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Att kunna läsa och skriva är inte en självklarhet för alla, inte heller att genom sitt språk kunna 
göra sig förstådd.  Detta ställer ofta till svårigheter för eleven och omgivningen. Syftet med 
detta arbete har varit att undersöka vilka konsekvenser den grava språkstörningen kan 
medföra för elever i särskolan. Samt att ta reda på hur pedagogerna inom särskolan arbetar för 
att främja ett lärande för de här eleverna. För att få svar på mina frågeställningar har jag gjort 
fem kvalitativa intervjuer med specialpedagoger inom särskolan. Min studie bygger på den 
fenomengrafiska ansatsen. Denna ansats beskriver människors olika uppfattningar om ett 
fenomen. 
 
Mitt resultat visar att det finns en god medvetenhet hos respondenterna om den grava 
språkstörningens konsekvenser i skolan. Språkstörningens konsekvenser är bland annat att det 
ofta blir missuppfattningar mellan elever och elev/personal. Detta påverkar ofta 
kompisrelationer och det sociala samspel negativt. Många av de språkstörda barnen kan då 
reagera med aggressivitet eller bli ledsna och ge upp. En grav språkstörning får även 
konsekvenser för inlärningen i skolan. Framförallt i läs- och skrivinlärning och matematik där 
språket utgör en viktig del. I arbetet med elever som har en grav språkstörning ansåg 
respondenterna bland annat att det är viktigt med trygghet, bemötande och att man har 
gemensamma mål och samsyn i arbetslaget och med föräldrar. Specialpedagogerna arbetade 
utifrån individualisering för att varje elev är så unik med sin problematik, förutsättningar och 
behov. Även struktur, rutin och tydlighet upplevde de som viktiga faktorer i arbetet med de 
språkstörda eleverna.  
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1.  INTRODUKTION 
 

Jag är en lärare som läser 61-90 hp i specialpedagogik och jag har i min c-uppsats valt att göra 
en studie kring språkstörning och dess konsekvenser för eleven. Jag kommer att intervjua 
specialpedagoger på särskolor, för att nå en djupare kunskap om hur man kan arbeta med 
dessa barn. Jag vill därför undersöka hur pedagogerna upplever språkstörningens 
konsekvenser för eleven och vilka insatser som görs för att skapa en god lärandemiljö. I mitt 
arbete kommer jag att använda mig av orden respondenter och specialpedagoger. Med dessa 
båda ord åsyftar jag alltså de specialpedagoger som jag intervjuat i denna studie. 
 
Det vanligaste sättet att kommunicera på är genom att tala. Något som de flesta av oss tar för 
givet. Men alla människor kan inte utnyttja sitt språk till fullo. En del av de elever jag möter 
och har mött har problem med att kunna uttrycka sig både muntligt, med tecken och i skrift. 
De kan även ha svårt att komma ihåg instruktioner och svårt att dra slutsatser eller att lära sig 
utav egna erfarenheter i livet. Detta gör att specialpedagogerna måste använda 
olika/alternativa kommunikationssätt för att kunna kommunicera. Behovet av kommunikation 
är mycket grundläggande för oss. Har vi svårigheter med språket kan vi lyckligtvis 
kommunicera på flera andra sätt än med bara ord. Vi har kroppsspråk, mimik, ögon, gester, vi 
kan använda tecken, symboler eller bilder också. Men på grund av funktionshinder kan även 
de andra kommunikationssätten vara påverkade.  
 
I dagens samhälle ställs allt mer ökade krav på varje enskild individ när det gäller språkliga 
förmågor. Särskilt framhålls då goda kunskaper i att kunna läsa och skriva. Flera krav ställs 
också på att du ska kunna kommunicera utan svårigheter i olika sammanhang och att det 
sociala samspelet fungerar på ett godkänt sätt. Har man inte förmågan att till fullo behärska 
sitt språk och inte klarar av att på ett enkelt sätt kommunicera blir man som människa oftast 
ställd utanför samhället (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
Enligt Arnald (2007) så innebär begreppet språkstörning svårigheter att förstå och att göra sig 
förstådd. En språkstörning kan yttra sig på många olika sätt. Det kan röra sig om allt från 
generella kommunikationssvårigheter till problem med att uttala vissa ord. Men Nettelbladt 
och Salameh (2007) och Höien och Lundberg (1999) framhåller att språksvårigheter även kan 
vara ett symtom i bland annat olika neuropsykologiska diagnoser som, ADHD, asperger, 
autism, utvecklingsstörning med mera. 
 
”I allmänhet är språk lika självklart som luft. Man tänker inte så mycket på det, lika lite som 
man andas” (Noppa, 2007 s. 1). Tyvärr finns det barn som inte alltid utvecklar sitt språk efter 
vad omgivningen förväntar sig att barnet ska göra. De här barnen får då oftast brister i sin 
språkförmåga vilket medför svårigheter för barnet i skolan och på fritiden. För många kan det 
vara svårt att förstå hur det är att leva med ett språkligt funktionshinder. Min erfarenhet är 
dock att många pedagoger försöker hitta framkomliga vägar för att undanröja hinder och för 
att skapa en så optimal lärande miljö som möjligt för dessa elever. Vissa metoder är 
antagligen mer ”lyckade” än andra. Därför tycker jag att det vore intressant att studera hur 
specialpedagoger inom särskolan arbetar med elever som har en grav språkstörning. Så det är 
kring just dessa barn som mitt arbete tar sin utgångspunkt. 
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2.   BAKGRUND  
 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning inom mitt forskningsområde som jag anser 
vara betydelsefullt för mitt ämne. Mitt bakgrundskapitel är till stora delar en kunskapsöversikt 
kring kommunikation och språkstörning. Min önskan är att ge läsaren en bred orientering 
inom ämnet kommunikation och språkstörning. I den senare delen av bakgrundskapitlet 
redovisar jag forskning om den pedagogiska verksamheten för barn med grav språkstörning. 
Där ligger fokus på kommunikationshjälpmedel, arbetsmiljö och arbetssätt. Bakgrundskapitlet 
avslutas med fakta om en teori som har inspirerat mig under arbetets gång. 

 
2.1 Begreppet kommunikation 
 
Begreppet kommunikation kommer från latinets ”communicare” och betyder att något ska bli 
gemensamt. Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något – värderingar, 
handlingar, känslor, upplevelser och innebörder (Bakk & Grunewald, 2004; Nilsson & 
Waldemarson 2007; Svensson, 2009). Enligt Heister Trygg (1998) är kommunikation 
överförandet av budskap från en individ till en annan. 
 
Språkforskaren Lindell skriver i ”en gåtfull verklighet” av Furenhed (2000) att när vi 
kommunicerar delar vi med oss av kunskaper och erfarenheter, vi gör andra delaktiga. 
Mänsklig kommunikation kan förstås på två olika sätt. Enligt det ena synsättet är 
kommunikation överföring av budskap från en individ till en annan, enligt det andra uppfattas 
kommunikation som en interaktion mellan två individer som handlar eller beter sig på olika 
sätt och reagerar på varandras beteenden och ömsesidigt rättar sig efter dessa.  
 
Kommunikation kan ses som en process och beskrivas i följande termer: 
En sändare – skickar ett budskap – genom någon form/något medium – till en mottagare – 
med ett visst resultat. Men när vi iakttar människor som talar med varandra ser vi snart att de 
är både sändare och mottagare samtidigt och inte en i taget (Heister Trygg, 1998; Nilsson & 
Waldemarson 2007). 
 
Kommunikation kan vara medveten eller omedveten. Alla individer kommunicerar omedvetet 
med sin omvärld med hjälp av medfödda reflexer och naturliga reaktioner (Granlund & 
Olsson, 1998). 
 
 När människor kommunicerar med varandra, påverkar sändaren avsiktligt eller  oavsiktligt 
  mottagaren att inse, tro på, känna eller göra något, och mottagaren uppfattar                  
  medvetet eller omedvetet signalerna (Lindell, ur Furenhed 2000 s. 31). 
 

All kommunikation har sin utgångspunkt i en persons agerande. I samarbete med våra sinnen 
förstår vi vad individen gör och vi tyder och tolkar det personen gör och bemöter det. All 
kommunikation kräver faktiskt aktivitet. Alla människor är verksamma på något sätt, vi 
andas, blinkar med ögonen, mimik, vi rör på kroppen och huvudet och framkallar ljud, språk 
och tal. Om någon annan individ uppfattar, tolkar och handlar mot oss med utgångspunkt i det 
vi gör kan vi säga att en kommunikation har uppstått (Granlund & Olsson, 1998). 
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2.1.1  Verbal och icke-verbal kommunikation 
Kommunikation kan delas in i verbal och icke-verbal kommunikation. Med verbal 
kommunikation menas att man kan uttrycka sig språkligt, som att skriva eller använda 
teckenspråk. Med icke-verbal kommunikation menar vi kroppsspråk, ansiktsuttryck m.m. När 
det lilla barnet ska lära sig att kommunicera med omgivningen utvecklas först den icke-
verbala kommunikationen. Den första kommunikationen är omedveten och är naturliga 
reaktioner som kroppsrörelser, skrik och leenden. Den icke-verbala kommunikationen kräver 
en motorisk förmåga. Hos barn med rörelsehinder kan störningar finnas tidigt i 
kommunikationen då de inte kan kontrollera sin motorik. Vid sådana tillfällen är det svårt att 
bedöma om barnet utför en medveten kommunikativ handling eller om det är ofrivilliga 
rörelser. De verbala och icke-verbala kommunikationssätten använder vi oss av i en 
samverkan med andra. Vilket eller vilka beror på den situation vi just då befinner oss i när vi 
samtalar, men även på vår egen och samtalspartnerns förmåga (Heister Trygg, 1998; Bakk & 
Grunewald, 2004: Nilsson & Waldemarson 2007). 
 
Kommunikation handlar alltså inte bara om att kunna tala. Det handlar också om på vilket sätt 
du förmedlar dig med omgivningen och hur du tar emot det omgivningen vill förmedla till dig 
(Gotthard, 2007). 

 
2.2  Kommunikation och språk 
 
Kommunikation ingår som en integrerad del av ett barns utveckling och färdigheter i relation 
till den omgivande miljön. Språk är att inneha kunskap om en kod, som underlättar för oss att 
minnas och att uppmärksamma omgivningens föremål och företeelser (Andersson, 2002).  

 
 ”Language is defined as knowledge of a code for representing ideas about the world trough a 
 conventional system of arbitrary signals for communication…The integration of  
 content/form/use makes up language competence or knowledge. Such knowledge can be 
 conceived of as a plan for the behaviours involved in speaking and understanding messages” 
 (Bloom & Lahey, 1978, s. 23). 
 
Språket är en abstrakt form av kommunikation. Med hjälp av språket kan vi kommunicera 
med andra och med oss själva, vi kan även göra analyser. Språket är ett av flera sätt som ger 
oss möjlighet att kommunicera. Genom språket och kommunikation kan vi möta andra 
individer. Människor kan medvetet och omedvetet tolka tankar och känslor till kroppsspråk 
och talat språk. Med språkets hjälp kan vi öppna vägar till andra individer och deras inre värld 
(Svensson, 1998; Nilsson & Waldemarson, 2007; Svensson, 2009). 
 
 2.3  Språkutveckling och språkets byggstenar 
 
Heister Trygg (1998) framhåller att det är viktigt att känna till den förväntade 
språkutvecklingen hos barn, för att den även berör barn som har språkstörning. Att ha denna 
kunskap är betydelsefullt i det förebyggande arbetet eller för de behandlande åtgärderna. Men 
man måste ha i åtanke att alla barn är olika i sin utveckling av språket (Rakstang Eck & 
Rognhaug, 1995). 
 
Arnqvist (1993) redogör för barns språkliga utveckling från olika delar. De här delarna är; 
fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. Dessa fyra språkliga områden/domäner 
definierar även Nettelbladt och Salameh (2007). 
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2.3.1 Barn med språkstörning 
De flesta barn med språkstörningar jollrar mindre än andra barn, börjar säga sitt första ord 
senare och dröjer länge med att bygga meningar. Alltså kommer deras språkutveckling oftast 
igång senare. Barnen kan ha problem med språket på olika skilda sätt och på olika nivåer. 
Språket utvecklas även hos barn med språkstörningar. Men det tar längre tid, de måste 
anstränga sig mer och de måste framförallt få mer stöd än andra barn. Barnets språkförmåga 
utvecklas oftast med tiden men det finns ändå ett glapp till de normaltalande barnen. En 
avgörande roll i detta är hur grav språkstörning barnet har. Det är vanligare att pojkar drabbas 
och att/eller syskon föräldrar har liknande problem (Blom & Sjöberg, 2000; Sundqvist & 
Andersson, 2000).  
 
2.3.2 Fonologi 
Med fonologi menar man språkljudens struktur. De här språkljuden, dvs. fonemen  är språkets 
minsta meningsskiljande enhet. Byter man ut ett fonem i ett ord mot ett annat fonem ändrar 
sig ordets betydelse. Det är därför viktigt att kunna skilja på språkljud och bokstävernas namn 
när man ska lära sig läsa. Denna utveckling, dvs. den fonologiska utvecklingen hör samman 
med barns uttalsutveckling. Både fonetik och fonologi ingår i barns uttalsutveckling. Med 
fonetik avses hur språkljuden skapas och förstås. Inom fonologin har man däremot som avsikt 
att fördjupa sig i språkljudens lingvistiska funktioner. Men fonologi innebär även hur ljuden 
får brukas i språket (Arnqvist, 1993; Svensson, 1998; Svensson, 2009). 
 
2.3.3 Semantik 
Med den semantiska utvecklingen menas hur barnet skildrar och tar till sig innebörden av ord 
och lingvistiska satser. Denna utveckling tilltar allteftersom och ett barn i sexårsåldern kan 
omkring 14 000 ord. Det är genom att pröva sig fram med nya ord i skiftande kontexter som 
ett barn ökar sitt ordförråd. Barnet lär sig oftast först ord för objekt, därefter ord för 
handlingar och tillstånd. Forskare framhåller vikten av att ha en vuxen i sin omgivning som 
har möjlighet att förklara för barnet vad ord betyder och hur de används (Arnqvist, 1993; 
Svensson, 1998; Svensson, 2009). 
 
2.3.4 Grammatik 
Ettordssatser, tvåordssatser och avancerat tal uppdelas barns grammatiska utveckling i. I 
början så byggs det avancerade talet upp av olika konstellationer av tvåordssatser. När barnet 
börjar kunna morfem har det skett ett viktig steg i barnets grammatiska utveckling. Beroende 
på hur många morfem som barnet använder i sina meningar kan man se hur långt barnet nått i 
sin språkutveckling (Arnqvist, 1993; Svensson, 1998; Svensson, 2009). 
 
2.3.5 Pragmatik  
För att utvecklas språkligt måste ett barn kunna tala. Som barn måste även veta hur man talar 
och kommunicerar med andra människor. Det är av stor betydelse att kunna klargöra för 
sådant som har inträffat och för andra saker så att den som lyssnar förstår vad vi menar. 
Barnet måste även ha kunskap om turtagningen, dvs. hur man som lyssnare och talare bör 
vara mot varandra. Det är av stor vikt att barnet tidigt får vara med i dialoger med andra 
individer för att utveckla sin pragmatiska förmåga. Hur barnets språk utvecklas påverkas i stor 
grad även av dess sociala bakgrund (Arnqvist, 1993; Svensson, 1998; Svensson, 2009). 
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2.4 Vad är språkstörning? 
 

 Om ett barn inte utvecklar sitt språk i enlighet med det förväntade brukar man tala om en 
språkstörning. Begreppet språkstörning är inte ett entydigt begrepp och kan vara svårtolkat. 
Forskare har försökt att identifiera olika undergrupper. Oftast handlar det om graden av 
språkstörning eftersom svårigheterna kan visa sig på flera olika språkliga nivåer och av olika 
grad (Edén, 2005; Samuelsson & Sjöberg, 2006). 

 
I FN: s Världshälsoorganisation finns ett klassifikationssystem, ICD 10 (International 
Classification of Diseases). I detta klassifikationssystem benämns språkstörning som; 
 
 ”Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
 utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i 
 talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer” 
 (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15). 

 
Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) så är barn med språkstörning i hög grad en heterogen 
grupp och att deras svårigheter varierar mycket mellan olika individer. Även Arnald (2007) 
framhåller att språkstörning inte är något oföränderligt utan kan variera mellan olika 
individer. Språkstörningen kan även förändras inom samma individ från situation till 
situation. Språkstörningen ändrar karaktär under barnets utveckling. Detta kan medföra att en 
annan problematik kan uppstå trots att den underliggande språkstörningen är densamma. 
Även Bishop (1997) menar att en språkstörningsproblematik kan ändra svårighetsgrad över 
tid och även i olika situationer och att det är flera faktorer som samverkar när en störning 
uppstår.  
 
Enligt Nettelbladt och Salameh (2007) finns det olika grader av språkstörning och detta 
medför olika problem beroende på vilken språklig domän som drabbas. De olika graderna är; 
 

• Lätt språkstörning – påverkar den fonologiska domänen. Barnet drabbas då av 
uttalsproblem som oftast kan vara av kortvarig natur. 

 
• Måttlig språkstörning – påverkar både det fonologiska och grammatiska området. 

 
• Grav/mycket grav språkstörning – påverkar alla språkdomänerna. Barnet har stora 

svårigheter med att förstå språk och har ett mycket avgränsat tal. 
 
Språkstörningen blir mer omfattande ju fler av de språkliga domänerna som är drabbade 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
I funkisutredningen tydliggjordes att språkstörning är ett funktionshinder. Under rubriken 
Kommunikationshandikapp återfinns bland annat tal- eller språkstörning. Där konstateras att 
denna grupp barn och ungdomar är svåra att beskriva på ett entydigt sätt (SOU, 1998:66). 
 
2.4.1 Grav språkstörning 
Trots noggranna undersökningar och bedömningar är det inte helt enkelt att diagnosticera en 
grav språkstörning från t.ex. utvecklingsstörning eller från andra störningar (Föhrer & 
Ancker, 2000; Ors & Nettelbladt, 2001). Även Svensson och Tuominen Eriksson (2003) 
framhåller i sin rapport att det är svårt att diagnosticera yngre barn. Språkstörning, 
ADHD/DAMP, lindrig utvecklingsstörning och autismsspektrumstörning är diagnoser som 
delvis verkar gå in i varandra. 
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Enligt Johansson (1988) utvecklas språk och kommunikation som en integrerad del i barnets 
totala utveckling. Med detta menar hon att språk- och kommunikationsutvecklingen är 
beroende av att barnet måste ha en viss utvecklingsnivå för att kunna utveckla sitt språk och 
kommunikation vidare. 
En grav språkstörning påverkar språket på flera nivåer och blir gravare ju fler nivåer som är 
drabbade. Detta funktionshinder leder oftast till problem i vardagen (Svensson & Tuominen 
Eriksson, 2003). 
 
2.5 Primär eller sekundär språkstörning 
 
En språkstörning kan vara primär eller sekundär. Om språkstörningen är primär menas att det 
är språkstörningen som bedöms som barnets huvudsakliga svårighet (Heister Trygg, 2003). 
 
Om nu språkstörningen är sekundär har barnet vanligen ett annat handikapp som sin 
huvudsakliga diagnos. Vid hörselnedsättning, utvecklingsstörning, rörelsehinder m.m. kan en 
språkstörning finnas. Tyvärr så har det inte forskats så mycket om barn med sekundär 
språkstörning (Johansson & Samuelsson, 1999; Heister Trygg, 2003). 
 
Enligt Heister Trygg (2003) finns det i gruppen sekundära språkstörningar både 
utvecklingsstörda barn och rörelsehindrade barn, som fungerar bra både verbalt och 
kommunikativt. Men i denna grupp finna även barn som har mycket svåra 
kommunikationshandikapp. 
 
2.6  Vem mer kan ha språksvårigheter?  
 
Enligt Engström (2003) så kan språksvårigheter vara ett symtom i bland annat olika 
neuropsykologiska diagnoser. Svårigheter med språket kan i större eller mindre omfattning 
finnas med i nedanstående funktionshinder. Att jag väljer att ta med dessa beror på att de 
elever med grav språkstörning som jag riktar min undersökning emot även kan ha något 
ytterligare funktionshinder. Enligt Föhrer och Ancker (2000) och Ors och Nettelbladt (2001) 
så är det inte lätt att kunna diagnosticera grav språkstörning från exempelvis 
utvecklingsstörning eller från andra störningar.  
 
Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi: Att ha dyslexi innebär till stor del svårigheter med att 
avkoda ord. Detta beror på att det fonologiska systemet är defekt. En dyslektiker har ofta svårt 
med att avskilja talade ord i delar och att bibehålla språklig fakta i sitt arbetsminne. Om en 
dyslektiker oftast ”enbart” har problem inom den fonologiska domänen så har språkstörda 
barn även detta Men de kan även ha svårigheter inom alla de språkliga domänerna (Höien 
Lundberg, 1999; Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
Talstörning: För att kunna tala måste många av våra muskler vara samspelta. Har man 
problem med detta, samordna eller förbereda flera rörelser efter varandra, kan talet bli otydligt 
och svårtolkat för omgivningen. Även om barnet har en talstörning så behöver det inte 
medföra att hans/hennes språkförmåga och/eller språkförståelse blir påverkad av detta. 
Svårigheter med munnens motorik är dock vanligt hos många barn med språkstörning 
(Arnald, 2007). 
 
Utvecklingsstörning: Utvecklingsstörning innebär att personen har brister i förmåga till 
inlärning och till att förstå och tänka. Dessa brister kan vara i mycket olika omfattning. 
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Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som gör att en person kan vara handikappad i en 
rad olika situationer och sammanhang. Dess konsekvenser kan mildras och kompenseras. 
Graden av intellektuellt funktionshinder hos personer med utvecklingsstörning kan 
kategoriseras i tre nivåer: lindrig, måttlig och gravt utvecklingsstörning (Bakk & Grunewald, 
2004; Gotthard, 2007). 
 
En person med lindrig utvecklingsstörning behöver oftast lång tid för att kunna lära sig nya 
saker och tankeoperationerna går oftast långsamt. Vid ett abstrakt tänkande och att förstå 
krångliga ord får personen svårt (Bakk & Grunewald, 2004; Gotthard, 2007). 
Vid måttlig utvecklingstörning så förstår man tal och kan själv tala mer eller mindre. Det kan 
vara svårt att förstå ord som inte är konkreta och tydliga eller följa med i samtal som handlar 
om mer abstrakta frågor eller då många talar samtidigt. Symboler och bilder fungerar oftast 
bra och personen kan föreställa sig sådant som han varit med om (Bakk & Grunewald, 2004; 
Gotthard, 2007). 
 
En person som har en grav utvecklingsstörning har en omfattande begränsning av den 
intellektuella förmågan. Oftast upplever personen sin tillvaro som ”här och nu” och kan inte 
föreställa sig sådant som ska hända eller har hänt. Individen saknar oftast tal eller använder 
enstaka ord och förstår i regel inte heller tal (Bakk & Grunewald, 2004; Gotthard, 2007). 
 
Dessa svårigheter kan dock variera mycket från individ till individ. De utvecklingsstörda 
barnens läs- och skrivsvårigheter ligger så som de språkliga svårigheterna oftast i nivå med 
deras allmänna utvecklingsålder (Engström, 2003). 
 
ADHD/ADD och koncentrationssvårigheter: Många av de barn som tillhör denna grupp har 
en sen tal- och språkutveckling. De har ofta problem med att ta in och bearbeta hörselintryck 
(auditiva perceptionssvårigheter), svårigheter med det språkliga korttidsminnet och 
grammatiska svårigheter. Dessa barn har ofta problem med läs- och skrivning. Det är heller 
inte ovanligt att det förekommer svårigheter med oralmotoriken, vilket kan leda till stamning 
(Engström, 2003).  
 
Asperger, autism och autistiska drag: De barn som har aspergers syndrom har oftast en 
förhållandevis normal eller till och med i vissa fall tidig utveckling av sitt tal och språk. 
Språket de använder har en karaktär av att emellanåt låta lillgammalt. När barn med aspergers 
syndrom tolkar språket görs det ofta bokstavligt. De har också problem med att finna rätt ord 
vid rätt tillfälle samt att återge för andra vad de upplevt. Barn med autism har för det mesta en 
normal utveckling fram till 2-årsåldern. Sedan förlorar de steg för steg förmågan att tala och 
blir också i högre grad frånvarande. Barn med autism lär sig många gånger bokstäver och 
siffror. Barn som har autistiska drag har samma svårigheter som barn med autism, dock i en 
lättare form (Engström, 2003). 
 
2.7  Konsekvenser 
 
Barn inom funktionshinderområdet språkstörning är en mycket heterogen grupp. Svårigheter 
med språkets form, t.ex. produktionen av språkljud till tal, kanske mest uppmärksammas 
oftast av föräldrar och personal medan barn som har ett begränsat ordförråd och bristande 
språkförståelse kan vara svåra att identifiera (Edén, 2005). 
 
Enligt Arnald (2007) så innebär en språkstörning olika svårigheter för olika personer. Men det 
påverkar både det dagliga livet på fritiden och i skolan. I huvudsak är det den enskilda 
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individen som påverkas av de svårigheter som språkstörningen förorsakar (Ahlin, 2003; Bjar 
& Liberg, 2003).  
Språket spelar en betydelsefull roll i ett barns totala utveckling. Även små avvikelser kan få 
stora konsekvenser för intellektuell, social och emotionell utveckling (Eriksen Hagtvet, 2004). 
 
Misslyckanden i skolan kan påverka elevens självbild som i sin tur kan påverka elevens 
sociala kontakter (Svensson & Tuominen Eriksson, 2003). 
 
Ofta upptäcker man tidigt när ett barn har problem med språket men många gånger kan det 
vara ett delsymtom i en annan problematik. Det kan senare visa sig vara t.ex. ett 
begåvningshandikapp eller symtom i neuropsykiatrisk diagnos (Svensson & Tuominen 
Eriksson, 2003). 
 
Som pedagog är det viktigt att ha förståelse och kunskap om funktionsnedsättningens 
pedagogiska konsekvenser. Att ha möjlighet att utveckla en starkare självkänsla genom att 
känna tillit från början är betydelsefullt (Boström, 2007). 
 
2.7.1  Sociala och emotionella konsekvenser 
Ahlin (2003) och Bjar & Liberg (2003) framhåller att språket är mycket viktigt för barnets 
kommunikation och att det fungerar som ett redskap för att skapa relationer. Även så 
framhåller Bjar och Liberg (2003) och Ahlin (2003) att kommunikationen och kontakten med 
andra människor är mycket betydelsefull för vår utveckling och vårt välbefinnande.  Har 
barnet inte denna förmåga kan det leda till att barnet får en lägre status i gruppen och får 
dåliga och/eller få kamratrelationer. I leken behövs ett språk för barnets fantasi och samspel 
(Engström, 2003). Leken är grunden för social samvaro och i leken tränas språk och 
kommunikation. Fungerar inte detta så påverkas relationerna och kommunikationen i 
gruppen. Att kunna regler för påbörjande, upprätthållande och avslutande av samtal, att tolka 
andras uttalanden och outtalade tankar och läsa mellan raderna är viktiga färdigheter och 
nödvändig kunskap i vårt samhälle. Ett barn med språkstörning riskerar att hamna utanför 
gemenskapen i en grupp på grund av att det avviker i sin kommunikation och inte kan tolka de 
sociala regler som gäller (Edén, 2005). Vid lek är det lätt att det uppstår missförstånd om man 
har språksvårigheter, detta kan innebära att överenskomna regler inte efterföljs vilket leder till 
att kamraterna tröttnar och blir irriterade (Johansson & Samuelsson, 1999). Många barn blir 
på grund av sitt annorlunda tal retade och mobbade av andra barn. Det blir också lätt 
missuppfattningar när man inte riktigt förstår varandra (Noppa, 2000). Detta kan leda till att 
barnet helt slutar tala och avstår från kontakt med andra barn (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
På grund av detta får barnet färre chanser att leva sig in i andras situation och ta del av andras 
åsikter när man t.ex. leker. Har barnet svårt att göra sig förstådd genom sitt tal, kan detta leda 
till att barnet reagerar aggressivt eller vänder sig inåt (Ahlin, 2003). Enligt Sjöberg (2007) så 
har barn med språkstörning problem med att förstå koder och sociala regler i grupper. Många 
av deras problem finns kvar upp i vuxen ålder och den största risken är ensamheten, att sakna 
kompisar eller att inte kunna få något jobb på grund av sin språkstörning. 
 
Barn med språkstörning har oftast ett större behov av att få stöd än vad andra barn har för att 
utveckla ett starkare självförtroende. Detta pga. att de råkat ut för många missuppfattningar 
och motgångar. Dessa barn måste få befinna sig i tillåtande och möjliggörande miljöer (Blom 
& Sjöberg, 2000).  
 
Har man kommunikationssvårigheter så skapar detta relationsproblem till andra och förmågan 
att delta i regelstyrda lekar och andra strukturerade aktiviteter är begränsad. Det är ofta 
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problem med att få kamrater och många har behov av vuxenstöd även som vuxen (Föhrer & 
Ancker, 2000). 
 
2.7.2  Konsekvenser i skolarbetet 
I skolan är det viktigt att kunna läsa, skriva och tala, det är det här som kunskapsinhämtandet i 
skolan är baserat på. En väsentlig roll för inlärningen blir därmed språket. Vid tex. 
matematiska operationer fungerar även språket som ett tankeredskap (Sjöberg, 2007). 
Likaledes framhåller Bruce (2003) språkets vikt för utveckling och inlärning. Att ha en 
förmåga för språk och kommunikation är viktigt för den psykosociala utvecklingen och inte 
minst vid kunskaps- och färdighetsinlärning (Ahlin, 2003). I detta instämmer även Edén 
(2005) som framhåller att språket är mycket viktigt för individens personlighets- och 
kunskapsutveckling. 
 
Majoriteten av de elever med språkstörning (beroende av vilken grad) lär sig att läsa och 
skriva fast det tar oftast mycket längre tid än för de jämnåriga kompisarna. Detta för med sig 
att det resterande skolarbetet kompliceras för att läsa och skriva utgör en viktig bit i all 
kunskapsinhämtning i skolan (Ahlin, 2003). 
 
Likaså kan matematiken ställa till svårigheter för de elever som har en språkstörning. Enligt 
Blom och Sjöberg (2000) så har många även problem med siffror och tidsuppfattning, svårt 
att räkna och hantera pengar. Språket har en betydelsefull roll i matematiken. Det är 
nödvändigt för eleven att ha en god läsförståelse samt känna till betydelsen av ett stort antal 
matematiska begrepp och symboler. Språket behövs för att kunna tänka i flera led och för det 
logiska tänkandet. Också begränsningar i arbetsminnet kan göra det svårare för eleven med 
språkstörning (Sjöberg, 2007). 
 
Många elever har även problem med tidsuppfattningen. De kan ha svårt att förstå begrepp om 
tid och att lära sig klockan, liksom att lära sig veckans dagar, månaderna och årstiderna. 
Likaledes kan det vara mycket svårt att lära sig ett nytt språk utöver modersmålet, som 
engelska. Oftast fungerar dock de praktiska ämnena som slöjd, bild, idrott och hemkunskap 
bättre, men man måste som pedagog tänka på om/hur muntliga eller skriftliga instruktioner 
ges till eleven (Arnald, 2007). 
 
Språkstörda barn har utöver sin språkstörning nästan alltid problem med perception och 
koncentrationsförmåga. Problemen bidrar till att barnen får det svårt både med 
kamratrelationer och i skolarbetet (Sundqvist & Andersson, 2000). 
 
Många språkstörda barn har svårt att tolka det de hör och även svårt med ordböjningar, t.ex. 
katt/kattar eller katt/katter. De kan även ha problem på att skilja på han/hon och en/ett och när 
det ska användas (Johansson & Samuelsson, 1999). 
 
Ett begränsat korttidsminne kan påverka språkförståelsen och ordförrådets utveckling (Föhrer 
& Ancker, 2000). Även Nettelbladt och Salameh (2007) har funnit teorier som är relaterade 
till arbetsminnet. Forskare framhåller att barn med språkstörning har ett bristande fonologiskt 
korttidsminne. En annan svårighet är att effektfullt kunna lagra och organisera inkommande 
stoff. 
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2.8 Styrdokument 
 
I skollagen och i särskoleförordningen finns grundläggande bestämmelser om särskolan. Som 
i grundskolan har även eleverna i grundsärskolan nioårig skolplikt. Eleverna har dock inom 
särskolan rätt till ett frivilligt tionde skolår för att kunna fördjupa sina kunskaper. 
Kursplanerna beskriver det eleverna ska lära sig. För samtliga elever bör det finnas en 
studieplan som redogör för vad eleven har potential att förbättra och utveckla. Denna 
individuella plan måste då och då omprövas, analyseras och bearbetas (Skolverket, 2005). 
 
I den obligatoriska särskolan har barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapsmål rätt till skolgång. Men det är alltid föräldrarna som fattar beslut om deras barn 
ska skrivas in i särskolan (Lärarförbundet, 2004). 
 
I skollagen 1 kap. 5 § kan man läsa:  
 
 ”För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de är 
 utvecklingsstörda finns särskolan” (a.a., s. 56). 
 
I 1 kap. 16 § står det:  
 
 ”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och 
 bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld 
 eller kroppslig sjukdom” (a.a., s. 57). 
 
I skollagen kan man läsa om att alla utvecklingsstörda elever har rätt till en anpassad 
utbildning utifrån sina förutsättningar, som är jämförbar med grundskola och gymnasieskola. 
Eleverna ska kunna ha inflytande över sin skolutbildning, i vilken utsträckning och form ska 
anpassas efter ålder, mognad och utifrån sina förutsättningar (Lärarförbundet, 2004). 
 
Enligt Lpo 94 är syftet med ”en skola för alla” att samtliga elever ska få känna gemenskap 
och delaktighet i en inkluderande miljö. De elever som är i behov av särskilt stöd ska få det 
och skolan ska utgöra en god miljö för lärande, men även för utveckling. Skolan ska främja 
och stötta eleverna i deras lärande och bereda dem för att leva och arbeta i samhället. Varje 
elev ska bemötas med respekt för sin person och av det arbete som han eller hon åstadkommer 
i skolan. Samtliga elever i skolan har rätt att få känna tillfredsställelse, få utvecklas och få 
känna växandets glädje som det ger när man gör framsteg och kan övervinna svårigheter 
(Lärarförbundet, 2004). 
 
I lärarens handbok (2004) kan man läsa om de mål som eleverna efter sina individuella 
förutsättningar ska ha uppnått när de lämnar särskolan. Grundsärskolan ansvarar för att varje 
elev utifrån sina förutsättningar som lämnar skolan ska ha uppnått några av följande mål; 
 
 - ”har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar,  

     efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera, 
 – har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga 
     livsföringen, 
 – känner till och förstår grundläggande matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga 
    livsföringen” (Lärarförbundet, 2004, s. 16). 

 
 
 
 



12 

     

I träningsskolans kursplan under ämnesområdet kommunikation kan man läsa följande: 
 
 ”Kommunikation är en förutsättning för samspel med andra människor. Att bygga upp en vilja 
 att kommunicera är av grundläggande betydelse för den individuella utvecklingen och för att 
 utveckla relationer. Ämnesområdets syfte är att oberoende av grad och kombination av 
 funktionshinder utveckla elevens förmåga att kommunicera” (Skolverket 2002, s  53). 
 
2.9 Pedagogisk verksamhet  
 
Enligt Sjöberg (2007) och Arnald (2007) går de flesta elever som ”bara” har en språkstörning 
i vanliga klasser. Dessa elever ska kunna delta i undervisningen utifrån sina förutsättningar 
och skolan får anpassa sin pedagogik och sitt bemötande efter elevens förutsättningar och de 
behov som finns. 
 
Det ser olika ut i olika kommuner hur den pedagogiska verksamheten är utformad för att ta 
emot barn och ungdomar med språkstörning. Några kommuner har satsat på språk– och 
kommunikationsförskolor, språk- och kommunikationsklasser, mindre grupper med barn som 
har språkstörning som sedan är inkluderade i en större grupp. En större kommun kan oftast ge 
större valmöjligheter än en liten (Sjöberg, 2007). Ett av skolans huvuduppdrag är att ge elever 
med funktionshinder ett likvärdigt stöd och en likvärdig utbildning oavsett var man bor 
(Boström, 2007). 
 
Det är svårt att säga vilken skolform som passar ett barn med språkstörning. Hänsyn måste tas 
till varje enskild individ. En del av de elever som har en språkstörning kan ju även ha något 
annat funktionshinder. Varje barn är unikt och har sina styrkor och förutsättningar och det är 
med utgångspunkt i detta som man måste försöka ordna en skolform som passar just den här 
eleven (Heister Trygg, 1998, 2003; Föhrer & Ancker, 2000; Sjöberg, 2007). 
 
 
 Skolans viktigaste uppgift är att skapa möjligheter för lärandet och en god lärandemiljö för varje 
 individ, oavsett funktionsnedsättning (Arnald, 2007s. 16). 
 
 Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, 
 läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 
 tilltro till sin språkliga förmåga (Utbildningsdepartementet, 94 s. 7). 
 
Enligt Rakstang Eck och Rognhaug (1995) så bör den pedagogiska verksamheten för elever 
med språkstörning ha fokus på att möta tillit. De behöver få uppleva att de kan och vet något, 
få möta nya utmaningar och efterhand få uppleva glädje över att klar av något nytt. 
 
När specialpedagogen ska hjälpa eleven så måste han/hon utgå från att det 
kommunikationssättet ska passa just den individen. Det ska passa för individens språkliga, 
kognitiva, visuella och motoriska förmåga. Det gäller att skräddarsy för varje enskild elev 
(Heister Trygg, 1998). 
 
2.9.1  Begåvnings- och kommunikationshjälpmedel 
Enligt Gotthard (2002) och Malmberg & Nicolaou (2005) kan människor som är intellektuellt 
svaga och har svårigheter med att kunna kommunicera och förstå eller göra sig förstådda i sin 
omvärld behöva ett hjälpmedel. Hjälpmedlet är till för att ge kompensation för brister som 
gäller den kommunikativa förmågan samt att förstå och tolka omvärlden. Hjälpmedlen kan ge 
en ökad trygghet för individen när det gäller att klara sig själv. 
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2.9.1.1 Datorer 
Enligt Heister Trygg (1998) och Gotthard (2007) är datorn ett bra utvecklingshjälpmedel. Den 
kan fängsla de flesta och är en tålmodig arbetskamrat som aldrig tröttnar utan orkar så länge 
som man själv förmår. Med hjälp av datorn och olika program kan man öva begrepp, ord, 
stavning, klockan, tiden och uttal med hjälp av talsyntes. Bakk och Grunewald (1998) 
framhåller att man med hjälp av röststyrning kan prata in det man vill ha utskrivet. Likaså kan 
text omvandlas till tal genom talsyntes och då kan den som skriver lyssna på sin text.  
Datorn kan anpassas på flera olika sätt så att den är möjlig att hantera för de allra flesta. Den 
kan programmeras med olika bilder och symbolspråk. Personen förmedlar sig sedan genom 
att skriva på sitt symbolspråk som datorn sedan har möjlighet att omvandla till tal genom 
talsyntes (Heister Trygg 1998; Gotthard, 2007). 
 
2.9.1.2 Bandspelare/fickminne, E-post, fax och kontaktbok 
Bandspelare och fickminne kan bland annat användas som en minnesbok att ha under 
lektionen. De kan även användas till att lyssna på talböcker i (Borgström, 2002). 
 
Genom att använda E-post och fax kan man slippa tala i telefon om man har problem med 
talet. Då kan det vara lättare att skriva istället (Heister Trygg, 1998; Bakk & Grunewald, 
2004). 
 
Kontaktboken är bra som en länk emellan skolan och hemmet. Om personen inte själv kan 
skriva eller har svårigheter med detta kan läraren göra det. Det kan också vara bra att 
komplettera med bilder/symboler för att stimulera individens möjligheter till språk och 
kommunikation (Heister Trygg, 1998; Bakk & Grunewald, 2004). 
 
2.9.1.3 Telefon 
Taltjänst är en tolkservice för personer som har någon form av tal- och språkstörning. Genom 
att kunna nyttja denna service kan det leda till en ökad självständighet för personer som har 
svårt att göra sig förstådda genom tal. Man kan även använda sig av texttelefoni som 
förmedlar samtal mellan texttelefon och taltelefon. En texttelefon består av ett tangentbord 
och en bildskärm (Borgström, 2002; Gotthard, 2007). 

 
2.9.1.4 Timstock 
Timstocken är en slags timer som används för att tydliggöra tiden. Den finns i tre olika 
versioner 20, 60 och 80 minuters stockar. När du trycker på knappar för olika tidsintervaller 
visar lysdioderna hur lång den inställda tiden är. Den visar den tid som återstår till en viss 
händelse. När tiden är slut slocknar alla lyspunkterna och då hörs ett ljud från timstocken 
(Bakk & Grunewald, 2004; Malmberg & Nicolaou, 2005; Gotthard, 2007). 
 
2.9.1.5 Böcker/talböcker och tidningar/taltidningar 
Talböcker är inlästa på kassettband eller CD-ROM skivor kan även finnas som digitala filer. 
Med hjälp av talböcker kan en person med lässvårigheter läsa alla böcker och man kan lyssna 
flera gånger. Det finns även taltidningar (Borgström, 2002). 
 
”Centrum för lättläst” fungerar som ett resurs- och kompetenscenter. Dit kan man vända sig 
för att få hjälp att hitta lättläst material även ”Resurscenter tal- och språk” kan hjälpa till med 
detta (Borgström, 2002). 
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2.9.1.6 Daisy bandspelare  
Alla nya talböcker görs i Daisy-format. För att du som brukare ska kunna ta del av dessa 
talböcker behövs en daisyspelare eller en dator med ett särskilt läsprogram. Med hjälp av en 
Daisy- spelare kan du hoppa mellan kapitel, sidor och sätta bokmärken i talboken m.m.  
(Borgström, 2002; Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 2009). 
 
2.9.1.7 Samtalsapparat 
Pratapparater är betydelsefulla för ett stort antal människor som har problem att kommunicera 
med tal eller som inte har förmågan att kunna tala alls. Samtalsapparaten är som en dator som 
man skriver på. Den har sedan en funktion som förvandlar det skrivna till tal. Att samspråka 
med hjälp av datorer är inte någon helt okomplicerad kommunikation. Den kräver både tid 
och tålmodighet av båda parter (Blom & Sjöberg, 2000; Gotthard, 2007). 
 
Det finns även pratapparater med fraser och färdiga meningar. Det vanliga är att man 
använder detta för hälsnings- och andra artighetsfraser. Men det kan även användas för mer 
fasta uttryck som kan vara bra att snabbt ha till hands (Heister Trygg, 1998; Bakk & 
Grunewald, 2004; Heister Trygg, 2005; Gotthard, 2007). 
 
Det finns alltså allt från mycket enkla samtalsapparater med endast ett intalat meddelande till 
synnerligen komplicerade datorbaserade med välutvecklade kommunikationssystem och 
omfattande ordsamlingar. Samtalsapparaten kan även utnyttjas till att spela in individuella 
meningar som barnet är i behov av för att kunna berätta om sig själv. Vinsterna med en 
samtalsapparat är att brukaren har lätt att få uppmärksamhet. Brukaren kan också påbörja och 
slutföra ett samtal samt att avbryta och lägga sig i (Borgström, 2002). 
 
2.9.1.8 Bilder och symboler 
Med hjälp av bilder och symboler kan en individ ha lättare för att förstå omgivningen och att 
tolka den. Med stöd av bilder och symboler blir orden mer förståeliga och sammanhangen 
tydligare. Med hjälp av bilder kan begrepp som finns lagrade i vårt minne förstås. Problemet 
med bilder och symboler är att det är svårt att med hjälp av dem beskriva nyanser, känslor och 
annat som är abstrakt (Heister Trygg, 2005; Gotthard, 2007). 
 
Bilder används även för att ge stöd för att kunna klara av olika aktiviteter som ska genomföras 
och i vilken ordning de olika aktiviteter eller momenten ska ske. Bildscheman – är en metod 
som tydliggör och som skapar gynnsammare förutsättningar för struktur och förståelse för vad 
som ska hända under en dag. Är ett mycket viktigt hjälpmedel för att planera tid. En 
kommunikationskarta byggs upp utifrån barnets individuella behov. Vinsten med bilder och 
andra visuella sätt att kommunicera är att bilderna är statiska, dvs. de försvinner inte utan 
finns kvar framför brukaren och lyssnaren (Borgström, 2002; Heister Trygg, 2005; Gotthard, 
2007). 
 
Olika bilder och bildsystem finns och används som alternativ och kompletterande 
kommunikation. Men man kan även använda sig av egna bildsamlingar (Bakk & Grunewald, 
2004; Heister Trygg, 2005). 
 
Här nedan kommer några exempel på bildsystem: 
 
Bliss: är ett system av symboler där ord och begrepp företräds av grafiska symboler. Bilderna 
är svarta mot en färgad bakgrund.  De olika färgerna på bakgrunderna representerar olika 
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ordklasser. De här bilderna är bildlika dvs. de liknar det de förställer(Heister Trygg, 2005; 
Gotthard, 2007). 
 
Pictogram - PIC: är en symboluppsättning där ord och begrepp representeras av i huvudsak 
avbildade bilder. De här symbolerna är baserade på barns språk. De är oftast mycket bildlika. 
Pictogramsymbolerna är förenklade svart-vita bilder (Heister Trygg, 1998; 2005; Bakk & 
Grunewald, 2004). 
 
PCS – Picture Communication Symbols: symbolerna är ämnade att nyttjas av individer som 
uttrycker sig på en enkel verbal nivå. Det finns en stor mängd tecknade bilder som man kan få 
både i färg och svartvitt.  Ibland finns även ett flertal förslag på bilder för ett visst begrepp. De 
här bilderna används ofta som ett kommunikativt och kognitivt stöd (Bakk & Grunewald, 
2004; Heister Trygg, 2005). 
 
2.9.1.9 TAKK 
Barn som har problem med att göra sig förstådda genom sitt tal, så att andra kan förstå dem. 
Kan vara i behov av andra sätt att kommunicera med sin omgivning (Sjöberg, 2007). Att ha 
möjlighet att använda tecken som stöd är ett betydelsefullt hjälpmedel för åtskilliga barn och 
ungdomar med språkstörningar (Blom & Sjöberg, 2000). De tecken man brukar sig av i 
TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kommer från 
teckenspråket. När man använder TAKK så tecknar man bara de betydelsefullaste orden i 
meningen samtidigt som man säger den. Tecknen fungerar då som ett hjälpmedel i 
kommunikationen (Blom & Sjöberg, 2000; Sjöberg, 2007). TAKK kräver att människorna i 
barnets miljö är positivt inställda och har fått kännedom om användningen. Enligt både Blom 
och Sjöberg (2000) men även Sjöberg (2007) så stimuleras barnens språk- och talutveckling 
med TAKK och det hjälper dem med att bygga upp sitt inre ordförråd.  
 
2.9.2  Arbetsmiljö och arbetssätt 
Arbetsmiljö och arbetssätt är viktiga aspekter att ta hänsyn till när pedagogerna ska skapa 
goda möjligheter till lärande för elever med språkstörning. Genom att ta elevens perspektiv 
och utifrån detta reflektera över hur miljön är organiserad kan man skapa förändringar som 
gör att eleven känner sig tryggare, säkrare och därmed vågar ta för sig mer av talutrymmet. 
Många av eleverna med språkstörning är känsliga för ljud och har behov av lugn och ro för att 
ha möjlighet att koncentrera sig på sitt lärande. Därför är det viktigt att anpassa ljudmiljön och 
ta bort störande element. Anpassa klassrumsmiljön på bästa tänkbara sätt och ta hänsyn till 
elevens placering i klassrummet (Jeffree m.fl., 1981; Arnald, 2007; Svensson, 2009). 
 
Individuellt stöd är av stor vikt för eleven. Inlärningen för elever med språkstörning tar oftast 
längre tid. All information måste upprepas och förklaras åtskilliga gånger och kanske även på 
olika sätt för att eleven ska förstå. Det är betydelsefullt att det språkstörda barnet får möjlighet 
att utnyttja andra kanaler för inlärning än de lingvistiska, t ex praktiskt arbete (Arnald, 2007). 
 
Jobba för en lugn och avslappnad atmosfär. Eleverna ska inte känna sig pressade när de ska 
kommunicera. Du som pedagog ska visa eleven att kommunikation är roligt. Visa eleverna att 
det inte finns ett språk som är det enda rätta utan att det finns olika sätt på vilket man kan göra 
sig förstådd (Johansson & Samuelsson, 1999; Arnald, 2007; Svensson, 2009). 
 
Ta ögonkontakt och ge eleven uppmärksamhetssignaler innan du börjar samtala. När man 
arbetar med språkstörda barn är det viktigt att sätta ord på tillvaron och prata med barnet om 
det du gör.  Genom detta sätt så kan barnet lära sig att känna till ett ords innebörd för att sedan 
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själv kunna använda det. När du pratar med eleven ska du inte prata för fort och inte använda 
för långa meningar. Du ska också bara använda ord som eleven förstår och utgå från dennes 
språkliga nivå. Det är även bra om man som pedagog kan förstärka det man vill ha sagt 
genom att använda bilder, tecken och gester. Viktigt är också att ge eleven tid så att han eller 
hon hinner svara. Ge eleverna samma uppmärksamhet när de pratar som du vill ha när du 
säger något. Som pedagog ska man undvika att aktivt korrigera en elev som säger fel, men 
använd gärna istället en passiv rättelse, dvs. om han eller hon  säger ”titta kocka” så kan du 
som pedagog svara ”jaa, titta en klocka” (Johansson & Samuelsson, 1999; Arnald, 2007; 
Svensson, 2009). Dessa elever kräver tid, upprepning och varierade repetitioner, stöd av 
vuxna i sin närhet. Tid och stöd måste dessutom avsättas för det sociala samspelet både med 
jämnåriga kamrater och vuxna (Borgström, 2002; Arnald, 2007). 
 
2.9.3 Bemötande och empati 
Bemötandet av barn med språkstörning är mycket viktigt. Barnet är helt beroende av en 
stödjande och förstående omgivning för att ha möjlighet att kommunicera. Barnet behöver få 
hjälp med tolkning och att reda ut missuppfattningar annars är risken stor att man tappar viljan 
till kommunikation med andra. Omgivningen behöver hjälpa till med kompensation och 
tillvägagångssätt för att komma runt svårigheterna. Föräldrarnas engagemang är även mycket 
viktigt i de språkstörda barnens språkutveckling (Sundqvist & Andersson, 2000; Svensson, 
2009). 
 
Empati är mycket viktigt i allt arbete med människor. Empati innebär att det finns en vilja hos 
en människa i att sätta sig in i en annan människas situation. Denna person måste försöka att 
använda sin samlade lärdom och erfarenhet för att försöka förstå den människa man ska 
hjälpa (Gotthard, 2007). 
 
2.9.4 Samarbete med specialister och arbetslag 
Habiliteringen är en verksamhet som kan bistå med konsultation till exempelvis skolan. Den 
ger råd, behandling och stöd till barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar. 
Habiliteringsverksamheten kan även ge stöd till anhöriga och personal i individens närmiljö. 
Till anhöriga med barn som har en grav språkstörning ges även psykosocialt stöd. Här arbetar 
specialister med specifika kunskaper om ett barns funktionshinder. Bland annat arbetar 
sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog. 
Vid behov arbetar de här professionerna tillsammans och med skolan för att på bästa sätt ge 
allsidiga insatser med hänsyn till ett helhetsperspektiv på varje enskild individ. 
Habiliteringens insatser syftar till att minska och förebygga de svårigheter och problem som 
funktionshindret kan medföra i en persons dagliga liv (Handikapp & habilitering, 2009). 
 
Hargreaves (1998) nämner i sin bok ”Läraren i det postmoderna samhället” om balkanisering, 
som kännetecknas av kraftfulla och permanenta gränser mellan olika delar av organisationen. 
Detta sätter gränser för lärande, utveckling och förändring. T.ex. kan det innebära att lärarna 
på en balkaniserad skola arbetar åtskilda från varandra. Samarbete är inget som prioriteras 
eller värderas högt. Det finns här en myt om oföränderlighet hos pedagogerna, som hindrar 
dem från att lära från varandra Detta kan enligt Hargreaves motarbetas om man försöker 
skapa en helhetskänsla på skolan och ser samarbete som en kraftfull källa till utveckling och 
lärande. 
 
Nilsson (2005) menar att det i alla grupper måste finnas en sammanhållning. Fungerar 
kommunikationen och att det finns ett öppet klimat i gruppen ger det arbetet positiva effekter. 
Då vågar gruppmedlemmarna verkligen delge varandra det man tänker. 
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2.10 Teoretisk inspiration 
 
Enligt Sjöberg (2006) så används teorier i forskning för att begripa och tydliggöra abstrakta 
fenomen som framträder. Jag har inspirerats av en teori som jag anser har relevans för min 
undersökning och för mitt sätt att tänka under arbetets gång. Den teori som jag kommer att 
använda mig av i denna uppsats är den socialkonstruktivistiska teorin. Att jag har valt att 
koppla just denna teori till mitt arbete beror på att den framhåller hur stor betydelse språket 
har för vår inlärning. 
 
Grundare till den socialkonstruktivistiska teorin är en rysk psykolog vid namn Lev Vygotskij 
(1896-1934). I Vygotskijs teori har språket och kommunikationen stor betydelse för lärandet. 
Vygotskij ansåg att detta var en viktig del för att individen skulle kunna utveckla sin kognitiva 
förmåga. Lärandet ses i denna teori som en process där individen är i nära samverkan med den 
sociala omvärlden. Det vill säga att individen inte är ensam i konstruktionen av verkligheten 
utan verkligheten blir till när människor möter omgivningen (Vygotskij, 2003; Jerlang, 2003 
m.fl.). Säljö (2000) framhåller att kunskap föds i samspel med andra människor och blir sedan 
en del av en individs tänkande och handlande. I människans utveckling ingår lärandet som en 
naturlig bit. Ur Lindqvist (1999 s. 133) kan man läsa att Lev Vygotskij framhåller att ”utan 

social kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande”. 
 
Vygotskij menar att språket är mycket viktigt för en individs tänkande. Detta tänkande 
utvecklas i interaktion med omgivningen genom skrivande eller i samtal som sker i 
meningsfulla sammanhang. Det inre tänkandet används bland annat för att planera och 
utveckla strategier. Genom att vi vuxna bygger upp ”scaffolds” dvs. stödstrukturer åt barnet 
kan det undan för undan öka sin egen förståelse. Vygotskij menar att den vuxne vägleder det 
aktiva barnet som vill lära sig. Barnet måste känna en lust till att lära sig för att en inlärning 
ska vara möjlig. Det är det här Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. I denna 
zon ska barnet med hjälp av undervisning och stöttning kunna gå vidare i sin 
kunskapsutveckling och även själv kunna klara av sina uppgifter. Han menar även att det 
sociala samspelet som finns i en grupp är av stor vikt vid inlärning. Likaså spelar talet en 
viktig roll när barnet ska lära sig att tänka logiskt och lära sig begrepp. Detta kan då 
framförallt ställa till problem för barn som är försenade i sin språkutveckling (Evenshaug & 
Hallen, 2001; Vygotskij, 2003; Gibbons, 2006). 
 
Enligt den socialkonstruktivistiska teorin kan inte kunskap föras över från den som 
undervisare till inläraren. Utan detta måste ske i ett samspel där den som ska lära sig använder 
sin egen tillgång i sitt lärande. Kunskap är något som utvecklas och expanderar i mötet mellan 
två parter (Skolverket, 2003). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den socialkonstruktivistiska teorin betonar att eleven 
själv skapar sin kunskap utifrån de kunskaper och erfarenheter eleven har. Det här sker i 
samspel med andra och i en social miljö. 
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3.   SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på pedagogers uppfattningar om vad en grav 
språkstörning kan få för konsekvenser för elever i särskolan samt hur pedagogerna bedriver 
den pedagogiska verksamheten runt elever som har en grav språkstörning. De elever med grav 
språkstörning som jag riktar min undersökning emot kan även ha något ytterligare 
funktionshinder. Enligt Föhrer och Ancker (2000) och Ors och Nettelbladt (2001) så är det 
inte lätt att kunna diagnosticera grav språkstörning från exempelvis utvecklingsstörning eller 
från andra störningar. 
 
Enligt Bruce (2007) och Sjöberg (2007) så har språket en avgörande betydelse för 
kunskapsinhämtningen i skolan. Språkstörning är ett komplext funktionshinder som kan yttra 
sig på många olika sätt. Detta ställer ökade krav på pedagoger som undervisar elever med 
språkstörning om undervisningen och lärandet ska bli så optimalt som möjligt.  
 
För att jag ska kunna få svar på mitt syfte har jag utformat följande frågeställningar: 
 

• Vilka uppfattningar har pedagogerna på särskolan om den grava språkstörningens 
konsekvenser i skolan? 

 
• Hur arbetar pedagogerna med elever som har en grav språkstörning? 
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4.  METOD 
 
Mitt syfte är att ta reda på hur några pedagoger i särskolan bedriver den pedagogiska 
undervisningen med elever med grav språkstörning. Jag vill veta hur pedagogerna ser på 
språkstörningens konsekvenser och hur specialpedagogerna arbetar med elever som har en 
grav språkstörning. Med utgångspunkt i detta har jag valt att göra en empirisk kvalitativ studie 
med en fenomenografisk ansats för att kunna fånga in specialpedagogernas uppfattningar och 
återge dessa. I min metoddel kommer jag att redogöra för val av metod, fenomenografi som 
forskningsansats, urval, genomförande och dataanalys. Slutligen redogör jag för giltigheten 
och de forskningsetniska principerna.  
 
4.1  Metodval 
 
I min studie undersöker jag hur specialpedagoger inom särskolan uppfattar den grava 
språkstörningens konsekvenser i skolan och hur man arbetar med dessa elever. Vid en sån här 
undersökning har jag genom litteraturstudier funnit att det är passande att använda sig av en 
kvalitativ forskningsmetod, med en inriktning mot fenomenografisk ansats. Den 
fenomenografiska ansatsen studerar andra människors uppfattningar. Jag använder mig av 
kvalitativa intervjuer där jag kan nå en djup kunskap genom att ta reda på uppfattningar och 
upplevelser gällande mina frågeställningar. Genom den kvalitativa metoden kan något 
identifieras och fastställas som ännu inte redan är känt eller som bara är känt till en viss del 
(Patel & Davidsson, 2003). 
 
 Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 
 innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin 
 situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord (Kvale, 1997, s. 70). 
 
4.1.1  Fenomenografi som forskningsansats 
Fenomenografins främsta syfte är att framställa hur en annan människa uppfattar ett fenomen. 
Tanken i denna ansats är att få fram människors uppfattningar för att sedan ha möjlighet att 
analysera, tolka och förstå dem (Uljens 1989; Starrin & Svensson, 1994; Patel & Davidsson, 
2003).  
 
Marton och Booth (2000) m.fl. framhåller att fenomenografin är mycket lämplig att använda 
sig av i pedagogiska sammanhang, om man vill specialisera och lyfta upp frågor som hör 
samman med lärande och förståelse. Det kan då som i mitt fall röra sig om erfarenheter och 
uppfattningar som pedagogerna har av att ha arbetat med barn som har grav språkstörning. 
Därför ansåg jag att den fenomengrafiska forskningsansatsen skulle passa bra för min studie. 
 
 Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom andra 
 betraktar dem, och avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, i synnerhet i ett pedagogiskt 
 sammanhang (Marton & Booth, 2000, s. 146). 
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) betyder ordet fenomenografi ”beskriva det som visar sig”. 
Denna forskningsansats är empirisk med en kvalitativ inriktning och vill beskriva hur 
människor uppfattar fenomen i sin omgivning. Den enskilda individen förmodas ge ett stoff i 
förhållandet mellan omgivningen och sig själv i tolkningen av ett fenomen. Det 
grundläggande sättet som omvärlden visas är genom att uppfattningarna av något skapar 
mening. Det är likaså utifrån våra uppfattningar som vi handlar och argumenterar. Individers 
uppfattningar kan mycket väl förändra sig av lärande och utveckling. Därför försöker inte 
fenomenografin hitta teorier i slutliga lagbundheter. 
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Enligt Marton och Booth (2000) görs det inom fenomenografin en skillnad mellan första och 
andra ordningens perspektiv. Inom första ordningens perspektiv beskrivs olika sidor av 
verkligheten i form av fakta, dvs. vad något är. I andra ordningens perspektiv försöker man 
skildra människors upplevelser, kunskaper och tankar av de olika aspekter som finns av 
verkligheten.  
 
Vid arbetet med en fenomenografisk forskningsansats görs en analys i fyra steg efter det att 
intervjuerna är utskrivna. 
 
 De fyra stegen: 
 

1. först ska man bekanta sig med datan 
 
2. uppmärksamma likheter och skillnader 
 
3. kategorisera uppfattningar 
 
4. studera strukturen i kategorierna  

 
 Man ska alltså först skaffa sig en helhetsbild för att i andra steget upptäcka likheter och 

skillnader i de olika intervjuerna. I steg tre ska de olika uppfattningarna kategoriseras i 
beskrivningskategorier för att slutligen ordna kategorierna i relation till varandra. I steg fyra 
ska forskaren till sist studera strukturen i de olika kategorierna. Som forskare ska du sortera, 
gruppera och läsa det insamlade datan gång på gång tills det framkommer distinkta mönster 
d.v.s. en s.k. induktiv process. Genom fenomenografins förutbestämda arbetsgång får man 
fram beskrivningskategorier. Man kan aldrig på förhand se hur analys och resultat kommer att 
se ut. Detta på grund av att frågorna är bundna till stoffet som analyserats och av den kontext 
som frågeställningarna har samband till (Uljens, 1989; Patel & Davidsson, 2003). 

 
      Som forskare inom fenomenografin måste du lägga din egen förkunskap om fenomenet åt 

sidan. Du ska bara åskådliggöra andras sätt att tala om, uppleva, handha och begripa det 
(Marton & Booth, 2000). 

 
4.2  Urval 
 
Det finns  två sorters olika urval. Dessa är slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Inom 
kvalitativa studier kan forskaren använda bekvämlighetsurval, strategiska urval eller 
kvoturval, dessa alla är icke-slumpmässiga urval. Eftersom min undersökning riktar sig till 
pedagoger som arbetar inom särskolan så gjorde jag ett strategiskt urval. Jag sökte alltså 
medvetet efter specialpedagoger inom särskolan som var intressanta för min undersökning. 
Strategiska urval är vanligt vid kvalitativa undersökningar där mönster och variationer söks i 
svaren. I det strategiska urvalet väljer jag ut ett antal variabler som är väsentliga för min 
studies problemställningar. Det är sedan dessa variabler som får ligga till grund för val av 
respondenter till min undersökning. Det är viktigt att urvalet är blandat inom den givna 
ramen. Variablerna i min studie är specialpedagoger som arbetar inom särskolan med elever 
med grav språkstörning (Trost, 2001; Trost, 2005). 
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Enligt Starrin och Svensson (1994) ska inte den gruppen som ska undersökas i en 
fenomenografisk studie vara alltför homogen. Är gruppen för homogen finns det en fara i att 
variationer och intressanta skiftningar inte framkommer. 
 
Jag sökte efter pedagoger på särskolan som har kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn 
som har språkstörning. Genom kontakt med mina kollegor och även tidigare kollegor har jag 
via deras rekommendationer funnit ett flertal respondenter. Mina fem respondenter har det 
gemensamt att de har erfarenhet av att jobba med elever som har en grav språkstörning. 
Däremot skiljer sig både utbildning och arbetserfarenheten som pedagog åt. Jag kontaktade 
några av respondenterna personligen och med de resterande hade jag telefonkontakt. Vid 
denna kontakt fick de information om mitt syfte med studien och vad underlaget skulle 
användas till. De fick också veta att jag under min specialpedagogikutbildning 61-90hp 
höstterminen 2009 gör en studie om grav språkstörning hos elever inom särskolan. Jag bokade 
vid dessa tillfällen tid med respondenterna för intervju. Jag informerade på ett grundligt sätt 
om riktlinjerna för intervjun, som hur lång tid intervjun skulle ta och att jag önskade spela in 
intervjun. När forskaren spelar in finns det en risk i att naturligheten kan förloras och att den 
intervjuade känner sig obekväm. Men jag ansåg det som mycket betydelsefullt att få spela in 
intervjuerna på band. Skulle jag istället ha antecknat tror jag att det är lätt att jag hade missat 
värdefullt material till sin studie. Eftersom jag har en bandad intervju är det ju också lättare att 
gå tillbaka och lyssna igen, det kan du inte om du bara har antecknat. Kvale (1997) framhåller 
fördelarna med att använda en bandspelare vid intervjuer. Forskaren kan då ägna större 
uppmärksamhet åt intervjun och den dynamik som finns i situationen. Det blir också lättare att 
reflektera och fördjupa intervjun när man inte måste anteckna hela tiden.  Att kunna spela in 
intervjuerna gjorde det lättare för mig att koncentrera mig på själva intervjun. Jag informerade 
även då respondenterna om att de skulle få ta del av de frågor som jag kom att ställa under 
den inspelade intervjun. Detta på grund av att jag anser det som betydelsefullt för min 
undersökning att kunna få ta del av och tänka igenom de frågor som jag kommer att ställa 
under intervjun. Min tanke är ju att jag vill ha så uttömmande svar som möjligt från mina 
respondenter. Jag försäkrade också för dem att jag efter transkriberingen kommer att förstöra 
de inspelade banden. Jag talade även om att deltagandet i min studie är frivilligt och att de 
hade rätt att avbryta om de så önskar. Samtliga tillfrågade respondenter var villiga till att 
ställa upp på en bandad intervju (Patel & Davidsson, 2003; Bell, 2006; Lantz, 2006). 
 
4.3 Genomförande 
 
4.3.1  Intervjuguide 
Inför mina intervjuer gjorde jag en intervjuguide (Se Bilaga 1). En intervjuguide är en skriftlig 
sammanfattning som ska vara till som stöd under intervjun. När jag skulle sammanställa min 
guide utgick jag från mitt syfte och mina frågeställningar. Intervjuguiden innehåller intervjuns 
frågeområden organiserande i den följd som jag har tänkt att de ska vara under intervjun. 
Enligt Trost (2005) så ska guiden fokusera på stora delområden och inte vara för lång. Jag 
valde att inleda med en fråga om respondentens utbildning och hur länge han/hon arbetat. 
Sedan kommer de två stora delfrågeområdena som jag sedan ska bearbeta och analysera för 
att kunna få fram svar på mina två frågeställningar (Bell, 2006; Lantz, 2006).  
 
4.3.2  Pilotstudie 
När jag var klar med min intervjuguide tog jag kontakt med en specialpedagog som inte 
arbetade på samma skola som någon av de intervjuade pedagogerna gjorde. Tanken med detta 
var att jag ville göra en pilotstudie, dvs. en provintervju (Bell, 2006). Genom detta 
tillvägagångssätt kunde jag kontrollera och pröva min utformning av frågorna och se hur lång 
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tid intervjun ungefär bedömdes ta. Jag upplevde att intervjuns sammansättning var bra. Jag 
uppfattade dock att frågorna gick in i varandra. Men jag upplevde inte det som någon 
svårighet utan behöll de frågor som jag hade tänkt från början. 
 
4.3.3 Intervju 
I denna studie ville jag få fram respondenternas bild av verkligheten utifrån deras erfarenheter 
och uppfattningar, vad det gäller den grava språkstörningens konsekvenser och hur 
specialpedagogerna arbetar med dessa elever. Jag valde att använda mig av en kvalitativ 
intervju eftersom jag är intresserad av respondenternas bild av verkligheten med hänsyn till 
det sammanhang de befinner sig i. En kvalitativ intervju har en låg grad av standardisering, 
dvs. frågorna ställs inte i exakt samma ordning till varje respondent och denne har möjlighet 
att svara med egna ord. I en ostrukturerad intervju ges intervjupersonen maximalt 
svarsutrymme men både intervjuare och intervjupersonen kan uppfattas som medskapare i 
samtalet. Min intervju har en låg grad av strukturering och även standardisering. Intervjuns 
huvudmål är att samla in data av objektivt slag – att återge och förklara den objektiva 
verkligheten. Själva idén med intervjun är att frambringa en kanal för att översända objektiv 
kunskap från respondent till intervjuaren (Gustavsson, 2003). Enligt Trost (2005) är syftet 
med en kvalitativ intervju att finna egenskaper eller beskaffenhet hos något. I ett samtal är 
både intervjuare och respondent medskapare, där intervjuaren vill belysa ett 
forskningsproblem. Därför är det en fördel om den som utför intervjun har förkunskaper om 
det berörda forskningsområdet. Enligt Lantz (2006) får man bäst fast i respondenternas 
uppfattningar och upplevelser med öppna intervjuer. Intervjufrågorna beskriver om vad 
fenomenet utgör, hur nånting är och vilken innebörd det har. Den som definierar och 
avgränsar fenomenet är respondenten. Jag använder mig av öppna, kvalitativa intervjuer i 
linje med den fenomenografiska ansatsen. Mina respondenter får med personliga ord redogöra 
för sina uppfattningar om fenomenet språkstörning och dess konsekvenser. Pedagogerna får 
även berätta hur de arbetar med dessa elever för att de ska utvecklas. Min ambition var att de 
intervjuade skulle få prata fritt, men jag var ändå medveten om mitt syfte med intervjun för att 
inte tappa fokus på mitt ämnesområde. Att inte tappa fokus är viktigt så att jag fick svar på 
mina frågor. Det är ju dessa svar jag sedan ska analysera och som ska kunna ge svar på mina 
frågeställningar.  Under intervjun ställde jag mina förarbetade frågor och förtydligade dessa 
när så behövdes. Jag gav följdfrågor på pedagogernas svar när jag upplevde att det erfordrades 
för att bättre tydliggöra eller för att framhålla deras ståndpunkter. Detta gjorde att jag istället 
kunde ha fokus på mina frågor och de eventuella följdfrågor som kunde bli aktuella att ställa 
beroende på de svar respondenterna gav (Patel & Davidsson, 2003; Bell, 2006; Lantz, 2006).  
Kvale (1997) menar att följdfrågor ger uttryck för viktiga aspekter och kan ses som 
underställda forskningsfrågorna. 
 
Intervjun inleddes med en liten presentation av mig själv och min studie. Jag berättade 
återigen om att det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Detta för att 
respondenterna ska känna sig säkra att delta i min studie. Den första intervjufrågan var av 
allmän karaktär, eftersom det kan vara bra att inleda med någon sådan fråga när intervjun 
startar. Jag avslutade alla mina intervjuer med att göra en sammanfattning av den information 
som var betydelsefull i relation till mina frågeställningar. Genom att göra så här fick jag 
möjlighet att se om jag hade förstått och uppfattat det respondenten sagt under intervjun 
(Ejvegård, 2003; Patel & Davidsson, 2003; Bell, 2006; Lantz, 2006).   
 
Samtliga intervjuer genomfördes på pedagogernas arbetsplatser. Varje respondent hade bokat 
ett rum där vi kunde sitta ostörda i lugn och ro. Enligt Bell (2006) och Lantz (2006) är det 
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viktigt att få sitta i en ostörd miljö för att ljudkvaliteten på bandinspelningen ska bli så bra 
som möjligt. Det är även viktigt att de intervjuade känner sig så bekväma som möjligt. 
Vid ett tillfälle blev vi störda av att ett par elever kom in. Jag valde då att pausa inspelningen. 
Efter en liten stund hittade jag och respondenten tillbaka till det vi pratade om och 
inspelningen kunde fortsätta.  
 
Eventuella felkällor i min studie kan vara felaktig tolkning av en fråga, stress, nervositet och 
störande omgivning. Det är svårt att komma ifrån att slumpfaktorer kan ha inverkan på svaret 
(Trost, 2001; Bell, 2006; Lantz, 2006).   
 
4.4 Analys 
 
Vid mitt analysarbete hade jag den fenomenografiska ansatsen som utgångspunkt. Den går ut 
på att forskaren gör en analys i fyra steg. Denna process är induktiv och betyder att man som 
forskare grupperar och läser det insamlade materialet tills det kommer fram distinkta mönster. 
Efter varje intervju försökte jag snarast att transkribera dem i sin helhet. Detta för att det är 
lättare att skriva när intervjuerna är färskt i minnet. Det var ett relativt stort material jag hade 
fått fram och det tog mycket tid och krävde en hel del arbete för att gå igenom det. Jag 
lyssnade på inspelningarna och tittade på den transkriberade texten för att se så att jag hade 
fått med allt. Efter detta gick jag igenom varje intervju några gånger för att bekanta mig med 
innehållet och få ett helhetsintryck. Efter detta läste jag materialet igen för att upptäcka 
likheter och skillnader i respondenternas utsagor. Därefter försökte jag att kategorisera 
uppfattningarna i beskrivningskategorier. Dessa kategorier skall helst inte överlappa varandra 
utan ska vara klart skilda från varandra. Kategorierna kan gärna exemplifieras med citat. När 
jag skulle få fram beskrivningskategorierna klippte jag itu allt intervjumaterial. Jag sorterade 
de olika beskrivningarna och citaten i olika grupper, dvs. beskrivningskategorier vilka jag till 
sist namngav. Dessa beskrivningskategorier bildar en gemensam struktur, som kallas 
utfallsrummet. Det är utfallsrummet som utgör huvudresultatet i en fenomenografisk studie 
(Uljens, 1989; Marton & Booth, 2000). 
 
Enligt Marton och Booth (2000) så ska beskrivningskategorierna innehålla tre kännetecken: 
 
 ”Det första kriteriet är att alla enskilda kategorier bör ha en tydlig relation till 
 undersökningens fenomen, så att varje kategori säger oss någonting distinkt om  ett särskilt sätt 
 att erfara ett fenomen. Det andra är att kategorierna måste ha en logisk relation till varandra, 
 en relation som ofta är hierarkisk. Det tredje kriteriet till sist, det är att systemet bör vara 
 sparsamt, vilket innebär att så få kategorier som möjligt bör användas, i den mån det är rimligt 
 och genomförbart, så att den kritiska variationen i dataunderlaget skall kunna ringas in” 
 (Marton & Booth, 2000, s. 163). 
 
Jag redogör för min undersöknings resultat i fortlöpande text och med citat. Citaten ska belysa 
betydelsefulla aspekter och göra texten mer intressegivande och lättolkad för läsaren Min 
undersökningsstudie hade inget bortfall (Patel & Davidsson, 2003). 
 
4.5  Giltighet 
 
Reliabilitet och validitet är viktiga prövningsgrunder vid en granskning av en 
samhällsvetenskaplig undersökning. Med reliabilitet avses tillförlitligheten, mätningen ska 
vara fri från slumpmässig påverkan. Jag har varit noga och bearbetat allt material på samma 
sätt för att då få så hög reliabilitet som möjligt. De bandade intervjuerna skrev jag ut så 
ordagrant som möjligt. Efter detta lyssnade jag igenom banden flera gånger för att verkligen 
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försäkra mig om att det nedskrivna stämde med det inspelade. Jag anser därmed att mitt 
resultat återger mitt insamlade underlag (Rudberg, 1993; Trost, 2001; Gustavsson, 2003). 
 
Enligt Uljens (1989) handlar reliabiliteten i fenomenografiska studier om hur bra och väl 
beskrivningskategorierna förmår att kommunicera med meningsinnehållet. 
 
Validitet betyder trovärdighet och i en kvalitativ studie omfattar det hela forskningsprocessen. 
Det handlar om förförståelsen, hur urvalet gjorts, hur datainsamlingen gått till samt hur 
analysen av det inskaffade underlaget skett. Jag tycker att min studie har en god validitet 
därför att mina respondenter har besvarat mitt syfte och mina frågeställningar. Jag gjorde även 
en provintervju för att se om jag fick svar på det jag önskade veta med hänsyn till mina 
intervjufrågor (Uljens, 1989; Patel & Davidsson, 2003). 
 
Enligt Uljens (1989) handlar validiteten i fenomenografiska studier om 
beskrivningskategoriernas koppling till de uttalade uppfattningarna. När jag började arbeta 
med mitt material försökte jag att hitta specifika drag och framställa respondenternas åsikter 
och uppfattningar i passande beskrivningskategorier. Om t.ex. någon annan person, forskare 
eller lärare kan uppfatta och förstå innehållet i underlaget giltiggörs resultatet. 
 
Jag har genom tidigare erfarenhet och litterära studier i samband med min uppsats fått en god 
förförståelse om kommunikations- och språksvårigheter. Genom denna förförståelse har jag 
kunnat utforma frågor till min intervjuguide. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt 
att ha en förförståelse vid den efterföljande analysen av arbetet. Men förförståelsen kan även 
bli till ett hinder som gör att man inte lägger märke till att det kan finnas olika sätt att tolka 
resultatet. 
 
I min studie har jag intervjuat fem pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med barn som 
har grav språkstörning. Jag anser att det var bra att göra intervjuer med tanke på mitt syfte 
med denna studie. Varje respondent fick den tid de behövde och jag använde mig av likadana 
frågor till alla, men ibland kunde det bli en ändring på följdfrågorna beroende på de svar som 
pedagogerna gav under intervjun.  Jag ser de här pedagogerna som ett förhållandevis litet 
antal respondenter, men jag uppfattar dem dock som representativa för att kunna ge svar på 
mina problemformuleringar, eftersom jag valde att göra ett strategiskt urval. 
 
4.6  Forskningsetiska principer 
 
Enligt de forskningsetniska principerna från Vetenskapsrådet (2002) tas fyra olika 
forskningsetiskaaspekter upp. Det första gäller informationskravet, vilket innebär att de 
personer som är berörda av studien ska få information av forskaren om undersökningens 
syfte. 
 ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
 projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
 deltagandet är frivilligt om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen ska omfatta 
 alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 
 delta” (Forskningsetiska principerna, 2001 s. 7). 
 
Inför mina intervjuer tog jag personlig- eller telefonkontakt med respondenterna. Då beskrev 
jag mitt syfte och vad jag förväntade mig av dem och lät dem sedan ta ställning till om de 
ville medverka i min studie. Jag informerade även då respondenterna om att de skulle få ta del 
av de frågor som jag kom att ställa under den inspelade intervjun. Att jag väljer att delge dem 
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frågorna innan beror på att de ska kunna tänka över sina svar, vilket jag tror ger mig mer 
uttömmande svar. De får också möjlighet att påverka vad som ska få spelas in. 
 
Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagaren har rätt att själv bestämma om han eller 
hon vill delta i undersökningen eller inte. Mina respondenter har accepterat att ställa upp på 
en intervju. Därmed anser jag att samtyckeskravet är uppfyllt. 
 
Konfidentialitetskravet är att alla uppgifter som forskaren har om informanterna ska behandlas 
med stor försiktighet. För att öka konfidentialiteten i min studie kommer jag inte ta upp från 
vilken ort eller skola informanterna kommer ifrån. Ingen annan än jag själv kommer att ha 
tillgång till svaren. Efter avslutad studie kommer dessa inspelade band att förstöras. 
 
Det sista av dessa fyra forskningsetiska krav är nyttjandekravet. Det innebär att de insamlade 
uppgifterna om enskilda personer endast får används i forskningsändamål. De svar som jag 
har fått i intervjuerna kommer bara att används för denna c-uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 
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5.  RESULTAT  
 
Resultatet av mina intervjuer kommer jag här att presentera utifrån följande rubriker: 
 

• Språkstörningars konsekvenser i skolan 
 
• Arbetssätt med språkstörda elever 

 
Under dessa rubriker redogör jag för de beskrivningskategorier som kom fram när jag 
analyserade mitt material. 
 
5.1 Språkstörningars konsekvenser i skolan 
 

 
Figur 1. Språkstörningars konsekvenser i skolan 
 

5.1.1 Utanförskap  
Flera av specialpedagogerna beskriver att de upplever att eleverna har en känsla av att inte 
passa in. Detta uppfattar specialpedagogerna förekommer främst vid samarbete och vid lek 
med andra. Enligt respondenterna så leder svårigheter med att kommunicera till utanförskap 
och då blir delaktigheten lidande. 
  
 ”Har man svårt att kommunicera har man svårt att delta i samtal och hålla 
 kontakten med andra. Man blir lätt utanför.” 

 
5.1.2 Missuppfattningar och misstolkningar 
Flertalet av specialpedagogerna framhåller att de inte alltid förstår vad deras elever menar. 
Specialpedagogerna upplever även ibland att inte eleven förstår dem. Det är inte alltid helt 
enkelt att tolka eleven och ibland tolkar man som specialpedagog eleven fel på grund av att 
man inte med säkerhet förstår. Respondenterna beskriver att detta ofta leder till missförstånd 
hos både personal och elev och att detta slukar energi från eleven. Likaså leder det ofta till 
missförstånd och feltolkningar för eleven och kompisarna i kamratgruppen om man inte kan 
förstå varandra. 
 
 ”Man vet inte alltid om man tolkar eleven rätt. Tolkar man eleven fel kan det leda 
 till att eleven tänker; det är ju ändå ingen ide att försöka när ingen förstår mig.” 

 
 ”Det tar oerhört mycket energi av eleven att göra sig förstådd.” 
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5.1.3 Ledsna och ger upp 
Två av specialpedagogerna beskriver att det kan hända att en elev blir ledsen och ger upp om 
ingen förstår honom eller henne. De menar att det är det värsta som kan hända. Eleven måste 
känna att det är meningsfullt att kommunicera. Många av eleverna har ytterligare handikapp 
förutom sin språkstörning och detta kan även påverka elevens lust och förmåga till 
kommunikation.  
 
 ”När man ställer en fråga kan man se att frågan tas in i hjärnan och  bearbetas 
 och sen kommer ett svar. Detta är ett jättejobb. T.ex. Hej Kalle! Hur har 

 du det idag? Och då kanske vi är 50 m bort när vi kan få svar på den frågan och 
 detta är olyckligt. Till slut ger Kalle upp, det finns ju ändå ingen där som förstår 

 eller som tar emot svaret.” 
 

5.1.4 Irritation, aggressivitet och utåtagerande 
Specialpedagogerna beskriver att många elever som inte kan göra sig förstådda genom sin 
kommunikation kan bli irriterade, aggressiva och utåtagerande. Även när det uppstår 
missförstånd är det inte ovanligt att eleverna agerar på liknande sätt. En av 
specialpedagogerna beskriver också att eleven kan ha haft en jobbig period innan de kommer 
till skolan, t.ex. sovit dåligt, inte hunnit ätit frukost eller att det hänt något hemma och då kan 
det även påverka elevens humör. 
 
 ”Du måste göra något för att någon ska förstå dig. Då kan man bli ilsk och 
 utåtagerande om man har en läggning för det.” 

 
5.1.5  Dålig självkänsla 
Specialpedagogerna menar att barn med en grav språkstörning ofta råkar ut för många 
missuppfattningar. Många missförstånd under skoldagen blir till motgångar för de här 
eleverna och de tappar då ofta tron på sig själva. Detta kan leda till att barnet inte anser sig 
klara av att pröva nya saker och att de känner en oro inför det nya. I vissa fall kan en av 
specialpedagogerna uppleva att en elev tror sig ha en låg ställning i gruppen på grund av sin 
dåliga självkänsla. Specialpedagogerna menar att eleverna måste känna att de duger som de är 
och att de känner sig accepterade av alla i omgivningen.  
 
 ”Att dag efter dag missuppfattas, hur känns det där inne?” 
 
5.1.6 Kompisrelationer och socialt samspel 
Pedagogerna beskriver att ett barns kommunikation är viktig för att kunna skapa relationer. 
De menar även på att det är lättare för ett mindre barn att skapa relationer till andra mindre 
barn än vad det är för lite större barn. De anser att yngre barn accepterar varandra på ett annat 
sätt än vad större barn gör. Pedagogerna beskriver att har man inte språket i leken kan det bli 
missuppfattningar mellan barnen. Konsekvensen av detta kan innebära att barnet som har 
svårigheter med sitt tal inte får delta i leken eller helt enkelt att de andra barnen avstår från att 
leka med barnet på grund av att de här barnen har svårt att förstå.  
 
 ”Det är svårt när man inte kan prata med kompisarna.” 
 
Specialpedagogerna menar att språket är viktigt i det sociala samspelet och att det är i leken 
som detta tränas. De här barnen har svårare på raster, eftersom de ofta har svårt med att förstå 
sina kompisar i samspel och lek. Har man som barn inte haft förmågan att träna detta så 
påverkar det relationerna och kommunikationen i kompisgruppen. En av specialpedagogerna 
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framhåller att man då inte kan tolka de sociala regler som gäller och blir då inte alltid 
accepterad i gruppen. 
 
 ”Kan du inte göra dig förstådd är det svårt att bli en del i den sociala 
 gemenskapen.”  

 
5.1.7 Kommunikation 
Specialpedagogerna beskriver att har man ingen eller en väldigt dålig kommunikation så 
påverkar det ju allt. I synnerhet är det svårt när elever har dålig syn och svårigheter med sin 
motorik, då får de svårt att göra tecken. Flera av respondenterna tycker att det är svårt att veta 
hur mycket eleverna förstår och hur de uppfattar och tolkar tal, tecken, bilder och symboler. 
Många av eleverna har även svårt att uttrycka sig. Respondenterna lyfter speciellt fram att det 
är svårt med känslor.  
 
 ”Oftast kan man förmedla om man är glad eller ledsen, men det finns faktiskt 

 nyanser däremellan som man inte får fatt i.” 
 

Två av specialpedagogerna beskriver att det kan vara svårt för en elev som använder tecken 
och som inte talar mycket på grund av sitt/sina handikapp att vara tillsammans med talande 
elever. Detta på grund av att tecken inte hörs. 
 
 ”Det är svårt för en elev som tecknar att göra sig hörd därför att tecknet inte 
 hörs.” 

 
Eftersom många elever har svårigheter att lära sig nya ord så har de ett litet ordförråd. Detta 
försvårar enligt respondenterna elevernas förmåga att kommunicera. 
 
 ”Orden räcker inte till när eleven ska prata eller lära sig att läsa och skriva.”  
 

Samtliga specialpedagoger menar att språket är mycket viktigt för att kunna formulera sig och 
att kunna berätta hur och vad du tänker. 
 
5.1.8 Svårt att be om hjälp 
Enligt flertalet av respondenterna så har ett barn med grav språkstörning stora svårigheter med 
språket. Detta kan leda till att eleven har svårt att be om hjälp när han/hon inte förstår och att 
förklara vad för hjälp som behövs för pedagogerna. En av specialpedagogerna beskriver att 
det kan resultera i att eleven avstår från att be om hjälp. 
 
 ”Det är inte en självklarhet för alla att kunna be om hjälp när man behöver.” 

 
5.1.9  Tidsuppfattning 
Specialpedagogerna berättar om att många elever har problem med tidsuppfattningen. De kan 
ha svårt att förstå när en viss sak ska hända. Respondenterna menar att tidsuppfattning och 
förståelse för tidsbegrepp är mycket viktigt för att kunna fungera i vardagen. Har man inte en 
tidsuppfattning har man svårigheter för att kunna tolka verkligheten. 
 
 ”Det är alltid svårt att åskådliggöra tid för våra barn så att de förstår.” 
 
 
 



29 

     

5.1.10 Lärandet 
Specialpedagogerna framhåller att elever med grav språkstörning och som ofta har andra 
störningar har problem med lärandet. Många av barnen är vana att bli lotsade fram i sitt 
lärande och att inte ifrågasätta. Specialpedagogerna menar att språket är av stor vikt vid 
inlärning. 
 
 ”Det påverkar allt lärande! Har du inte ord för saker går inte lärandet in.” 

 
5.1.11 Begränsat arbetsminne och svårigheter med att ta instruktioner 
Flera av specialpedagogerna beskriver att många av eleverna har ett begränsat arbetsminne 
och att det har stor betydelse för språkförståelsen. Eleverna har svårare att ta instruktioner på 
grund av att de inte kan lagra alla begrepp, de har ett begränsat arbetsminne. 
Specialpedagogerna menar att det är viktigt att kunna begrepp för att ha möjlighet att kunna 
gå vidare i sin utveckling. Eleverna kan även ha svårigheter med att komma ihåg olika delar i 
en lång mening och likaså olika steg i en matteuppgift, till detta krävs ett arbetsminne. 
 
 ”Har man ett litet ordförråd och ett dåligt arbetsminne utöver sitt handikapp 

  så kan det vara mycket svårt att läsa ord. Arbetsminnet behövs för elevens 
 förståelse av språket.” 
 
5.1.12   Läs- och skrivinlärning 
Har eleven ett dåligt språk påverkar detta läs- och skrivinlärningen negativt. Eleven har oftast 
ett annat ljud på bokstäverna och ibland kan även vissa ljud saknas och då kan man inte ljuda 
ihop bokstäverna på ett korrekt sätt och därmed inte ordet. Enligt specialpedagogerna så 
bygger läs- och skrivinlärningen även mycket på att man ska känna igen och detta har många 
av eleverna svårt med. 
 
Eftersom åtskilliga elever har problem att lära sig nya ord så har de ett litet ordförråd. Detta, 
enligt respondenterna lägger hinder i vägen för elevernas läs- och skrivutveckling. Det 
påverkar även elevernas språk. 
 
 ”Orden räcker inte till när eleven ska prata eller lära sig att läsa och skriva.”  
 
5.1.13  Matematik och språk 
Specialpedagogerna beskriver att matematiken ofta ställer till problem. Många av barnen har 
svårt för matematiska begrepp och att kunna tänka i flera steg. Pedagogerna menar att det är 
mycket bekymmersamt för eleverna att kunna få en innebörd i de matematiska begreppen 
förrän de kan förstå vad de innebär. Även i matematiken, har enligt pedagogerna språket en 
viktig funktion. 
 
 ”Man måste använda sig av ord som eleverna förstår och koppla de matematiska 

 begreppen till meningsfulla sammanhang och då till sammanhang som intresserar 
 eleven.” 
 

5.1.14 Sammanfattning 
Respondenterna upplever att eleverna med en grav språkstörning hamnar i utanförskap vid 
samarbete och lek. Detta på grund av att man har svårigheter med att kommunicera och 
därmed delta i samtal.  
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En annan konsekvens är missuppfattningar och misstolkningar. Här kan det vara så att både 
specialpedagogen, kompisar och eleven som har svårigheter med att förstå och tolka varandra 
rätt. Det är heller inte ovanligt att en elev kan ledsna och ge upp när ingen förstår honom eller 
henne. Detta menar specialpedagogerna är det värsta som kan hända. Det är viktigt att det 
känns meningsfullt att kommunicera.  
 
En del elever kan reagera med irritation, aggressivitet och vara utåtagerande när det inte kan 
göra sig förstådda eller när missförstånd uppstår. Respondenterna beskriver att många elever 
får en dålig självkänsla på grund av alla missuppfattningar i skolan och detta kan resultera i 
att de tappar tron på sig själva. Specialpedagogerna framhåller att eleverna måste känna att de 
duger som de är och att de känner sig accepterade av omvärlden. 
 
Konsekvenser uppstår även vid kompisrelationer och socialt samspel. Specialpedagogerna 
framhåller att kommunikationen är viktigt för at kunna skapa relationer med andra. Likaså är 
språket viktigt i det sociala samspelet för det är i leken som detta tränas. Den grava 
språkstörningen får konsekvenser för kommunikationen och det påverkar allt, enligt 
specialpedagogerna. Mer problematiskt kan det vara när eleven också har synnedsättning 
och/eller svårigheter med sin motorik, det uppstår då problem med att tolka bilder och tecken. 
Har man en sämre förmåga att kommunicera och uttrycka sig har man svårt att visa känslor. 
Det här upplever specialpedagogerna som svårt att uppfatta hos sina elever. Samtliga 
specialpedagoger menar att språket är mycket viktigt för att kunna formulera sig och att kunna 
berätta hur och vad du tänker. Många av eleverna har på grund av språket svårt att be om 
hjälp när han eller hon inte förstår vad de ska göra.  
 
Många elever med språkstörning har ett begränsat arbetsminne och svårigheter med att ta 
instruktioner. De har svårare att ta instruktioner på grund av att de inte kan lagra alla begrepp. 
Specialpedagogerna upplever även att språkstörningen får konsekvenser för läs- och 
skrivinlärningen. Eleven kan ha annat ljud på bokstäverna eller saknar vissa ljud och då får 
man inte ihop bokstäverna på ett riktigt sätt. De har även svårigheter med att lära sig nya ord 
och det resulterar i ett litet ordförråd. Enligt respondenterna så får många av eleverna 
svårigheter med matematiken för att språket utgör en viktig funktion i matematiska 
operationer. 
 
5.2  Arbetssätt med språkstörda elever 
 

 
Figur 2. Arbetssätt med språkstörda elever 
 

5.2.1 Trygghet och bemötande 
Samtliga intervjuade specialpedagoger anser att det är mycket viktigt att eleven känner 
trygghet i skolan. Detta är av stor vikt för att eleven ska kunna lära sig. Flertalet av eleverna 
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har svårigheter att förstå vad som ska hända och vad som förväntas av dem. Enligt mina 
respondenter är det därför viktigt med en strukturerad och anpassad skolmiljö som skapar 
trygghet. 
 
Enligt respondenterna så måste man försöka sätts sig in i hur det är att ha en grav 
språkstörning för att på så sätt försöka ta elevens perspektiv. Genom detta anser 
specialpedagogerna att man får kunskap om att bemöta olika individer. Specialpedagogerna 
framhöll även några kvaliteter som skapar trygghet och som är viktigt i bemötandet av eleven. 
Dessa egenskaper är att man som lärare måste vara lugn, kunna lyssna och se, ha stort 
tålamod och vänta ut när eleven vill säga något, kunna läsa av dagsformen och variationer 
under dagen, vara lyhörd och därmed bemöta dem på deras nivå. 
 
 ”Jag är till för eleven och ska bemöta honom/henne som jag skulle vilja ha 

 blivit bemött.” 
 
 ”Det tar tid att få fram det man vill men det är viktigt att ge eleven tid för sin 
 kommunikation.” 

 
5.2.2  Gemensamma mål och samsyn 
För den enskilde eleven är det mycket viktigt att det hos specialpedagogerna finns en samsyn. 
Denna samsyn behövs för att specialpedagogerna ska finna gemensamma tillvägagångssätt 
och arbetssätt att stötta den enskilda eleven på. Detta för att eleven ska kunna vidareutveckla 
sitt egna lärande i skolan. Här framhåller även några av specialpedagogerna att det är viktigt 
att gemensamma mål och en gemensam samsyn finns förankrat hos föräldrarna. Föräldrarna, 
dvs. hemmet utgör en viktig del i elevernas lärande och därför är det viktigt med 
gemensamma mål och en gemensam samsyn kring hela eleven. 
 
 ”För elevens bästa måste det finnas en samsyn i arbetslaget.” 
  

 ”Samarbete med hemmet angående mål och samsyn är a och o.” 
 

Specialpedagogerna framhåller att det är betydelsefullt om man i arbetslaget kan ha en 
öppenhet och kan diskutera om problem som kan uppstå runt eleven. Genom att diskutera och 
delge varandra olika exempel, både bra och mindre bra kan man finna lösningar på problem. 
Respondenterna berättar om hur de stöttar, hjälper varandra och samtalar i sina arbetslag. 
Specialpedagogerna menar att detta är till stort gagn för elevens lärande och även för att man 
som specialpedagog kan möta eleven på ett bra sätt. Respondenterna känner att de kan ta 
tillvara varandras kunskaper och att de oftast tänker lika om saker och ting. Några av 
specialpedagogerna uppfattar det som en sporre att inte tänka på samma sätt vid en del 
tillfällen för att kunna nå utveckling och inte en stagnation. Med gemensamma mål och 
samsyn i arbetslagen och med föräldrarna upplever specialpedagogerna att det är lättare att 
kunna ställa rätt krav på eleven. I arbetslaget känner man genom sin samsyn och de 
gemensamma målen ett stöd och en stor trygghet av varandra. 
 
 ”Utveckling sker faktiskt när vi inte alltid tänker lika.” 
 

5.2.3  Samarbete med hemmet 
Respondenterna uppfattar att det gynnar eleven om det finns ett fortlöpande samarbete mellan 
skolan och hemmet. Enligt specialpedagogerna finns det oftast ett bra samverkan och en bra 
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tät kontakt mellan hemmet och skolan. Ibland upplever en av specialpedagogerna svårigheter 
med invandrarfamiljer på grund av språk och kultur. 
 
 ”Föräldrarna måste känna att vi har förtroende för dem och vi måste känna att 
   föräldrarna har förtroende för oss.” 

 
Specialpedagogerna framställer samarbetet med hemmet som mycket viktigt för att kunna 
stötta eleven. Föräldrarna kan i hemmet ge stöd och skolan kan genomföra elevens 
undervisning. 
 
 ”Dessa elever behöver mycket stöd såväl i hemmet som i skolan.” 

 
Specialpedagogerna beskriver att de använder kontaktböcker mellan skolan och hemmet. 
Detta fungerar oftast bra men problem uppstår när en del av elevernas föräldrar inte behärskar 
svenska. Detta gör att viktig information kan gå förlorad. En av specialpedagogerna beskriver 
att de skiljer på kontaktbok och dagbok. Kontaktboken är till för att hem och skola ska kunna 
delge varandra information som rör eleven. Genom elevens dagbok kan eleven själv berättade 
om vad som har hänt i skolan under dagen och har då denna bok som stöd för sitt berättande. 
 
 ”Det är svårt med icke svensktalande föräldrar, ofta missar både vi och dom 
 information.” 

 
En gång per termin gör specialpedagogerna en gemensam planering för den enskilde eleven. 
Vid upprättandet av denna planering finns specialpedagoger, föräldrar och elev med och man 
kommer då överens om de mål som eleven ska arbeta med under kommande tid. 
Specialpedagogerna upplever att här har föräldrarna en möjlighet att kunna ha inflytande över 
sitt barns lärande och det är vikigt för alla parter att det fungerar bra för eleven. 
 
Några av respondenterna framhöll att man som specialpedagog inte kan ställa för höga krav 
på föräldrarna.  
 
 ”Oftast vill vi som pedagoger så mycket. Men ibland måste profession stå tillbaka 
 också. Man får ta en bit i taget. Man måste tänka att föräldrarna har ju de här 

 barnen jämt, medan vi bara har dem en del av dagen.” 
 

5.2.4  Individualisering 
Specialpedagogerna på särskolorna upplever att individualisering är förutsättningen för 
lärandet. Varje elev är unik och har sina svårigheter - en eller flera. Detta gör att eleverna har 
olika förutsättningar och därmed också olika behov.  På grund av det här så finns det inte 
alltid en gemensam planering för klassen. Det vanliga är att varje elev har sin egen planering. 
Respondenterna beskriver betydelsen av att det finns ett individanpassat arbetsmaterial att 
tillgå. Eleven måste ges rätt förutsättningar och lagom med utmaningar för att klara sina 
uppgifter. Ofta är det en –till –en –undervisning som gäller för eleverna. 
 
 ”Eftersom alla våra elever är så olika utgår vi alltid ifrån den enskilde individen.” 
 
5.2.5  Kommunikationsträning 
Enligt specialpedagogerna ställer ofta kommunikation till stora problem för eleverna. Detta 
gör, enligt specialpedagogerna att en del av eleverna undviker att prata med andra kompisar. 
Enligt respondenterna har eleverna behov av att träffa både barn och vuxna för att öva sig i att 
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samtala. De behöver även träna sig på att försöka förstå olika människor och på att själva 
kunna uttrycka sig så att andra kan förstå dem. Även om det för en del elever är svårt med 
kommunikationen till andra människor upplever specialpedagogerna att det i det stora hela är 
mycket betydelsefullt för eleven att möta andra människor och att elevens kommunikation 
utvecklas av detta. Specialpedagogerna beskriver att de i kommunikationsträningen ofta 
använder bilder för att tydliggöra arbetet i skolan. En bild kan också användas till att bara 
samtala omkring. Respondenterna beskriver att kommunikationsträningen ingår i alla 
aktiviteter i skolan och att detta är en viktig del av elevernas kunskapsutveckling. 
 
 ”Att på något sätt kunna kommunicera är allas rätt.” 
 

 ”Lusten och meningen med att kommunicera är viktig.”  
 
5.2.6  Arbetsschema och tydliggörande av tiden 
Enligt specialpedagogerna så har alla elever ett individuellt arbetsschema. Arbetsschemat 
innehåller olika aktiviteter och arbetsuppgifter i bilder eller i skriven text. Detta skapar 
förförståelse om vad som ska hända under skoldagen samtidigt som det tydliggör tiden. Enligt 
specialpedagogerna så har många av eleverna svårt att förstå tid. Därför används ofta timstock 
och äggklocka för att tydliggöra tiden för eleverna. Respondenterna beskriver att 
arbetsschemat skapat en trygghet och en självständighet för eleven. Han eller hon vet vad som 
ska hända och vad som förväntas av dem.  
 
 ”Arbetsschemat är ett stort stöd för eleven.” 

 
5.2.7 Läromedel 
Specialpedagogerna beskriver att det är svårt att hitta läromedel som är utformade efter 
elevernas förutsättningar och behov. Läromedlen innehåller oftast alldeles för mycket text och 
bilder som kan vara svåra för eleven att tolka. Samtliga specialpedagoger framhåller att de 
själva får utarbeta olika läromedel för att materialet ska passa den enskilda eleven. 
Specialpedagogerna beskriver att det är främst i svenska och matematik som man utarbetar 
olika arbetsböcker men även olika faktaböcker utarbetas på en enklare nivå. 
 
Flera av specialpedagogerna använder lätta talböcker i daisyformat i sin undervisning. 
Specialpedagogerna upplever att flertalet av eleverna med språksvårigheter har fått ett ökat 
ordförråd. 
 
 ”Det är viktigt att arbetsuppgifterna ligger på rätt nivå för eleven, så att eleven 

 ges rätt förutsättningar att klara av sina arbetsuppgifter.” 
 

5.2.8  Datorn  
Ett betydelsefullt hjälpmedel för många av eleverna är datorn. Specialpedagogerna beskriver 
att de flesta av eleverna upplever det som ett glädjefullt och lättsamt sätt att arbeta. 
Respondenterna framhåller att eleverna övar sig och förbättrar sitt skrivande och en del 
använder också talsyntes. För de elever som kan ha svårigheter med sin finmotorik används 
istället pekskärm eller touchar. Specialpedagogerna upplever även att elevernas lust för att 
lära sig mera ökar vid dataanvändningen.  
 
 ”Datorn är ett mycket bra hjälpmedel och så tröttnar den aldrig.” 
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5.2.9  Tecken som stöd 
Samtliga av specialpedagogerna använder tecken som stöd när de samtalar med eleverna. 
Detta för att förstärka det de vill ha sagt. Även eleverna brukar använda tecken som stöd i sin 
kommunikation. Respondenterna upplever att tecknen förenklar för eleven och att de lättare 
kan lära sig nya ord. Specialpedagogerna upplever att detta underlättar mycket både för 
eleverna och för specialpedagogerna så att missförstånd på så vis kan undvikas. 
Specialpedagogerna beskriver också att elevernas kommunikation ökar och utvecklas när 
tecken som stöd används. Även ökar elevernas kommunikation sinsemellan, vilket 
pedagogerna upplever som mycket positivt. Respondenterna upplever att det stundtals kan 
vara svårt för barn som även är rörelsehindrade att använda tecken. Då måste man som 
specialpedagog vara lyhörd och försöka att hitta andra kommunikationsvägar. 
 
 ”Alla elever i gruppen drar nytta av att få lära sig tecken.” 

 
 
5.2.10  Bilder och symboler 
Specialpedagogerna beskriver att bilder och symboler ofta används av individer som har 
svårigheter med språk och kommunikation. Syftet med bilder och symboler är, enligt 
specialpedagogerna att möjliggöra och underlätta för individen att ta och ge information samt 
att stärka och förtydliga kommunikationen. Respondenterna upplever att detta ger en trygghet, 
tydlighet och förståelse för eleven och att eleven blir mer kommunikativ med omgivningen. 
 
Specialpedagogerna beskriver att de i sin undervisning använder fotografier, pictogrambilder, 
widgetbilder och pecs-symboler för att ge visuellt stöd, förstärka och förtydliga för eleven.
  
 ”Genom att använda bilder och symboler förbättras och utvecklas 
 kommunikationen.” 

 
5.2.11  Tolka 
Enligt specialpedagogerna så har många av eleverna svårigheter med att tolka det som sägs. 
Därför måste lärarna upprepande gånger berätta och förklara för eleven. Detta beror, enligt 
respondenterna på att eleverna oftast har en sämre fallenhet att kunna förstå och ta till sig 
olika saker. Till stöd och förtydligande används då bilder och symboler. 
 
Respondenterna framhåller att det är viktigt att man till elever som har svårt att tolka inte 
använder för många ord på en gång. De ord som man väljer att använda till eleven ska vara 
sådana ord som eleven känner igen och förstår. Detta för att underlätta för eleven så att 
onödiga feluppfattningar och tolkningssvårigheter inte uppstår. Specialpedagogerna beskriver 
att eleverna ändå emellanåt missförstår en del uttryck. Likaså händer det att 
specialpedagogerna tolkar eleven fel och då uppstår det missförstånd som kan göra att eleven 
blir arg eller ledsen. 
 
 ”Genom kunskap och erfarenheter om grav språkstörning och 
 utvecklingsstörning m.m. försöker vi förstå elevens problem och bemöta 

 utifrån de behov eleven har vid det tillfället.” 
 

5.2.12  Struktur, rutin, tydlighet och flexibilitet 
Specialpedagogerna beskriver att de alltid utgår från elevens behov och dessa behov kan 
variera under skoldagen. För att skapa trygghet så behövs, enligt specialpedagogerna rutiner 
och struktur. Respondenterna upplever att när detta finns så blir eleverna lugna och trygga och 
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kan då utföra sina arbetsuppgifter. Finns det inte struktur och rutin upplever 
specialpedagogerna att eleverna blir oroliga och kan då inte fokusera på sitt arbete. Det måste 
vara klart och tydligt vad som ska hända och ske och vad som förväntas av dem. 
 
 ”Man måste vara tydlig, ibland övertydlig.” 

 
Rutinerna gör, enligt specialpedagogerna att eleverna känner igen sig och vet vad som ska 
ske. När eleverna känner sig trygga och är i ”balans” blir de oftast intresserade av sina 
arbetsuppgifter och känner då ett driv att göra det som är planerat för dem. 
 
 ”Det är inte bra att bryta rutiner, då blir det oroligt för eleven.” 

 
Tre av specialpedagogerna framhöll att när eleven har en ”bra dag” kan man töja lite på 
rutinerna och exempelvis träna mer socialt samspel eller kommunikation med kompisar. Men 
enligt respondenterna är det alltid elevens behov och förutsättningar som bestämmer detta. 
 
 ”Många gånger tjatar vi och tjatar om allt, men det är det barnen vill ha. 

 Utifrån dom kantigheterna får vi stoppa in lite smått och förändringar när    
 eleven har en bra dag.” 

 
Man måste vara flexibel och snabbt kunna tänka om och ändra i verksamheten om elevens 
behov kräver det. En elevs behov kan skifta under en skoldag. Dessa gånger hjälper det inte 
om man har en väl strukturerad planering för en elev utan då måste man enligt 
specialpedagogerna vara flexibel och ändra om.  Det gäller heller inte att ge upp utan att 
försöka hitta andra uttryckssätt och se nya möjligheter.  
 
 ”I detta jobb måste man vara flexibel och det är tusenmiljonerspedagogiken 

 som gäller.” 
 
5.2.13 Intresse 
Alla av mina respondenter uppfattar att motivationen är en mycket betydelsefull bit för eleven 
i skolan. Som specialpedagog måste man försöka upptäcka vad eleven är intresserad av och 
försöka utveckla det. Specialpedagogerna menar på att om eleven är intresserad av en specifik 
arbetsuppgift så blir eleven i de flesta fall engagerad och vill lära sig mer om detta. De menar 
att det är viktigt att eleven känner ett positivt driv. Respondenterna beskriver att elever med 
grav språkstörning behöver känna att de lyckas och att lärandet är lustfyllt. Vidare beskriver 
de att eleven måste vara positivt inställd från början till arbetsuppgiften för att det ska bli ett 
lärande. 
   
 ”Bygg vidare på det eleven är intresserad av, strunta i det andra.” 
 
Två av respondenterna berättar om hur de brukar använda sin elevs intresse av traktorer. När 
eleven får rita, skriva och berätta för andra om traktorer så upplever specialpedagogerna att 
elevens intresse, engagemang och inspiration ökar. Eleven skriver gärna till olika traktorbilder 
och detta har resulterat i egna små böcker. Specialpedagogerna uppfattar att elevens 
självförtroende har ökat på grund av den respons som eleven får från andra elever och 
pedagoger på skolan när han redovisar det han åstadkommit. De upplever att elevens intresse 
och intensiteten i hans ansträngning har ökat sedan man mera arbetat utifrån hans intresse om 
traktorer. 
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5.2.14 Samarbete med specialister, fortbildning och handledning 
Enligt specialpedagogerna är samarbete i arbetslaget viktigt för att möta elevernas 
förutsättningar och behov. Respondenterna på de olika särskolorna har oftast bara sporadisk 
kontakt med personalen på habiliteringen. Det kan vara när en elev behöver hjälpmedel eller 
när en svårighet uppstår som ej går att lösa i arbetslaget. En av specialpedagogerna har dock 
kontinuerlig kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och specialpedagog från habiliteringen. 
En av specialpedagoger framhöll att logopeden och talpedagogen är en mycket viktig del i 
utvecklingen av elevers kommunikation. Men att man inte för tillfället utnyttjade den 
möjligheten. 
 
 ”Bara för man är specialist är man inte specialist på alla barn.” 

 
 ”Det är viktigt att ta hjälp av andra när man kör fast. Det är vår skyldighet!” 

 
Flera av respondenterna framhöll att det är viktigt i arbetet med dessa elever är fortbildning 
och handledning. Som exempel på fortbildning gav de förläsningar, kurs i teckenspråk, lära 
sig använda olika bild- och symbolspråk, kommunikationskartor, datorprogram och lära sig 
använda teknisk utrustning. De upplever det även som mycket betydelsefullt när någon 
utomstående tittar på verksamheten och kan komma med idéer om hur arbetet med eleverna 
kan utvecklas. Även om man får råd av kollegor så uppfattas stöd utifrån som mycket viktigt. 
Majoriteten av respondenterna upplever dock att det inom verksamheten ges alldeles för lite 
utrymme för fortbildning och handledning. 
 
 ”Det händer mycket utveckling här och inte minst en teknisk utveckling. Man 
 behöver få komma i väg och lära sig mer om t.ex. tekniska hjälpmedel och då inte 

 bara se, utan få lära sig att använda det.” 
 

5.2.15 Sammanfattning 
I arbetet med elever som har en grav språkstörning är det viktigt att eleven känner trygghet. 
Det som skapar trygghet och som är viktigt att tänka på i bemötandet är att som 
specialpedagog vara lugn, lyssna, se, ha tålamod, vänta ut, pejla dagsform, vara lyhörd och 
bemöta dem på deras nivå.  
 
Specialpedagogerna framhåller att det är viktigt att man har gemensamma mål och en samsyn 
i arbetslaget men även att detta finns förankrat tillsammans med föräldrarna. 
Specialpedagogerna pratar även om en öppenhet i arbetslaget där man kan lära av varandra. I 
de flesta fall tänker de lika men att några ser det som en utmaning att tänka olika i vissa 
situationer och att detta ger en utveckling. Samarbete med hemmet är mycket viktigt för det 
blir då lättare att stödja och motivera eleven. I de flesta fall finns det ett gott samarbete men i 
vissa fall kan det vara svårigheter med familjer som har ett annat språk och kultur. 
 
Specialpedagogerna beskriver att utgångspunkten för lärandet är individualisering för att varje 
elev är så unik och har sin problematik, sina förutsättningar och behov. 
Kommunikationsträning är en central stor del i arbetet i skolan. Specialpedagogerna menar att 
det är viktigt för eleven att möta andra människor och öva sin kommunikation. Alla elever 
arbetar efter ett individuellt arbetsschema. Det skapar förförståelse om vad som ska hända 
samt att det tydliggör tiden för eleven. Enligt specialpedagogerna har många av eleverna 
svårigheter med att förstå tid.  
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Respondenterna beskriver att det inte går att finna så mycket läromedel som är utformat för 
elevernas olika förutsättningar. Därför får oftast specialpedagogerna själva utarbeta olika 
material. Ett viktigt redskap i elevernas lärande är datorn. Arbete vid datorn upplevs ofta som 
lustfyllt och utvecklande. För de elever som har motoriska svårigheter används pekskärm eller 
touchar. Alla respondenterna arbetade med tecken som stöd i sin undervisning för att förstärka 
det de vill ha sagt. Även eleverna använder tecken i sin kommunikation. Enligt 
specialpedagogerna så undviks att missförstånd uppstår med vad man menar när man 
använder tecken. Likaså upplever de att elevernas kommunikation ökar och utvecklas när de 
använder tecken som stöd i kommunikationen mellan varandra. Även bilder och symboler 
används i undervisningen. De är till för att underlätta för eleven att ta och ge information samt 
att ge ett visuellt stöd. Enligt specialpedagogerna så skapar detta trygghet och förståelse för 
eleven och resulterar i att eleven blir mer kommunikativ. Flera av eleverna har svårigheter 
med att tolka det som sägs. Därför måste specialpedagogerna upprepade gånger berätta och 
förklara för eleven, som stöd och förtydligande används då ofta bilder. De framhåller också 
betydelsen av att använda sig av ord som är bekanta för eleven och heller inte använda sig av 
för många ord på en gång.  
 
Struktur, rutin och tydlighet behövs enligt specialpedagogerna för att skapa trygghet och lugn 
för eleverna. När detta infinner sig kan de utföra sina arbetsuppgifter. När eleven har en ”bra” 
dag kan specialpedagogerna tänja på rutinerna. Men man måste enligt respondenterna vara 
flexibel och ändra i verksamheten om elevens behov kräver det. Elevens lärande i skolan bör 
byggas på dennes intresse för då skapar det en motivation hos eleven. Eleverna bör känna att 
de lyckas och att lärandet är lustfyllt.  
 
Slutligen anser specialpedagogerna att det är viktigt med samarbete med specialister, 
fortbildning och handledning i arbetet med elever som har en grav språkstörning. Flertalet har 
bara sporadisk kontakt med habiliteringens personal. Några av specialpedagogerna har 
kontinuerlig kontakt med sjukgymnast, arbetsterapeut och specialpedagog. Flera av 
respondenterna menar att fortbildning är bra för att tex. lära sig olika datorprogram och annan 
teknisk utrustning. De upplever det även som mycket värdefullt om någon utomstående tittar 
på verksamheten och kan komma med idéer om hur arbetet med eleverna kan vidareutvecklas. 
Specialpedagogerna upplever dock att det ges för lite utrymme för fortbildning och 
handledning. 
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6 DISKUSSION                      
 
Med utgångspunkt i mina frågeställningar och de beskrivningskategorier jag fick fram vid 
min analys kommer jag nu att diskutera resultatet med fokus på det som har kommit fram som 
viktiga faktor i arbetet med elever som har en grav språkstörning och jämföra detta med 
litteraturstudierna. 
 
6.1 Problematiken ger en negativ spiral 
 
Mitt resultat i denna studie pekar på att den grava språkstörningen orsakar ett flertal 
konsekvenser för eleverna i skolan. Hos specialpedagogerna verkar det finnas en stor 
medvetenhet om vilka konsekvenser språkstörningen kan medföra. När jag vidare studerar 
mitt resultat upplever jag att de här konsekvenserna hänger samman med varandra. Med det 
menar jag att den ena konsekvensen kan leda till den andra och så vidare. På grund av detta 
tror jag att det är lätt att hamna i en negativ spiral, som gör att konsekvenserna kan finnas med 
barnen på lång sikt. Sjöberg (2007) och Föhrer & Ancker (2000) menar att just många av de 
problem som man som språkstörd har även kan finnas med upp i vuxen ålder. Jag har bara 
riktat min studie till vilka konsekvenser som kan uppstå i skolan på grund av en grav 
språkstörning. Men självklart finns ju flertalet av dessa konsekvenser även under elevens 
fritid. Arnald (2007) framhåller också att en språkstörning påverkar livet både i skolan och på 
fritiden. Även mina respondenter påpekar att en språkstörning påverkar eleven mycket under 
en dag. Eriksen Hagtvet (2004) framhåller att språket är mycket viktigt för den intellektuella - 
sociala- och emotionella utvecklingen.  
 
Ofta leder språkstörning till att det uppstår missuppfattningar och misstolkningar mellan 
eleven och omgivningen. Specialpedagogerna upplever att detta slukar mycket energi från 
eleven. Enligt Ahlin (2003) och Bjar och Liberg (2003) så är det i huvudsak den enskilda 
individen som drabbas av de konsekvenser språkstörningen medför. Mina respondenter 
upplevde det dock som bekymmersamt när de inte tolkade eleven på rätt sätt. 
Specialpedagogerna var bland annat oroliga för att eleven skulle kunna bli ledsen, ge upp, bli 
aggressiv och utåtagerande med mera. Dessa beteenden är inte ovanliga enligt Ahlin (2003). 
Denna medvetenhet hos specialpedagogerna tolkar jag som att de försökte ut efter sin förmåga 
att tolka och förstå varje enskild elev. 
 
För att kunna skapa kamratrelationer och ha ett fungerande socialt samspel krävs ett språk 
som båda parter kan förstå. Respondenterna beskriver att kommunikationen är viktig för att 
skapa relationer och att språket har stor betydelse i det sociala samspelet. Enligt Ahlin (2003) 
och Bjar & Liberg (2003) så är språket ett redskap för att skapa relationer. Kommunikation 
och kontakt med andra människor i vår omgivning är av stor vikt för utveckling och 
välbefinnande. Att som individ kunna göra sig förstådd och bli rätt uppfattad och att kunna 
tolka vad andra säger är viktigt. Kan man som individ inte detta leder det till stora 
konsekvenser, på grund av att kommunikationen inte fungerar tillfredställande (Bjar & 
Liberg, 2003). 
 
 Enligt den socialkonstruktivistiska teorin av Vygotskij (2003) så har språket och 
kommunikation en mycket stor betydelse för all inlärning hos eleven. Han menade att 
kunskap skapas genom språk och socialt samspel med andra. Detta tyder då på enligt min 
uppfattning att de elever som har en språkstörning har svårigheter med sin inlärning på grund 
av sina begränsningar i sin kommunikation och det sociala samspelet. 
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Flera av specialpedagogerna beskrev att det var lättare för ett yngre barn att skapa relationer 
till andra yngre barn än vad det var för lite äldre barn. De ansåg att de yngre barnen hade 
större acceptans än de äldre barnen. Jag tror att inte skillnaderna märks så mycket mellan 
mindre barn och detta kan då vara en anledning till att de är mer accepterande än de större 
barnen. Men ju äldre barnen blir desto större bli oftast skillnaderna och då blir de andra 
barnen uppmärksamma på dessa skillnader och då inte alltid lika accepterande. I de lägre 
åldrarna är ju även leken mindre verbal så där går det nog oftast bra. Men begränsningarna i 
den språkliga förmågan kan innebära stora svårigheter. Oftast så kan ju en lek växla och ändra 
regler snabbt och har man då problem med att tolka språket är det inte lätt att följa med i 
leken. Vi som vuxna har här ett viktigt ansvar genom att vara goda förebilder för våra elever.  
 
Leken är grunden för social samvaro och enligt pedagogerna så det är i leken som denna 
sociala samvaro tränas. I detta instämmer även Johansson och Samuelsson (1999) och Edén 
(2005) genom att belysa att språk och kommunikation tränas i leken. Barnen får enligt 
respondenterna problem med att förstå sina kamrater, problem med samspelet och 
kommunikationen och även svårigheter med att tolka de sociala reglerna som gäller. Det kan 
leda till att man inte får vara med på grund av att kompisarna tröttnar. Likaså uppstår ofta 
missförstånd och man får oftast en låg status i gruppen och ett fåtal kompisar (Edén, 2005; 
Noppa, 2005; Johansson & Samuelsson, 1999). Detta leder till att det språkstörda barnet får 
färre chanser att öva sig och leva sig in i olika situationer som leken kan skapa (Ahlin, 2003). 
Det blir ofta många missförstånd med kompisar när inte språket räcker till för att kunna 
kommunicera. Då blir det svårt att förklara vad man menar. Jag upplever att barn med grav 
språkstörning behöver stöd i sina kamratrelationer och i leken dels för att kunna förstå 
omgivningens sociala samspel och regler, men även stöd i att själva bli rätt förstådda för att 
missförstånd ska undvikas. Ett barn som har svårt att göra sig förstådd tror jag har svårare att 
få kompisar. 
 
Enligt mina respondenter så är det värsta som kan hända om en elev ger upp och slutar att ta 
kontakt med andra på grund av alla missförstånd. Detta kan leda till att eleven slutar ta 
kontakt med andra barn (Nettelbladt & Salameh, 2007). Även Sundqvist och Andersson 
(2000) skriver om att det är viktigt att eleven får hjälp med att tolka och reda ut missförstånd 
för att inte tappa motivationen till att kommunicera. För att eleverna ska kunna komma över 
svårigheterna krävs kompensation och strategier. Jag upplever att det finns en risk i att elever 
med grav språkstörning oftast pratar med vuxna i sin omgivning och inte så mycket med 
jämnåriga. De behöver stöd av omgivningen i sin kommunikation för att detta ska fungera. 
Jag tror det är viktigt att språkstörda barn får möta andra barn med liknande problem för att 
kunna identifiera sig med dessa. Men det är även viktigt att de får möta ”vanliga barn” för att 
lära sig av deras sociala samspel genom att iaktta hur man kan agera i olika situationer. 
 
Eleverna behöver få positiva erfarenheter. Av alla negativa konsekvenser har de fått negativa 
erfarenheter. Eleverna har fått en upplevelse av att inte kunna hantera sin omgivning med 
hjälp av sin egen kommunikation och inte få sin kommunikation besvarad. Detta har i mitt 
resultat visat på att man som elev har reagerat på olika sätt. Jag menar att detta måste påverka 
elevens självkänsla negativt. Respondenterna talade om att alla missförstånd leder till att 
eleverna tappar tron på sig själva. Enligt Svensson och Tuominen (2003) så kan misslyckande 
påverka elevens självbild. Blom och Sjöberg (2000) beskriver att elever med språkstörning 
behöver utveckla en stark självkänsla och vara i tillåtande och möjliggörande miljöer. Jag tror 
även att har man inte en positiv självbild så påverkar det elevens motivation och uthållighet.  
 



40 

     

Om man ser språket som ett verktyg så har vi fått det till hjälp när vi ska kommunicera med 
personer i vår omgivning. Men en tanke som slår mig är att för elever med grav språkstörning 
kan detta verktyg bli ett hinder i kommunikationen istället. Därför är det viktigt att som 
specialpedagog ha kunskap om de konsekvenser en grav språkstörning kan medföra för den 
enskilde eleven. Enligt Boström (2007) är det viktigt att ha kunskap om språkstörningens 
konsekvenser för att kunna möta eleven på rätt sätt. Heister Trygg (2003) menar att barnen är 
i behov av alternativa kommunikationsvägar. Det är av stor vikt att det gravt språkstörda 
barnet får arbeta tillsammans med människor som har kunskap och erfarenhet om det här 
handikappet. Svårigheterna kan även variera från individ till individ och från situation till 
situation (Arnald, 2007; Nettelbladt och Salameh, 2007). Trots många svårigheter så får man 
aldrig glömma bort att varje barn har sina starka sidor och att problemet även kan ligga i 
omgivningen. För omgivningen gäller det att vara lyhörd för varje enskild elevs förmåga att 
kommunicera. Jag tror även att det är viktigt att man själv är medveten om sitt eget sätt att 
kommunicera eftersom detta har stor betydelse för de språkstörda barnen.  
 
6.2  Samverkan och kommunikationshjälpmedel 
 
Det som förvånar mig mycket i mitt resultat är att specialpedagogerna inte har något nämnvärt 
samarbete med logopeder, talpedagoger eller personalen från habiliteringen. Endast en av 
mina respondenter hade kontinuerlig kontakt med olika specialister. Habiliteringens 
verksamhet kan hjälpa till med handledning, hjälpmedel m.m. Verksamhetens personal har 
olika delar som man är specialist på och oftast sker även här ett samarbete. Deras syfte är att 
minska och förebygga de svårigheter som kan uppstå av ett funktionshinder (Handikapp & 
habilitering, 2009). I mitt resultat kan jag inte riktigt utläsa hur ett sådant samarbete är 
uppbyggt. En av specialpedagogerna upplevde jag som kritisk till specialister genom sitt 
uttalande: ”Bara för man är specialist är man inte specialist på alla barn.” Och visst är det 
så, det är inget som säger att man kan vara specialist på alla barn bara för man är specialist. 
Den människan tror jag inte finns. Men jag anser ändå att de här specialisterna besitter mer 
kunskaper och kanske erfarenheter utifrån alla de olika barn som de möter i sitt yrke. Deras 
kunskaper och erfarenheter kan vara oss till stor hjälp i arbetet med de gravt språkstörda 
eleverna. Vad som låg bakom denna specialpedagogs uttalande vet jag inte. Kanske hade hon 
haft negativa erfarenheter av något tidigare samarbete. 
 
En annan av specialpedagogerna menade på att ”Det är viktigt att ta hjälp av andra när man 

kör fast. Det är vår skyldighet!” Jag instämmer med min respondent i detta uttalande. 
Självklart måste vi ta hjälp av andra när man känner att man kört fast. Det är vår skyldighet 
men jag tycker även att det är elevens rättighet att utifrån sina förutsättningar få den 
utveckling som är möjlig. Kommunikationen är ju trots allt grunden för lärande. 
 
Jag upplevde att alla av specialpedagogerna efterfrågade fortbildning och handledning. Men 
detta känner jag som lite motsägelsefullt när man inte utnyttjar de specialister som finns. Vad 
kan detta bero på? Är det inte sådan handledning och fortbildning man menar? Kan det 
bristfälliga arbetet bero på att eleverna även har andra svårigheter som tar överhanden och att 
man inte ser på elevens möjligheter till kommunikation och delaktighet som det viktigaste? 
Flertalet av respondenterna framhöll att eleverna med grav språkstörning även har t.ex. 
utvecklingsstörning eller något annat handikapp. Det är inte helt enkelt att diagnosticera en 
grav språkstörning från andra störningar (Föhrer & Ancker, 2000; Ors & Nettelbladt, 2001; 
Svensson & Tuominen Eriksson, 2003). Kan det vara orsaken till att man ser det andra 
handikappet som det primära funktionshindret och inte språkstörningen? Enligt Heister Trygg 
(2003) och Johansson & Samuelsson (1999) kan språkstörningen bedömas vara sekundär och 
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då har eleven oftast en annan primär diagnos. Enligt särskolans kursplan så ska man 
oberoende vilken grad och kombination av funktionshinder utveckla och elevens förmåga att 
kommunicera (Skolverket, 2002). Även Arnald (s. 16 2007) skriver att ”Skolans viktigaste 

uppgift är att skapa möjligheter för lärandet och en god lärandemiljö för varje individ, 
oavsett funktionsnedsättning”. Jag kan i min studie känna att specialpedagogerna kanske inte 
alltid har den största fokusen på elevens kommunikativa förmåga och på utvecklingen av 
denna. Kan det bero på att respondenterna känner en otillräcklighet hur man ska kunna 
vidareutveckla elevernas kommunikation? 
 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är språk, kommunikation och socialt samspel a 
och o för allt lärande (Vygotskij, 2003). Därför anser jag att respondenterna borde ha större 
fokus på elevernas kommunikativa förmåga och dess utveckling, än man har i denna studie. 
 
Jag upplevde att det fanns ett starkt behov av fortbildning men att inte tid gavs till detta. 
Oftast så styr ju pengar även det här. Den som är ansvarig för verksamheten borde, enligt min 
uppfattning prioritera den önskan som finns om fortbildning och handledning. Som regel 
skickas bara en på fortbildning men jag tror effekten blir bättre om man är några stycken som 
får gå på samma fortbildning. Då är man flera till att driva arbetet framåt för det är inte lätt att 
göra det själv. Jag tror att detta kan ge en ”nytändning” i det viktiga arbetet med elevernas 
kommunikation. 
 
I mina litterära studier har jag funnit att det finns många olika kommunikationshjälpmedel att 
tillgå när man har en språkstörning. Mina respondenter arbetade med arbetsschema, timstock 
dator med pekskäm, talsyntes och touch. Även användes tecken som stöd, bilder och 
symboler i kommunikationen. Jämför man med de olika kommunikationshjälpmedel som jag 
fått fram ser man att man inom särskolan inte utnyttjar allt som finns att tillgå. Detta resultat 
förvånar mig. Det finns faktiskt en uppsjö av olika hjälpmedel och varför utnyttjar man inte 
dessa? En orsak till detta kan vara bristen på kompetens hos specialpedagogerna. De 
efterfrågade ju som sagt var fortbildning. En av specialpedagogerna sa: ”Det händer mycket 

utveckling här och inte minst en teknisk utveckling. Man behöver få komma i väg och lära sig 
mer om t.ex. tekniska hjälpmedel och då inte bara se, utan få lära sig att använda det”. 
 
En annan tänkbar orsak till att det inte används mera olika kommunikationshjälpmedel är att 
eleverna har andra handikapp som t.ex. en låg utvecklingsnivå som inte gör det möjligt för 
dem att använda dessa hjälpmedel.  Enligt Johansson (1998) måste barnet ha en viss 
utvecklingsnivå för att kunna utveckla sitt språk och kommunikation.  
 
Jag upplever att användning av flera kommunikationshjälpmedel möjligtvis skulle kunna öka 
elevernas lärande, självständighet och delaktighet ytterligare. Men man måste som 
specialpedagog ha kunskap om hjälpmedlen innan man ska lära ut dem. Enligt Heister Trygg 
(1998) så ska man utgå från det kommunikationssätt som passar eleven bäst och skräddarsy 
detta för varje enskild elev. 
 
Specialpedagogerna i min undersökning var överens om att det är viktigt att det finns en 
samsyn i arbetslaget för att man ska kunna utveckla elevernas lärande på ett bra sätt. Det 
framkom även att det är viktigt att föräldrarna är med i denna samsyn och i de gemensamma 
målen. Enligt Svensson (2009) är föräldrarnas engagemang mycket viktigt. 
Specialpedagogerna beskriver att det är bra att det finns en öppenhet i arbetslaget. I särskolans 
läroplan står det skrivet att alla som är verksamma i skolan ska hjälpa elever i behov av stöd 
(Lärarförbundet, 2004). Respondenterna upplevde att de oftast tänker lika men att några av 
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specialpedagogerna ser det som en utmaning att tänka olika för att nå en utveckling 
”Utveckling sker faktiskt när vi inte alltid tänker lika”. Detta ser jag som ett intressant 
uttalande. Jag tror att det behövs personer i vår omgivning som inte alltid tänker lika. Detta 
kan leda till pådrivande krafter för att starta upp processer och lärande. Hargreaves (1998) 
menar att samarbete är en viktig källa för utveckling och förändringar i lärarkollegiet. Finns 
det motsättningar så hindrar det för ett öppet klimat i gruppen (Nilsson, 2005). Därmed kan ett 
arbetslag begränsas från att kunna lära sig av varandra. Jag anser att samverkan bygger på 
delaktighet från alla och att man som arbetslag måste avsätta tid för diskussioner om 
elevernas kommunikation och hur man kan möta dem på bästa möjliga sätt. 
 
Inom skolan och då speciellt inom särskolan är det viktigt att man har en helhetssyn. Man 
måste se till hela individen. Varje individ är unik och individens behov och förutsättningar 
kan förändras över tid. Detta innebär att vi som pedagoger måste kunna möta dessa barn på ett 
professionellt sätt som främjar deras utveckling. För det är ju faktiskt så att alla elever har rätt 
till bästa möjliga utveckling med hänsyn till sina förutsättningar, behov och intressen. 
 
6.3 Metoddiskussion 
 
Syftet med min undersökning var att undersöka specialpedagogers uppfattningar om vad den 
grava språkstörningen kan få för konsekvenser i skolan. Jag ville även ta reda på hur man 
arbetar med att utveckla dessa elevers lärande. För att få svar på mina frågeställningar 
intervjuade jag fem specialpedagoger inom särskolan. Under dessa intervjuer försökte jag att 
bortse från min egen förförståelse. Respondenterna hade i förväg fått ta del av mina 
frågeställningar. Detta gjorde jag på grund av att jag ville att pedagogerna skulle känna sig 
mer bekväma. Men jag gjorde det också på grund av att det gav dem tillfälle att tänka igenom 
de svar de ville ge och samtidigt tror jag att det gav mig mer uttömmande svar på mina frågor. 
Jag ställde mina frågor och var noga med att be respondenterna att förtydliga sig för att 
minimera risken av att jag skulle missförstå sen när jag tolkade respondenternas 
uppfattningar. Jag bad dem även om att ge exempel på sina uppfattningar, även detta för att 
minimera risken av att jag skulle missförstå deras uppfattningar. Efter varje intervju gjorde 
jag även en sammanfattning och då hade respondenten möjlighet att komplettera och jag hade 
möjlighet att se om jag hade förstått och uppfattat det respondenten sagt under intervjun.  
 
Jag intervjuade fem specialpedagoger inom särskolan. Hade jag intervjuat flera pedagoger 
kanske mitt resultat hade sett annorlunda ut. Jag anser med tanke på att jag trots allt intervjuat 
så få personer kan det vara en slump att resultatet visar som det gör. Detta gör att man inte 
kan dra några generella slutsatser utifrån min undersökning. Utan resultaten kan bara gälla för 
min studie. 
 
Forskaren måste tänka på att som intervjuare har man ett övertag gentemot respondenten och 
att det är viktigt att de känner sig bekväma och att de får utrymme. Jag upplevde att mina 
respondenter uppskattande att de hade fått ta del av intervjufrågorna innan. Jag utförde alla 
intervjuerna på respondenternas arbetsplatser och de fick därmed känna att de var på 
”hemmaplan”. Hade svaren sett annorlunda ut om vi varit i en annan miljö? En intressant 
tanke som slog mig när jag reflekterade över min metod var om jag istället hade valt att 
sammanföra mina respondenter och haft någon form av workshop. Hade då svaren sett 
annorlunda ut? Men detta hade nog kanske inte varit möjligt med tanke på att jag skriver 
själv.  
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Jag har under arbetets gång saknat någon att ha möjlighet att ventilera och diskutera med. 
Detta har bidragit till att det är bara min tolkning av respondenternas uppfattningar som finns. 
Hade vi varit två skribenter kanske dessa tolkningar hade sett annorlunda ut. Vid ett flertal 
tillfällen reflekterade jag över min egen förförståelse. Har den försvårat för mig eller har den 
hjälpt mig? Min förförståelse har ju självklart funnits med mig under hela arbetes gång och 
kan ha påverkat mig att se det jag bara ville se. Men jag har försökt att under min studie ha 
detta i åtanke och lagt förförståelsen åt sidan och bara haft fokus på mina respondenters olika 
uppfattningar. 
 
Jag anser att min metod var lämplig därför att jag tycker mig fått svar på de frågor som jag 
ville undersöka i denna studie. Jag har fått kunskap i hur specialpedagoger inom särskolan 
uppfattar konsekvenserna för elever med en grav språkstörning och hur den pedagogiska 
verksamheten bedrivs runt dessa elever. Jag hade ju kunnat valt att tex. komplettera mina 
intervjuer med observationer. Hade jag då fått en annan bild? Det skulle även kunna ha 
medfört att de svar som pedagogerna gav mig angående arbetssätt inte stämt överens med 
respondenternas egentliga tillämpning i praktiken. 
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
Jag tycker nu när min studie är avslutad att det skulle vara intressant att närmare studera 
samarbetet mellan specialpedagoger inom särskolan och personal inom habiliteringen. 
Eftersom många av mina respondenter efterfrågade handledning och stöd i sitt arbete med de 
gravt språkstörda eleverna ansåg de ändå inte att habiliteringen kunde vara till så stor hjälp. 
Varför är det egentligen så? En annan intressant vinkel vore även att undersöka samarbetet 
mellan föräldrarna och pedagogerna om vilken betydelse det har med ett samarbete runt 
barnet. För just samarbetet med föräldrarna såg ju alla mina respondenter som mycket viktigt. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 
 

1. Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat med elever som har en språk- 
och kommunikationsstörning? 

 
 
2. Vad för konsekvenser kan en grav språk- och kommunikationsstörning få i skolan? 
 
 

• skolarbetet/lärande 
 
• sociala konsekvenser 
 
• emotionella konsekvenser  

 
• övriga konsekvenser 

 
 

 
3. Hur arbetar du som pedagog i skolan med elever som har grava svårigheter med språk- 

och kommunikation? 
 
 

• Hur möjliggör man lärande?  
•  
• Hur fungerar och vilken betydelse har samarbetet/samverkan med föräldrar, 

andra kollegor, specialister m.m. för elevens utveckling? 
 
• Hjälpmedel  

 
• Saknar du några verktyg/resurser för att kunna möta dessa elever? Om ja, vilka 

och varför? 
 

 
 
Finns det något som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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