärning och förståelse men de fungerar även som ett stöd för henne när hon ska 

använda sig av de kunskaper hon lärt in. Cilla menar också att hon på riksgymnasiet 

möter lärare som förstår hennes svårigheter. Lärarna undervisar på ett sätt som gör att 

hon kan ta till sig innehållet. Undervisning sker också i mindre grupper i alla ämnen 

vilket gör att eleverna får mer lärartid. Enligt Cilla skulle det behövas en grundskola 

som fungerade på samma sätt. 

5.3.3 Hur skulle ett samarbete med lärare och speciallärare se ut om Cilla fick 

välja?  

Cilla önskar att lärarna i den reguljära skolan hade bättre kunskaper om språkstörning. 

Med bättre kunskaper skulle de förstå vad en språkstörning innebär och de kunde 

anpassa sina lektioner så att elever i hennes situation hade en möjlighet att ta till sig 

undervisningen. Hon menar att lärarna inte förstod att elever med språkstörning behöver 

mera tid att förstå.  

…om vi skulle se på film, alltså engelska… alltså jag hinner inte läsa… texten. Alltså 

ibland så hinner jag ju läsa texten, men oftast är det ju liksom att jag får spola tillbaka. 

Så jag orkade inte hänga med… och läsa och förstå (Cilla).  

Cilla anser att elever med språkstörning behöver undervisas i mindre grupper under hela 

grundskoletiden. Om hon hade fått sin undervisning i en mindre grupp skulle hon ha 
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lyckats bättre i skolan menar hon. Möjlighet att få bildstöd i alla ämnen redan på 

grundskolan skulle ha underlättat i hennes inlärning. Bildstöd kan också underlätta för 

lärarna i matematik och engelska, menar Cilla. Även lärarna kan få stöd av bilder när de 

behöver förklara ord och begrepp. 

5.3.4 Vad anser Cilla är viktigt för lärare och speciallärare att veta om henne?  

Cilla menar att hon alltid har gjort sitt bästa i skolan. Hon inser att det inte alltid räckte 

men hon orkade inte göra mer. Hennes språkstörning gjorde att hon lätt blev trött. Hon 

önskar att lärarna hade kunnat förstå att hennes språkstörning begränsade henne och att 

hon hade svårare än de andra. Om eleverna med språkstörning undervisas i ordinarie 

klassrum tillsammans med andra elever jämför de sig själva med sina klasskamrater. 

Det ständiga misslyckandet i jämförelse med de andra kan leda till en dålig självbild. I 

en mindre grupp där alla har svårigheter eller en skola som är anpassad till elevernas 

svårigheter gör att man inte jämförs med elever som inte har speciella svårigheter. Cilla 

menar att när hon hamnade i en klass med elever som hade samma diagnos kände hon 

sig normal.  

Mm… Ja, alltså man känner… när jag kom till den här skolan… så kände jag mig mer 

normal. För att folk va typ som mig. Att det var skönt liksom. Att man inte behövde 

sitta i dom andra klasserna och tänka att man var den enda som var trögtänkt. Eller att 

man inte fattade liksom (Cilla). 

5.4 Diana 

Diana har diagnosen generell språkstörning. Hon har även diagnostiserats med dyslexi. 

Diana gick ut årskurs 9 utan godkända betyg i svenska, matematik och engelska. Nu går 

hon på riksgymnasiet i Örebro. Diana gick i reguljär klass i sin hemkommun från ettan 

till sjuan. Hon fick extra stöd i läsning och undervisades vissa tider i en mindre grupp. 

Men det stödet fick hon först efter påtryckningar av både lärare och föräldrar. Hon fick 

all sin undervisning i en grupp på 12 elever de två sista åren i grundskolan. Gruppen 

hade en lärare och två elevassistenter. Eleverna hade också tillgång till en dator som 

hjälpmedel. Diana hade mycket svårt i skolan innan hon fick möjligheten att ha all 

undervisning i en mindre grupp. Svårigheterna gjorde att hon inte gick hon till skolan 

alls under en period före åttan. 

5.4.1 Vilka hinder och svårigheter upplevde Diana som tydligaste i skolan? 

Diana anser att det som varit svårast och mest hindrande för henne i grundskolan var de 

stora klasserna. Diana menar att hon hade stora behov av stöd och hjälp i de flesta 

ämnen och det var inte möjligt att få det stöd och hjälp som hon behövde i de stora 

klasserna. Läraren hade inte tid till att hjälpa henne. Det bristande stödet begränsade 

Dianas förmåga till självständigt arbete. Hon satt ofta i klassrummet utan att göra något, 

berättar hon. Hon blev också stressad av det som pågick i klassrummet. Andra elevers 

aktiviteter runt omkring henne tog hennes uppmärksamhet från det som hon skulle ha 

behövt koncentrera sig på. Hon hade inte heller några hjälpmedel. Hon nämner bildstöd 
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som exempel. Om hon hade fått en dator eller en läsplatta tidigare hade dessa kunnat 

fungera som stöd i undervisningen.  

5.4.2 Vilka faktorer upplevde Diana som mest gynnsamma i skolan? 

Enligt Diana var det möjligheten att få undervisning i mindre grupp och enskilt som 

gynnade henne mest. Hon menar att hon behöver en lugn miljö utan störande ljud. När 

hon fick arbeta i en liten grupp minskade hennes stress och hon kunde koncentrera sig 

bättre. Tillgång till dator som hon fick de sista två åren i grundskolan och på gymnasiet 

bidrog till bättre förståelse av undervisningsmaterial. På gymnasiet har hon nu lärare 

som kan förklara så att hon förstår och detta, menar Diana, betyder mest. Hon nämner 

även engelskan som ämne som fungerar bäst för henne. Hon har stort intresse för 

engelska och detta gör att ämnet blivit hennes favoritämne.  

På riksgymnasiet där Diana nu går får hon bildstöd i all sin undervisning. Bilder 

fungerar som ett bra stöd för hennes inlärning. Hon anser också att lärarnas förmåga att 

förklara bättre för eleverna är den största och viktigaste faktorn på riksgymnasiet. 

Undervisning sker också i mindre grupper i alla ämnen vilket gynnar henne. Att kunna 

använda en dator under hela skoldagen är också viktigt för Diana. 

Hjälpmedel jag inte hade förut? Skillnaden nu är… är att lärare förklarar bättre. Vi har 

datorer. Och sen… ganska små grupper. Så skulle det ha varit förut. […] Förut var det 

bäst att gå undan... inte vara i den stora gruppen. […] Det var skönt att få gå undan 

(Diana). 

5.4.3 Hur skulle ett samarbete med lärare och speciallärare se ut om Diana fick 

välja?  

Diana önskar att lärarna kunde förklara saker så att hon förstår. Hennes gymnasielärare 

är bättre på detta men i grundskolan hade inte lärarna denna kompetens. Hon önskar 

även att skolan och lärarna hade förstått hennes behov av stöd tidigt så att hon skulle ha 

kunnat få hjälpmedel på lågstadiet. Hon menar att hon inte ens senare har blivit 

tillfrågad om vilken hjälp eller vilket stöd hon önskat och behövt i skolan.  

Diana menar att hon behöver få undervisning i en mindre grupp. Enskilt arbete 

tillsammans med en lärare eller specialpedagog är den form av undervisning som hon 

menar hjälper henne allra mest. Då kan hon koncentrera sig på det arbete hon behöver 

göra utan att hon störs av andra.  

Stor grupp är inte bra, liten grupp är bra. Sitta bara med läraren är bäst. Då kan jag bara 

tänka på den personen… blir inte så stressigt… med saker. […] Jag är jättestörd av yttre 

saker, tycker det blir för jobbigt (Diana).  

5.4.4 Vad anser Diana är viktigt för lärare och speciallärare att veta om henne?  

Diana har starka åsikter om begreppet språkstörning och dess användning. Hon menar 

att begreppet är mycket negativt. Det påverkar omgivningens syn på de individer som 

ges en sådan diagnos. Den påverkar också individers egen syn på sig själva. Det är lätt 
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att uppfatta diagnosen på ett felaktigt sätt om man saknar kunskaper om diagnosen. 

Begreppet språknedsättning är mera neutral och borde användas i stället menar Diana. 

Jag vill bara säga - inte språkstörning, språknedsättning tack. Inte språkstörning. 

Diagnosen är språkstörning… här kallar vi det för språknedsättning, inte språkstörning. 

Det skulle va skönt om alla sa det (Diana). 

5.5 Emma 

Emma har diagnosen generell språkstörning. Hon fick diagnosen i årskurs 4. När hon 

intervjuades för studien utreddes hon även för dyslexi och dyskalkyli. Hon gick ut 

årskurs 9 med godkända betyg i svenska men hade inte godkända betyg i matematik och 

engelska. Nu går hon på riksgymnasiet i Örebro. Emma gick i reguljär klass i sin 

hemkommun hela grundskoletiden. Hon fick enskild hjälp från specialpedagog i 

svenska en gång i veckan under lågstadiet då skolan uppmärksammat hennes 

svårigheter i språket. Efter att Emma fick sin diagnos i årskurs 4 utökades stödet i 

svenska men hon fick också stöd i engelska. Hon fick sina första hjälpmedel som var en 

dator och läsplatta när hon gick i sjuan. Under högstadiet hade Emma stöd av en 

elevassistent vissa timmar under naturorienterande och samhällsorienterande ämnen.  

Hon ingick även i en särskild undervisningsgrupp i svenska, engelska och matematik 

under årskurs 8 och 9. 

5.5.1 Vilka hinder och svårigheter upplevde Emma som tydligaste i skolan? 

Emma anser att hon skulle behövt få hjälp tidigare än hon fick. Vid undervisning i stor 

klass var det svårt för henne att få den hjälp hon behövde. Hjälpmedel som dator och 

läsplatta sattes in sent. Lärarnas bristande förståelse för hennes svårigheter även efter 

diagnosen gjorde att föräldrarna fick kämpa för att Emma skulle få det stöd som 

behövdes även i början på högstadiet.  

Vi hade mentorer som vi försökte prata med…mamma, pappa och jag och… ja mentorn 

hade sagt att det var någonting. Det blev så att mamma blev ledsen över nåt. Jag fattade 

ingenting då. Och sen så, så hade hon typ sagt att hon skulle ge ut saker på timmen och 

hon gjorde väl inte sitt jättebästa och… Men sen blev det bättre senare…man gav aldrig 

upp (Emma). 

Föräldrarna blev framför allt besvikna över att mentorn, den huvudansvarige läraren för 

Emmas klass, inte genomförde de insatser som utlovats. Emma menar ändå nu att stödet 

som hon fick fungerade bättre under senare delen av högstadiet.  

Efter att Emma fått sin diagnos i årskurs 4 fick hon enskild undervisning tillsammans 

med en specialpedagog på lektionerna i svenska och engelska. Många byten av 

specialpedagog gjorde dock att Emma tyckte att det inte blev bra. 

… att man fick byta lärare jättemånga gånger. Sen att varje gång man bytte så fick man 

ju en annan sorts hjälp. Och när man lärt sig om den hjälpen så fick man en ny. Så 

gjorde dom på nåt helt annat sätt så då fick man… lära om… […] men typ vissa lärde ju 
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ut på ett annat sätt. Så då var man tvungen lära sig det sättet och sen så blev det typ 

andra. Så det var jättejobbigt (Emma).  

Då varken den avgående specialpedagogen eller klassläraren informerade den som tog 

över om arbetet med Emma gick tid åt till att lära känna varandra och skapa ett 

fungerande arbetssätt.  

Engelska och matematik var ämnen som var speciellt svåra för Emma. På engelskan 

hade hon svårt att lära sig ord och det var även svårt att läsa på engelska. Hon inser att 

hennes språkstörning gjorde att hon hade svårt med engelskan och svårigheten gjorde 

att hon inte heller tyckte om att lära sig engelska. Emma har även haft svårt för 

matematik som ämne. Hon menar att svårigheten att förstå matematik har funnits med 

från årskurs 1 och att hon redan då var i behov av lärarens stöd väldigt ofta. 

…jag har alltid haft… från det jag började med matten i skolan… jag vet inte vilken 

klass det var i då? Ettan? […] Ja, då så var det tal… jag tog upp handen varje gång för 

jag fattade inte. Å så kom dom och fick hjälpa mig hela tiden (Emma). 

5.5.2 Vilka faktorer upplevde Emma som mest gynnsamma i skolan? 

Emma menar att det viktigaste stödet för henne i skolan och det som gynnade henne 

mest var att få sin undervisning i en mindre grupp. När Emma fick börja i den lilla 

gruppen i årskurs 8 började det fungera bättre för henne i skolan. I gruppen fanns det 

mellan två till fem elever med olika diagnoser. Gruppen hade en lärare eller 

specialpedagog. Emma menar att hon fick den hjälp hon behövde i dessa grupper.  

Emma menar att det var viktigt att hon fick vara med i diskussionen om hennes 

skolgång. Det är viktigt att både lärares och elevers perspektiv kommer fram i 

utvecklingssamtalen. Emma upplevde att när hon började i en mindre grupp lyssnade 

lärarna på henne under utvecklingssamtalen och hennes tankar och åsikter hade 

betydelse.   

Det första ämne Emma fick extra hjälp med i skolan var svenska och hjälpen gynnade 

hennes skolprestationer i ämnet. Emma tror inte att hon skulle fått godkänt i svenska i 

årskurs 9 utan det stöd hon fick. De ämnen som fungerade bra för Emma utan extra stöd 

var praktiska ämnen som exempelvis hemkunskap.  

Emma hade assistent vissa timmar under högstadiet, framför allt på samhällskunskaps- 

och naturkunskapslektionerna. Assistenten hjälpte henne med skrivandet och med 

läromedelstexter som ofta innehöll många ord som Emma inte förstod. Emma tar även 

upp bildstödet som en faktor som har hjälpt henne. Bilder förstärker hennes inlärning 

och förståelse.  
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5.5.3 Hur skulle ett samarbete med lärare och speciallärare se ut om Emma fick 

välja?  

Emma ser specialundervisningen som en förutsättning för sin skolgång. När hon fick 

den hjälp som hon behövde började hon utvecklas i skolan. Emma hade dock önskat 

bättre samarbete mellan lärarna vid byten. Det blev en svår omställningsperiod för 

henne när de avgående speciallärarna inte informerade de nya om hur de arbetat 

tillsammans med Emma.  

5.5.4 Vad anser Emma är viktigt för lärare och speciallärare att veta om henne?  

Emma menar att det till en början var påfrestande att gå ifrån den stora gruppen till de 

små klasser hon ingick i vissa lektioner. Då fick alla i klassen veta att hon hade en 

språknedsättning och behövde extra hjälp. Klasskamraterna visste inte vad en sådan 

diagnos betyder och de såg ner på henne, menar hon. Det gjorde att Emma tog illa vid 

sig och tyckte det var pinsamt att gå iväg till den lilla gruppen.  

I början tyckte jag kanske det var jobbigt gå ifrån, för när jag gick… när jag fick veta att 

jag hade en språknedsättning så var det en kompis som frågade om jag ville göra 

nånting. Då sa en kompis ”ska du va med hon, hon har ju en språknedsättning, varför 

ska man kunna umgås med en sån”. […] Sen så tog jag illa upp för det, och sen tyckte 

jag det var pinsamt att gå iväg och sånt (Emma). 

Efter ett tag slutade klasskamraterna kommentera Emmas språkstörning och att 

hon ibland arbetade i en liten grupp och då blev det bättre för Emma. Om lärarna 

hade vetat om hur Emma blev bemött i början hade detta kanske kunnat 

förebyggas menar hon. 

5.6 Sammanfattning 

Samtliga fem informanter i studien har diagnosen generell språkstörning. Alla gick i 

reguljär grundskola i sin hemkommun. Endast en av informanterna gick ut med 

godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs 9 och en informant fick godkänt i svenska 

men inte i matematik och engelska. Tre informanter gick ut årskurs 9 utan godkända 

betyg i svenska, matematik och engelska. Fyra av informanterna började efter årskurs 9 

på riksgymnasiet i Örebro medan en av informanterna började reguljär gymnasieskola i 

sin hemkommun.  

Samtliga informanter fick sina första hjälpmedel under högstadiet. Tre av dem fick sina 

hjälpmedel från årskurs 6 och de övriga två under årskurs 7 och 8. Bara en av 

informanterna fick stöd av specialpedagog redan under lågstadiet medan de övriga tre 

informanterna fick stöd från specialpedagog först under högstadiet. En informant kom 

inte ihåg från vilken årskurs stödet sattes in. Fyra informanter menar att de pedagogiska 

hjälpmedlen sattes in för sent. Om de hade fått dator och läsplatta tidigare hade 

grundskolan fungerat bättre anser de. Två informanter menar att bildstöd hade 

underlättat deras förståelse av undervisningen och dess innehåll. Tre informanter anser 
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att även det specialpedagogiska stödet som sattes in kom för sent och att det inte var 

tillräckligt. En informant nämner även att hjälpmedel behöver följas av information om 

hur de används för att kunna fungera som stöd.  

Två av informanterna uppger att de under vissa perioder i grundskolan inte gick till 

skolan alls eftersom de inte fick någon hjälp och skolan inte kändes meningsfull.  

Fyra informanter uppger undervisningen i stor klass som en av de största svårigheterna 

och ett hinder för dem. I stor klass fick de inte den hjälp och det stöd de hade behövt. 

De menar att störningar i klassrummet tog uppmärksamhet från undervisningen och de 

hade svårt att koncentrera sig på undervisningen. En informant hade hela sin 

grundskoletid tillhört en hörselklass med färre elever.  

Fyra informanter tar upp undervisningen i engelska som en speciell svårighet. De anser 

att språkstörningen begränsade deras förmåga att lära in ett nytt språk. De anser även att 

matematik var svårt eftersom förståelsen av räkneuppgifter förutsätter att man förstår 

språket i uppgifter.  

Två informanter tar upp provsituationer som en speciell svårighet. De anser att de inte 

kunde visa sina kunskaper i skriftliga prov och hade lyckats bättre vid muntliga prov.  

Informanterna tar också upp lärarnas oförmåga att ge undervisning och instruktioner så 

att de hade kunnat förstå innehållet. Lärarna vet inte tillräckligt mycket om 

språkstörning och detta kommer fram i oförmågan att kunna förklara på olika sätt. En 

informant nämner också att lärarna borde samarbeta mer. Lärarbyten ledde till onödigt 

svåra omställningsperioder. 

Det som enligt alla informanter har gynnat dem mest var möjligheten att få arbeta i en 

mindre grupp. Alla nämner också träningen tillsammans med en specialpedagog som 

den mest optimala lärsituationen för dem. Även tillgång till en elevassistent och 

möjligheten att arbeta i sin egen takt med en egen dator i klassrummet, samt 

möjligheten att få arbeta avskilt bakom en skärm i klassrummet tas upp som gynnande 

faktorer.  

Kompensatoriska hjälpmedel som dator, läsplatta eller bildstöd har gynnat alla i skolan.  

En informant nämner även muntliga prov som en gynnade faktor. 

Lärarnas stöd och förståelse för deras svårigheter samt deras förmåga att anpassa 

undervisningen och ge den hjälp som behövdes nämns av alla informanter som faktorer 

som gynnat dem. De som går på riksgymnasiet i Örebro menar att skolan fungerar för 

dem nu eftersom lärarna har den kompetens som behövs.  
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Två informanter tar upp praktiska ämnen som positiva för dem. Slöjd och hemkunskap 

är inte beroende av språket i samma utsträckning som de andra skolämnena och 

informanterna skiljer sig inte från de andra eleverna i dessa ämnen 

Alla informanter tar upp önskan om ett bättre samarbete med lärare och speciallärare. 

Detta skulle innehålla bättre kunskaper om språkstörning och vilka svårigheter det kan 

innebära i skolan för elever. Lärarnas ökade kunskaper skulle leda till att rätt stöd kan 

sättas in i tid. Möjligheten att arbeta i en mindre grupp och få individuellt stöd är allas 

önskemål. Även i arbetet i större klasser ska det finnas kompensatoriska hjälpmedel och 

möjlighet till specialpedagogiskt stöd. Två informanter menar att förståelsen av hur 

mycket tid och ork en elev med språkstörning behöver varje dag i skolan skulle 

underlätta i samarbete mellan dem och lärare. Om stödtimmar placerades i början av 

skoldagen skulle eleverna prestera bättre. En informant tar upp möjligheten att vara 

delaktig i och påverka sin skolgång som en viktig faktor. 

Det är viktigt att inte känna sig utpekad och utanför menar en informant. Om man 

jämförs med andra elever kan detta leda till en sämre självbild. Kunskaper om vad 

språkstörning innebär för en elev kan även hjälpa i relationer med andra elever. En 

negativ syn på språkstörning påverkar andras syn på de elever som har diagnosen. 
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6 Diskussion 

Studiens syfte var att utifrån ett elevperspektiv identifiera vilka hinder och svårigheter 

elever med språkstörning har haft i skolan samt att ta reda på vilka specialpedagogiska 

metoder och eventuella hjälpmedel som har ökat elevernas förutsättningar för att lyckas 

i skolarbetet. Fem elever med diagnosen generell språkstörning intervjuades och deras 

erfarenheter beskrevs utifrån studiens forskningsfrågor. Det som eleverna tog upp i 

intervjuerna stämde överens med forskning om elever med språkstörning i skolmiljö. 

Resultatet visade att den reguljära grundskolan inte hade kunnat tillfredsställa elevernas 

behov så att de utifrån sin språkstörning skulle ha fått möjligheten att nå de 

kunskapskrav som skolan har som mål. Eleverna ansåg att grunden till misslyckandet i 

grundskolan till stor del handlade om lärares och specialpedagogers okunskap om 

språkstörning och vad det innebär för elever i skolan. Eleverna ansåg att stöd och hjälp 

kom för sent och var otillräckligt. Eleverna var överens om att undervisning i mindre 

grupper eller enskilt, individuellt stöd i klassrummet samt tillgång till pedagogiska 

hjälpmedel och bildstöd har gynnat deras skolgång och gett dem större möjligheter att 

lyckas i kunskapsinhämtandet. 

Skollagen (SFS 2010:800, 3 kap, 5a§) är tydlig med att alla elever som bedöms ha 

behov av extra stöd skall få det i den omfattning de behöver för att nå utbildningens 

mål. Eleven skall skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie utbildningen. För eleverna i denna studie har de extra anpassningarna varken 

getts skyndsamt eller i den omfattning eleverna haft behov av utan hjälpmedel och 

specialpedagogiskt stöd sattes in sent under grundskolan, allra oftast först under 

högstadiet.   

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elever som till följd av en funktionsnedsättning 

har svårt att uppfylla kunskapskrav ges stöd som motverkar funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Om det finns särskilda skäl skall särskilt stöd ges enskilt eller i annan 

undervisningsgrupp än den eleven i vanliga fall hör till. Samtliga elever i studien anger 

att arbetet i mindre grupper har motverkat funktionsnedsättningens konsekvenser för 

dem och ser särskilt stöd som den viktigaste faktorn för elever med språkstörning. Det 

särskilda stödet kan enligt eleverna variera från undervisning i mindre, anpassade 

grupper till enskild undervisning med en specialpedagog beroende på elevens behov. De 

stora klasserna med många elever påverkar förmågan till koncentration och fokus på ett 

negativt sätt. Lugn miljö och anpassat stöd behövs för att eleverna ska kunna ta till sig 

undervisningen och i möjligaste mån nå kunskapsmålen. De mindre klassernas påverkan 

på studieresultatet illustreras tydligt i studien. Den elev som under sin grundskoletid 

tillhörde en hörselklass med mindre elever var den enda i studien som gick ut 

grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen. De andra eleverna som hade 

samma diagnos undervisades i reguljära klasser och var utan stöd under hela låg- och 

mellanstadietiden och gick ut grundskolan utan godkända betyg. Att en av eleverna fick 

godkänt i svenska, vilket var det enda ämnet som eleven fick specialpedagogiskt stöd i 
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under mellanstadiet, visar också att det särskilda stödet om det sätts in tidigt kan göra att 

eleverna med språkstörning kan nå de av skollagen uppsatta kunskapsmålen. 

Grunderna till läs- och skrivinlärning och kommunikation läggs första åren i skolan för 

att sedan byggas på till mer och mer avancerade former av både skriftlig och muntlig 

kommunikation i samtliga ämnen. Elever med språkstörning har problem med ords 

betydelser och med hur språket används i kommunikation med andra (Magnusson, 

Nauclér, & Reuterskiöld, 2008; Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018). De har 

problem med vanliga ord och meningar och de når inte jämnåriga i sitt ordförråd och i 

satskonstruktioner (SOU 2016:46). Detta gör att de inte kan följa med i undervisningen 

när texterna kräver ett större ordförråd och nya ord måste läras in från 

textsammanhanget. Om de inte får stöd blir konsekvensen att de blir passiva eller slutar 

gå i skolan. Detta visas tydligt i studien. Detta får i sin tur konsekvenser för 

kunskapsutvecklingen och självförtroendet. Eftersom eleverna har svårt att uttrycka sig 

har de även svårt att komma med synpunkter på sin undervisning. Samtliga elever i 

studien uppger att de inte kunnat påverka sin undervisning och inte heller känt till vilka 

hjälpmedel som skulle kunna underlätta för dem innan de fick dem. 

Trots den språkscreeningen i Sverige som idag sker när barnet är 4 år idag tycks den 

missa många barn som har svårigheter med förståelse av språk (Lavesson et al., 2018). 

Barn som har fonologiska svårigheter uppmärksammas oftare och detta kan leda till att 

dessa barn får tidig hjälp. En elev i studien fick enskild hjälp från specialpedagog i 

svenska en gång i veckan under lågstadiet då skolan uppmärksammat hennes 

svårigheter i språket. För de andra eleverna dröjde diagnosen och därmed det stöd som 

har kunnat hjälpa dem. Forskningen (Lavesson et al., 2018) anser att det behövs bättre 

screeningsinstrument i Sverige som är grundade i forskningen och kan bättre identifiera 

barn i riskzonen för svårare språkstörning. Det är viktigt att barn som visar tecken på 

någon typ av språkliga problem utreds vidare. Om diagnosen kommer för sent har 

eleverna förlorat värdefull tid i skolan när det gäller kunskaper och de har tappat tilltron 

till sin egen förmåga att lära sig saker. Alla elever i studien uppger att skolmiljön har 

drabbat deras kunskapsinhämtande.  

Det bristande stödet och en förståelse för språkstörning som alla elever i studien tar upp 

kan ses bero på att kunskapen om språkstörning är låg bland både lärare och special-

pedagoger i de reguljära grundskolorna. Språkstörningen i skolmiljön drabbar de 

viktigaste aspekterna i kunskapsinhämtandet (Bruce, 2006). Språkstörningen gör att 

elever har svårt att kommunicera med sina lärare i klassrummet och lärare kan inte ge 

alternativa förklaringssätt som skulle kunna underlätta kommunikation. Den statliga 

utredningen (SOU 2016:46) visade att det särskilda stödet för elever med språkstörning 

saknades helt eller var mycket begränsat på många skolor. Utredningen menade att detta 

berodde på att skolan saknade lärare med specialpedagogisk kompetens men även att 

klass- och ämneslärare inte får kunskaper i språkstörning i sin utbildning. Även 

Riksförbundet Attentions undersökning (2014) visade att det behövs bättre kunskaper 
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om språkstörning både bland skolledare och bland lärare. Enligt undersökningen behövs 

stöd både i undervisningen och i det sociala livet i skolan. Skolan ska inte bara ge 

eleverna det stöd och hjälpmedel som de behöver men också elevernas familjer ska 

informeras om dem. I studien kom detta fram också. En elev menade att de sociala 

relationerna med klasskamrater var svåra eftersom de andra eleverna inte visste vad en 

språkstörning innebär och de kan se störningen som en kognitiv nedsättning. En elevs 

föräldrar hade fått kämpa för att dottern skulle få det stödet som hon behövde och var 

besvikna när de utlovade åtgärderna inte blev gjorda.  

I likhet med studien här rapporterade eleverna i Lyons och Roulstones undersökning 

(2018) utöver oro för sina skolprestationer och sin skolsituation svårigheter med 

kommunikation med sin omgivning. Eleverna hade svårt att interagera i samtal på 

samma nivå som jämnåriga kamrater och samtal kunde lätt leda till missförstånd. 

Vänskap med jämnåriga skyddar mot att bli retad av sina klasskamrater och det är 

viktigt att skolan informerar om vad språkstörning innebär och att denna information 

täcker alla i skolan. Även Ivarsson (2015) ansåg att kamratrelationerna var viktiga för 

elevernas välmående och att fungerande sociala relationer är lika viktiga som 

kunskapsundervisning. Riksförbundet Attentions (2014) menar också att elever med 

språkstörning behöver stöd både i undervisningen och i det sociala livet i skolan.  

Eleverna med språkstörning behöver hjälpmedel för att minska språkstörningens 

konsekvenser för dem. Alla elever i studien är övertygade om att de hjälpmedel och 

anpassningar som de fick bidrog till att undervisningen började fungera bättre för dem. 

Den statliga utredningen (SOU 2016:46) sammanfattade de anpassningar och 

hjälpmedel som de rekommenderar för att elever med grav språkstörning skulle få en 

optimal lärandemiljö. Utredningen kom fram till att anpassningar i skolan måste ske 

utifrån ett individperspektiv. Man kan ta hänsyn till de enskilda elevernas psykiska, 

sociala och fysiska miljö så långt det är möjligt. Eleverna ska framför allt ges möjlighet 

att arbeta i små grupper. Detta önskade alla elever i studien och menade att arbetet i en 

mindre grupp hade varit avgörande för bättre kunskapsinhämtande. Utredningen 

rekommenderade att lärarna i sin undervisning i möjligaste mån ska använda bilder som 

stöd och förstärkning till det som undervisningen handlar om. För att kommunikation 

ska vara språkligt klar ska även tecken från teckenspråket användas som stöd. De elever 

i studien som hade fått detta stöd hade klarat sig bättre i undervisningen. En 

rekommendation var att eleven erbjuds lästexter med bildstöd. Även digitala hjälpmedel 

som datorer och läsplattor ska i möjligaste mån användas. Dessa var de hjälpmedel som 

alla elever i studien tog upp och önskade att de hade fått tillgång till tidigare än när de 

fick dem. Behovet av både bildstöd, anpassad undervisning och digitala hjälpmedel var 

extra stor i undervisningen av engelska som fyra av fem eleverna tog upp. Även flera 

elever i Ivarssons studie (2015) tog upp inlärningen av engelska som svår. Alla insåg att 

inlärning av engelska är viktigt i dagens samhälle men språkstörningen gjorde 

inlärningen mycket svår. Inlärning av engelska kan göras bättre med hjälp av nämnda 
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faktorer menade eleverna. Möjligheten att gå igenom samma undervisning flera gånger 

och i egen takt gynnade inlärningen av både ord och uttal. 

Alla elever i denna studie ansåg att det behövs bättre samarbete mellan elever och 

lärare. Riksförbundet Attentions (2014) undersökning som var riktad till barn med 

språkstörning och deras föräldrar visade att familjerna önskade tydligare information 

från skolan om vilka anpassningar och vilka hjälpmedel som fanns att få och att 

elevernas familjer skulle informeras om dem. Ivarssons studie (2015) visade också att 

det är viktigt att eleverna får känna sig delaktiga och som samarbetspartners i sin 

pedagogiska miljö. Hon betonade vikten av elev- och föräldraperspektiv i skolans 

arbete. En elev i min studie tog upp utvecklingssamtalen som ett möjligt forum för elev- 

och föräldraperspektiv. Dessa samtal gjorde att hon kände att hennes perspektiv kom 

fram och hennes åsikter hade betydelse. Bättre samarbete kan uppnås genom att öka 

elevernas delaktighet i sin skolgång. Detta kräver att skolledare och lärare skaffar sig 

bättre kunskaper om språkstörning. I den statliga utredningen (SOU 2016:46) påtalas 

just vikten av att både skolledare och lärare har kunskap om grav språkstörning och dess 

effekter för eleven som förutsättning till bättre möjligheter för elever med språkstörning 

att nå de kunskapsmål som kan förväntas av dem. 

Sammanfattningsvis visade studien att den reguljära grundskolan inte hade kunnat 

bemöta elevernas behov av stöd och anpassningar för att de skulle ha nått de 

kunskapskrav som skolan har som mål. Studien visade att eleverna ansåg att det till stor 

del berodde på skolans okunskap om språkstörning och vad det innebär för elever i 

skolan. Eleverna var överens om att undervisning i mindre grupper eller enskilt samt 

tillgång till pedagogiska hjälpmedel och bildstöd behövs för de skulle kunna lyckas i 

kunskapsinhämtandet. Eleverna ansåg att stöd och hjälp som de fick kom för sent och 

var för det mesta otillräckligt. Det som eleverna tog upp i studien stämmer överens med 

tidigare forskning om elever med språkstörning i skolmiljö. Trots att skollagen tydligt 

anger de skyldigheter som skolan har gentemot elever med språkstörningar får inte alla 

elever de anpassningar och det stöd som de skulle behöva. Dessa elever har svårt att 

uttrycka sig och detta gör att de har svårt att vara delaktiga i sin skolgång och komma 

med synpunkter på undervisning som riktas till dem. Denna studie hade som syfte att ge 

dessa elever en möjlighet att ge sin syn på de speciella hinder och svårigheter som de 

mött men även ta fram det som de anser har bidragit till att de har velat fortsätta sin 

utbildning till gymnasienivå. Det behövs mera studier inom specialpedagogik om denna 

grupp av elever och det behövs även forskningsstöd för studier av språkstörning som 

kan hjälpa skolor och kommuner att utveckla egen kompetens som ger en optimal 

kunskapsutveckling och anpassad lärmiljö för elever med språkstörning. 

6.1 Studiens relevans till specialpedagogiken 

I Sverige finns det idag uppskattningsvis 10 000 elever med grav språkstörning 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017b). De flesta deltar i undervisning i den 
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reguljära grundskolan tillsammans med andra elever. De kan i varierande utsträckning 

ges stöd i klassrummet eller enskild undervisning tillsammans med en speciallärare eller 

en specialpedagog. Enligt skollagen (SFS 2010:800, 3 kap, 5a§) ska dessa elever 

skyndsamt få det extra stöd i den omfattning som behövs annars riskerar de att inte nå 

de kunskapsmål som ska uppnås. Studien här i likhet med andra studier och utredningar 

visar att stödet som eleverna får i klassrummet är inte tillräckligt och ges för sent. Att 

skolan brister i stöd kommer även fram i förfrågningar och uppdrag som riktats till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten om språkstörning. Detta visar att det finns ett 

uttalat behov av kompetensutveckling inom området. Skolorna behöver ökad kompetens 

om elever med språkstörning.  

Forskning inom specialpedagogiken om elever med språkstörning behövs för både 

skolmyndigheter, skolledare och lärare. Studier som min studie kan ta upp vad lärare i 

grundskolan såväl som ämneslärare behöver lära sig om språkstörning för att kunna 

skapa optimala lärsituationer för elever som har en språkstörning. Det är också viktigt 

att i likhet med min studie använda ett elevperspektiv på hjälpmedel, anpassningar och 

undervisningsstrategier som används i skolorna idag. Det behövs också studier som tar 

upp ett lärarperspektiv på de kunskaper och den kompetens som de anser att de behöver 

för att kunna hjälpa denna grupp av elever. Forskningen om språkstörning behövs i lika 

stor utsträckning som idag ges till forskning inom andra funktionella nedsättningar.  
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Bilaga 1 – Brev till deltagare 

 

Hej!     2018-09-18 

 

Mitt namn är Veronica Berglund och jag läser speciallärarutbildningen med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet och ska nu göra 

mitt examensarbete, 30hp. 

Arbetet kommer att handla om elever med språkstörning och deras erfarenheter från 

grundskoletiden. Syftet är att utifrån ett elevperspektiv identifiera vilka hinder och 

svårigheter som eleverna stött på i skolan, samt vilka specialpedagogiska metoder och 

eventuella hjälpmedel som varit lyckade och ökat elevernas motivation i skolarbetet. 

 

I denna studie intervjuar jag 5–7 elever med språkstörning som idag befinner sig på 

gymnasienivå.  För att nå bästa tänkbara resultat kommer jag att spela in intervjuerna så 

att jag i efterhand kan analysera och tolka allt som kommit fram. Endast jag kommer att 

ha tillgång till materialet. Det inspelade materialet kommer endast att användas i denna 

studie och därefter raderas.  

 

Ditt deltagande är mycket värdefullt för mig som blivande speciallärare. För dig är det 

frivilligt att vara med i studien. Du kan också när som helst säga till att du inte vill 

fortsätta vara med i studien. 

 

Uppgifterna om dig kommer endast att behandlas av mig. 

 

Resultatet av studien kommer utmynna i ett examensarbete, där all personlig 

information om dig som deltagare är avidentifierad. Examensarbeten vid Umeå 

universitet publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks publiceringsplattform, Diva. Diva 

omfattar uppsatser och publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

 

Om du har några funderingar om studien kan du kontakta mig Veronica Berglund 

(veronica.berglund@skelleftea.se) eller min handledare Leila Kantola 

(leila.kantola@umu.se). 

 

  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Veronica Berglund 

veronica.berglund@skelleftea.se 

mailto:veronica.berglund@skelleftea.se


 

Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare 

 

Hej!     2018-09-18 

 

Mitt namn är Veronica Berglund och jag läser speciallärarutbildningen med 

specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling vid Umeå universitet och ska nu göra 

mitt examensarbete, 30hp. 

Arbetet kommer att handla om elever med språkstörning och deras erfarenheter från 

grundskoletiden. Syftet är att utifrån ett elevperspektiv identifiera vilka hinder och 

svårigheter som eleverna stött på i skolan, samt vilka specialpedagogiska metoder och 

eventuella hjälpmedel som varit lyckade och ökat elevernas motivation i skolarbetet. 

 

I denna studie tänker jag genomföra intervjuer med 5–7 elever med språkstörning som 

idag befinner sig på gymnasienivå.  För att nå bästa tänkbara resultat kommer jag att 

spela in intervjuerna så att jag i efterhand kan analysera och tolka allt som kommit fram. 

Endast jag kommer att ha tillgång till materialet. Det inspelade materialet kommer 

endast att användas i denna studie och därefter raderas.  

 

För dig som vårdnadshavare är det frivilligt att ge samtycke till att ditt barn får finns 

med i studien. Du kan också när som helst säga till att du inte vill att ditt barn ska ingå i 

studien och det kommer inte att påverka ditt barn på något sätt. 

 

Uppgifterna om ditt barn kommer endast att behandlas av mig. 

 

Resultatet av studien kommer utmynna i ett examensarbete, där all personlig 

information om deltagarna är avidentifierad. Examensarbeten vid Umeå universitet 

publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks publiceringsplattform, Diva. Diva omfattar 

uppsatser och publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

 

Om du har några funderingar om studien kan du kontakta mig Veronica Berglund 

(veronica.berglund@skelleftea.se) eller min handledare Leila Kantola 

(leila.kantola@umu.se). 

 

  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Veronica Berglund 

veronica.berglund@skelleftea.se 
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett 

 

Blankett för samtycke angående deltagande i examensarbete om hinder, 
svårigheter och gynnsamma faktorer i skolan för elever med språkstörning 
hösten 2018. 
 
Återlämna denna blankett ifylld till forskaren senast 2018-09-25. 

Jag/vi har tagit del av information om examensarbetet angående elevers erfarenheter 

från skoltiden och vet att: 
➢ Det är helt frivilligt att du som vårdnadshavare ger ditt samtycke för att delta i projektet.  

➢ Du kan som vårdnadshavare när som helst meddela att ditt barns resultat inte ska ingå i studien 

utan förklaring och utan att det kommer att påverka ditt barns situation på något sätt.  

➢ Ditt barns uppgifter kommer enbart att behandlas av speciallärarstudent Veronica Berglund.  

➢ Resultatet från projektet komma att publiceras i ett examensarbete, där ingen enskild deltagares 

resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat. 

➢ Examensarbeten vid Umeå universitet publiceras på Umeå Universitetsbiblioteks plattform, Diva. 

Där finner man bl. a examensuppsatser och samtliga publikationer skrivna på Umeå Universitet. 

➢ Handledare är Leila Kantola, Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet. 

 

Barnets namn: _________________________________________ 
 

 JA, jag/vi samtycker till att vårt barn deltar i studien. 

 

 NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

 

 

Ort och datum: ___________________________________________ 

               

 

Målsmans underskrift:             Målsmans underskrift: 

 

 

Namnförtydligande:              Namnförtydligande: 

   

___________________________________ 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 – Intervjuguide 

Individuella anpassningar som eleven fått under sin skolgång. 

• Vilka anpassningar och hjälpmedel har du fått/använt i skolan innan gymnasiet? 

• Vem har hjälpt dig i dessa anpassningar och hjälpmedel? 

• Är det någon av anpassningarna eller något hjälpmedel som har varit extra 

viktigt för dig? 

• Finns det något hjälpmedel du skulle vilja haft under din grundskoletid? Har du 

fått nya hjälpmedel senare som du tyckte hade varit bra att ha tidigare? 

 

Vilka faktorer har eleverna upplevt som mest gynnsamma för sina 

skolprestationer? 

• Vilken hjälp eller vilka hjälpmedel tycker du var de bästa för dig? 

• Vilket skolämne fungerade bäst för dig innan du kom till gymnasiet?   

- Är det någon speciell hjälp du fick som gjorde att det gick bra för dig? 

- Är det något annat som gjorde att det gick bra för dig? 

• Känner du att det är viktigt att du klarar dig bra i skolarbetet? 

• Vilka saker gör att du försöker bli ännu bättre?   

 

Vilka hinder och svårigheter har eleverna mött i skolan?  

• Vilka saker har varit allra jobbigast för dig i skolan? 

- Varför just det/dem? 

• Är något skolämne speciellt svårt för dig? 

- Är det på grund av dina problem med språket eller på grund av att du inte 

gillar ämnet (eller båda)?  

• Om du kunde välja bort något i skolan, vad skulle det vara?  

- Vad gör att du vill välja bort just det? 

• Finns det saker som var svåra/jobbiga tidigare men som har blivit bättre? 

Om det är så: 

- Var det hjälpmedel du fick som gjorde att det blev bättre?¨ 

- Var det någon lärare eller speciallärare som du hade som gjorde att det blev 

bättre? 

- Var det något du gjorde själv som gjorde att det blev bättre? 

 

Samarbete med lärare och speciallärare ur elevperspektiv.  

• Har du fått din specialundervisning enskilt eller har du fått den i grupp? 

- Har det fungerat bra? 

- Om inte; hur skulle du velat ha det? 

• Du har haft olika klasslärare, har det gått bra med alla? 

- Kan du säga något som gjort att det gått bra? 



 

• Har lärarna i klassen kunnat hjälpa dig när du behövt hjälp? 

- Hur brukade lärarna hjälpa dig? 

- Räcker det eller skulle du behövt mer hjälp i klassen? 

• Om du kunde välja, på vilket sätt skulle klassläraren hjälpa dig i klassen? 

• Har det fungerat bra med din/dina speciallärare? 

- Vad har varit viktigt för att det ska gå bra? 

• Tror du att lärarna i klassen och speciallärarna samarbetar så att de båda vet 

hur det går för dig? 

Elevers syn på specialundervisning 

• Vilka saker är jobbiga i specialundervisningen?  

• Vilka saker är bra i specialundervisningen? 

• Har det blivit bättre med specialundervisningen när du blev äldre? 

• Jobbar du bättre ihop med speciallärare nu än tidigare när du var yngre? 

• Tycker du att du skulle ha behövt mera specialundervisning? Eller mindre? 

Eller var det lagom? 

• Vilken hjälp/Vilket hjälpmedel hade du velat ha som du inte haft?   

• Om du kunde välja, hur skulle speciallärarna kunna hjälpa dig ännu bättre?  

• Har någon frågat dig om vilket stöd och vilken hjälp du behövt i skolan? 

Övrigt 

• Finns det något annat som du tycker lärare och speciallärare borde veta 

eller tänka på? 

 


