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Sammanfattning 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) 

framkommer att undervisningen ska individualiseras och anpassas till varje enskild elevs 

förutsättningar, alla elever har rätt till det stöd de behöver. Vidare ska elever ges inflytande 

över och ha möjlighet att påverka sin undervisning (Skolverket, 2011). Det har dock visat sig 

att alla elever inte får tillräckligt stöd eller att stödet inte utgår från de individuella behoven. 

Syftet med denna studie är att bidra med fördjupade kunskaper, med relevans för det 

specialpedagogiska fältet, kring elever i skolans årskurs 4-9, med diagnosen språkstörning 

samt deras skolsituation. För att göra det söker studien svar på och beskriver detta ur elevers 

perspektiv eftersom det sett ur speciallärares profession inom språk-, läs- och skrivutveckling 

är intressant att söka svar på hur eleverna själva beskriver sina svårigheter, sitt behov av stöd 

samt delaktighet i utformning av stöd i skolan. Det sociokulturella perspektivet, som grundar 

sig på att människan lär i samspel med andra och utveckling sker inom den proximala 

utvecklingszonen, har använts som utgångspunkt i studien. Resultaten diskuteras också 

utifrån de olika specialpedagogiska perspektiven det kompensatoriska perspektivet, det 

relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Som datainsamlingsmetod har 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts och empirin består av 8 intervjuer med 

elever, mellan 10-14 år, sju pojkar och en flicka, med språkstörning. 

Studiens resultat visar att med en diagnos som språkstörning kan elever uppleva svårigheter i 

skolan, med konsekvenser som påverkar förståelsen och förmågan att ta till sig innehåll i 

undervisningen. Eleverna beskriver att de har svårt att uttrycka sig eller förstå det andra 

säger. Eleverna är alla olika individer och upplevelser av diagnosen och behov av stöd är 

individuella, detta ställer krav på att stödet som skolan ger dem är individualiserat. Stödet de 

intervjuade eleverna får är att träffa speciallärare, resursperson, möjlighet att arbeta i ett 

annat rum, lyssna på text, göra uppgifter och prov muntligt, tillgång till dator med 

stödprogram samt mer tid till uppgifter och prov. Studien visar att barn med språkstörning 

kan ha nytta av tillgång till olika samtalskontexter, som arbete i mindre grupp, i par eller 

tillsammans med en vuxen. De behöver ges tillfällen att utvecklas i olika kommunikativa 

miljöer och samtalskontexter samt ges tillfällen till att repetera information. Det framkommer 



vidare att eleverna känner sig delaktiga i de beslut som rör dem och det stöd de får i skolan. 

Nyckelord: språkstörning, elevperspektiv, delaktighet, speciallärare, barns lärande, elevers 

lärande, språkutvecklande arbetssätt, språk-, läs- och skrivutveckling, sociokulturellt 

perspektiv, proximal utvecklingszon, stöttning, scaffolding, kvalitativ intervju 
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1 INLEDNING 
Den här uppsatsen handlar om elever med diagnosen språkstörning. Eva Carlberg Eriksson 

(2009) skriver att dessa barn uppvisar en mängd olika svårigheter och symptomen kan 

förändras över tid. Språkstörning är ofta en dold, mångfacetterad funktionsnedsättning, som 

ännu är relativt okänd för många som arbetar i skolan. Carlberg Eriksson menar att det 

saknas kunskap i skolan om vad som krävs för att dessa elever ska få rätt stöd och ges 

förutsättningar till en god språkutveckling. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) tar 

upp att en språkstörning får stora konsekvenser för en elev i skolan eftersom den kan påverka 

förståelsen, möjligheten att tänka språkligt och förmågan att ta till sig innehållet i 

undervisningen. Elever förväntas idag kunna analysera och hantera stora mängder 

information och en mängd begrepp. De behöver kunna tänka kring och reflektera över sitt 

eget lärande. För att kunna göra dessa saker krävs att eleven behärskar språket väl. Ulrika 

Nettelbladt och Eva-Kristina Salameh (2007) menar att tidig upptäckt av språkstörning och 

förebyggande insatser minskar riskerna för att eleven ska behöva leva med språkliga 

svårigheter. De menar också att lärares kunskap kring språk-, läs- och skrivutveckling kan 

vara avgörande för den enskilde elevens möjligheter till utveckling och de förespråkar därför 

riktat stöd och handledning till de undervisande lärare som möter dessa elever. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 (Skolverket, 

2011) framhålls att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade och det 

behöver tydliggöras hur elever med diagnosen språkstörning själva uppfattar sina svårigheter 

och hur de anser att lärare och speciallärare med språk-, läs- och skrivinriktning kan stötta 

dem i deras språk-, läs-, och skrivutveckling. Litteratursökningar visar att studier inom det 

pedagogiska området om språkstörning främst behandlar elever som är placerade i 

språkförskola eller språkklass. Däremot finns ingen studie som belyser elever med 

språkstörning som går i ordinarie klass, ur elevers perspektiv. Det finns därför ett behov att 

söka svar på frågor kring hur elever med språkstörning själva upplever sin skolsituation, 

bland annat därför att eleverna enligt Skolverket (2011) ska ges inflytande över och kunna 

påverka sin undervisning genom att delta i planering och utvärdering. På så sätt kan de 

utveckla sin förmåga att ta ansvar och utöva inflytande.  
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I stödmaterialet Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014), står att skolan enligt utbildningsmålen ska se till att eleven utvecklas mot 

målen utifrån sina individuella förutsättningar. Vidare ska undervisningen anpassas till varje 

enskild elevs förutsättningar och behov samt främja den fortsatta kunskapsutvecklingen 

genom att ta sin utgångspunkt i bland annat elevens språk och kunskaper (Skolverket, 2011). 

Det är av betydelse att de som arbetar i skolan och med elever i behov av stöd samtalar med 

eleven om dennes egna upplevelser av sin skolsituation (Skolverket, 2014). Här kan 

speciallärare, med inriktningen språk-, läs- och skrivutveckling, fungera som ett språkrör för 

elever med språkstörning och stötta andra lärare i hur de kan arbeta språkutvecklande med 

dessa elever. Detta är viktigt eftersom alla lärare enligt Skolverket (2011) har ett gemensamt 

ansvar för elevernas språkutveckling. Skolan ska ge eleven tilltro till den egna språkliga 

förmågan och möjlighet att kunna uttrycka sina tankar och idéer i tal och skrift. Språket 

behövs för att tänka, lära och kommunicera (Skolverket, 2011). För att följa Skolverkets 

riktlinjer och tillgodose de behov elever med språkstörning har, behövs ett ökat medvetande 

kring hur lärare kan arbeta språkutvecklande för dessa elever, med utgångspunkt i elevers 

perspektiv. I sökningar efter tidigare forskning blir det tydligt att det även råder brist på 

studier utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv när det gäller elever med språkstörning. 

Kunskaper om diagnosen finns främst hos logopeder och läkare. Mot bakgrund av detta 

riktas intresset mot elever med språkstörning och hur de beskriver sin skolsituation. En 

förhoppning är att elevernas egna upplevelser och beskrivningar kan ge de som arbetar i 

skolan nya perspektiv på arbete och undervisning som kan bidra till att förbättra dessa 

elevers möjligheter till lärande. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med fördjupade kunskaper, med relevans för det 

specialpedagogiska fältet, kring elever i skolans årskurs 4-9, med diagnosen språkstörning 

samt deras skolsituation. För att göra det har jag valt att söka svar på och beskriva detta ur 

elevers perspektiv eftersom det sett ur speciallärares profession inom språk-, läs- och 

skrivutveckling är intressant att söka svar på hur eleverna själva beskriver sina svårigheter, 

sitt behov av stöd samt delaktighet i utformning av stöd i skolan.  

!2



Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur beskriver elever med diagnosen språkstörning sina svårigheter?  

- Vilket stöd upplever elever med diagnosen språkstörning att de får i skolan? 

- Vilket stöd skulle elever med diagnosen språkstörning vilja ha i olika lärandesituationer? 

- Hur upplever elever med diagnosen språkstörning sin delaktighet i besluten kring det 

insatta stödet i skolan? 

1.2 Avgränsningar 
För att avgränsa studien har jag valt att undersöka hur elever i årskurs 4-9, med diagnosen 

språkstörning, som går i ordinarie klass tillsammans med elever utan liknande diagnos, 

beskriver sina svårigheter. Intresset riktas mot elevernas beskrivningar av sin situation. 

Studien är avgränsad till att omfatta elever som går i ordinarie klass, då elever med större 

svårigheter, som är placerade i språkklass eller språkskola, troligtvis har svårare att uttrycka 

sig och svara på frågor kring sina svårigheter och sin lärprocess. Vidare är studien avgränsad 

till elever från och med grundskolans årskurs 4 då eleverna vid denna ålder förmodas ha 

uppnått en viss mognad för att kunna reflektera över de egna svårigheterna och det egna 

lärandet. Den övre gränsen som är grundskolans årskurs 9 är satt eftersom jag själv arbetar 

och är utbildad grundskollärare och därför ville söka resultat utifrån dessa åldrar.  

1.3 Databassökning 

Vid sökning av bakgrundslitteratur och tidigare forskning har systematisk sökning respektive 

kedjesökning använts för att ta del av det som skrivits inom området (Rienecker & Stray 

Jörgensen, 2014). Systematiska sökningar har gjorts på bibliotekets webbsida på Örebro 

Universitet i databasen Summon, för att under perioden januari till april 2016 göra sökningar 

på böcker, artiklar och avhandlingar. Även databaserna DIVA, ERIC och LIBRIS har använts 

i sökandet av tidigare forskning. Sökorden som använts är: språkstörning, specifik 

språkstörning, specific language impairmant, language impairment, language disorder, 

specialpedagogik, special needs, elevperspektiv samt student perspective. För att ge en 

snävare träffbild har sökorden även kombinerats på olika sätt. Vissa av sökorden, såsom 

enbart ordet språkstörning, gav en mängd träffar. En del litteratur som inte kunde anses 

relevant för undersökningen, till exempel grav språkstörning, förvärvad språkstörning, afasi, 
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vuxna med språkstörning och så vidare, eller litteratur som var äldre än tio år sållades bort. 

Dock gav kombinationen av orden språkstörning och elevperspektiv inga träffar. Utifrån den 

funna litteraturens titlar och sammanfattningar, dess anknytning och relevans för den här 

studiens syfte, valdes sedan relevant litteratur ur. Vidare har kedjesökningar gjorts genom att 

referenslistorna från vald litteratur, tidigare examensarbeten och avhandlingar inom aktuellt 

område studerats för att finna ytterligare forskning inom området. Vid detta steg togs en del 

av den äldre litteratur, som valdes bort vid den systematiska sökningen, in. 

1.4 Begreppsdefinition  
I det följande redogörs för centrala begrepp som förekommer i studien. Då detta är begrepp 

som används frekvent inom de forskningsområden studien behandlar, har de stor relevans för 

den här studien. 

Språkstörning, är enligt Nettelbladt och Salameh (2007), en diagnos som ställs när ett barns 

språkliga förmågor inte utvecklas i förväntad takt och där inga andra förklaringar till 

problemen kan ges, till exempel underliggande svårigheter som hörselproblem, avvikande 

neurologisk utveckling eller ofullständig språklig stimulans. Språkstörning finns i olika 

former och grader, i den här studien används endast begreppet språkstörning, utan närmare 

precisering av form eller grad, eftersom en djupare precisering skulle överskrida studiens 

utrymmes- och tidsramar. 

Interventioner innebär åtgärder/ingripanden i syfte att stötta individer och förbättra deras 

chanser till utveckling. Nettelbladt och Salameh (2007) påpekar att intervention är den 

individuella och specifikt riktade språkliga stimulansen som ges på barnets individuella 

språkliga utvecklingsnivå. Detta är inte likställt med vanlig klassrumsundervisning då 

författarna menar att det är svårt att anpassa den undervisningen på något mer sätt än en rent 

allmän nivå och interventioner riktar sig till de barn som behöver något särskilt, utöver vanlig 

undervisning. 

Uttrycket elevperspektiv används för att beskriva att det är elevens egen syn på sina 

svårigheter och behov av stöd som efterfrågas. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I detta inledande kapitel har studiens övergripande intresse 

samt syfte och frågor presenterats. Vidare ges förklaringar till centrala begrepp som 

förekommer i studien. I kapitel två ges en bakgrund till studiens problemområde, diagnosen 

språkstörning samt vilka behov elever med språkstörning har, genom aktuell litteratur i 

ämnet. I kapitel tre redovisas tidigare forskning följt av kapitel fyra där studiens teoretiska 

utgångspunkter presenteras. I kapitel fem beskrivs vilken metod som använts, hur 

undersökningen genomförts och hur bearbetning och analys av det empiriska materialet gått 

till. I kapitel sex presenteras studiens resultat och i kapitel sju följer en avslutande diskussion.  

!5



2 BAKGRUND 
I följande kapitel ges en beskrivning av innebörden i begreppet språkstörning samt vad 

språkstörning kan innebära för språkutvecklingen. Detta är relevant för studien då syftet är 

att bidra med fördjupade kunskaper, med relevans för det specialpedagogiska fältet, kring 

elever med diagnosen språkstörning samt deras skolsituation., dels för att ge läsaren en 

förståelse för diagnosen språkstörning, dels som bakgrund till studiens resultat. Då syftet 

med studien även är att synliggöra elevernas egna upplevelser av sitt behov av stöd, beskrivs 

pedagogiska insatser vid språkstörning följt av elevens inflytande över dessa insatser. 

2.1 Språkstörning 
I följande avsnitt definieras diagnosen språkstörning, hur en språkstörning kan ta sig uttryck 

samt vilka konsekvenser en språkstörning kan innebära för en elev i skolan. 

2.1.1 Definition och diagnosticering av språkstörning 

Begreppet språkstörning är inte helt entydigt och diagnosen är inte helt oomtvistad. 

Språkstörning, visar senare forskning, varierar från individ till individ och mellan olika 

situationer. Detta tyder på att barn med språkstörning är en heterogen grupp enligt Barbro 

Bruce (2007). När det gäller själva diagnosen språkstörning och då särskilt termen specifik 

språkstörning (SLI ), råder det enligt Nelli Kalnak (2014) en viss frustration. Definitionen av 1

begreppet SLI är ifrågasatt då kriterierna är snäva och utesluter många barn som ändå 

bedöms ha en språkstörning. Kalnak menar att medicinska, psykologiska och psykiatriska 

diagnoser är föränderliga över tid. Historiskt sett följer de nya trender, normer skiftar och nya 

vetenskapliga rön kring förståelse för exempelvis utveckling och tillägnande av kunskaper 

framkommer. Diagnoskriterier och förståelse för svårigheter såsom språkstörning är inte 

konstanta, det är snarare en dynamisk bild som förändras med tiden, med kontexten och inom 

olika kulturer (Kalnak, 2014). 

Diagnosen språkstörning ställs av en logoped. Enkelt kan själva diagnosen, enligt Carlberg 

Eriksson (2009), beskrivas så att personer med språkstörning har svårigheter med att 

 SLI - Internationell term för specifik språkstörning (Specific Language Impairment - SLI), där språkstörningen 1

uppträder som ett ”enskilt” fenomen, hos ett i övrigt normalbegåvat barn utan andra diagnoser (Ek et al., 2012).
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producera språk, så kallad expressiv språkstörning, och/eller att förstå språk, så kallad 

impressiv språkstörning. Formellt ställs diagnosen språkstörning genom att barnet får en 

remiss till logoped via till exempel BVC eller skolhälsovård. Logopeden genomför 

standardiserade test av de olika språkliga domänerna, fonologi, grammatik, semantik och 

pragmatik, samt gör en bedömning av barnets spontantal. En bedömning görs av barnets 

språkliga produktion samt förståelse av språk inom samtliga språkliga domäner (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén och Ors, 2008). För att ställa diagnosen jämförs barnets språkförmåga 

med den förväntade språkförmågan för åldersnivån. De system som används vid 

diagnosticering av språkstörning är klassifikationssystemet ICD10 (International 

Classifications of Diseases) framställt av WHO (World Health Organization) eller DSM V 

(Diagnostic and Statistical Manual, 2013) som utges av the American Psychiatric 

Association. Kriterier som tas upp i dessa klassifikationssystem är bland annat att 

svårigheterna inte direkt ska kunna tillskrivas neurologisk sjukdom, utvecklingsstörning eller 

fysiska fel i talapparaten utan definieras som störd språklig uttrycksförmåga och/eller störd 

språkförståelse. Vid en påtagligt försenad språkutveckling jämfört med jämnåriga, där 

barnets utveckling inom andra områden är relativt opåverkad, ges diagnosen språkstörning 

(Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Nettelbladt et al. (2008) har, utifrån en sammanställning av internationella undersökningar, 

kommit fram till att funktionsnedsättningen språkstörning förekommer hos 5-8 % av barn i 

förskoleåldern. Svårigheterna vid språkstörning kan, beroende på ålder och utveckling, ändra 

form över tid. På grund av detta, menar Carmela Miniscalco (2009), att barn med 

språkstörning regelbundet behöver följas upp för att rätt åtgärder och interventioner ska 

kunna sättas in. 

2.1.2 Hur språkstörning kan ta sig uttryck 

En språkstörning kan visa sig genom att barnet är långsam i sin språkutveckling och/eller har 

svårigheter att kommunicera. Även svårigheter i att förstå ord förekommer (Nettelbladt & 

Salameh, 2007). Barn med språkstörning har inte samma språkliga förmåga som sina 

jämnåriga, de kan exempelvis ha svårt att förstå det andra säger, själva ha svårt att tala så att 

!7



andra förstår eller en kombination av dessa enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2015). 

Språkstörning kan förklaras som en paraplyterm där en eller flera av de språkliga domänerna 

hos barnet i olika grad kan vara påverkade. Dessa språkliga domäner omfattar fonologi, 

grammatik, semantik och pragmatik, vilka kan vara påverkade var och en för sig eller i olika 

kombinationer (Miniscalco, 2014). Fonologi handlar om språkets ljud och svårigheter inom 

det området kan göra det svårt att uppfatta, uttala eller förstå vissa språkljud. Detta område är 

viktigt för bland annat en framgångsrik läs- och skrivinlärning. Grammatiska svårigheter 

skapar problem med hur språket är uppbyggt, regler kring hur meningar sägs och skrivs, i 

vilken ordning orden kommer och ordens böjningar och ändelser. Pragmatiska svårigheter 

kan yttra sig som svårigheter att föra ett samtal, att anpassa samtalet efter situationen och 

handlar om att barnet inte riktigt förstår hur språket ska användas i samspel med andra. 

Semantiska svårigheter rör språkets innehåll, det vill säga svårigheter med ordförståelse och 

ordproduktion (Nettelbladt et al., 2008; Carlberg Eriksson, 2009). 

Det finns olika grader av språkstörning. Hänsyn tas till naturlig åldersvariation, hur barnets 

tillvaro påverkas samt utvecklingsmässiga faktorer när graden av språkstörning bedöms 

(Nettelbladt och Salameh, 2007). Olika grader medför olika problem beroende på vilken 

språklig domän som drabbas. Den fonologiska domänen drabbas vid en lätt språkstörning, 

både det fonologiska och det grammatiska området drabbas vid en måttlig språkstörning, 

medan alla språkdomäner är drabbade vid en grav eller mycket grav språkstörning enligt 

Ulrika Nettelbladt och Marianne Ors (2011). 

Då en språkstörning får konsekvenser för språkförståelsen, försämras också möjligheterna att 

tänka språkligt och förmågan att ta till sig innehållet i skolans undervisning. Barn i skolan 

behöver behärska språket väl eftersom de förväntas kunna hantera begrepp och information, 

analysera och förstå sitt eget lärande (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Vanligt 

är att barn i skolåldern med språkstörning bland annat använder sig av väldigt få ord, 

använder en förenklad grammatik, har ett svårförståeligt tal, har svårt att berätta eller hitta 

ord, har svårt att följa instruktioner, har svårigheter med läsning och skrivning samt har svårt 
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med kamratrelationer skriver Anna-Karin Arnald (2007). Precis som Arnald (2007) tar 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) upp svårigheter som kan uppstå i samband med 

läsning för elever med språkstörning. De beskriver svårigheter som att sätta samman 

bokstavsljud till ord, sätta ihop orden till meningar, förstå det man läser, läsa nya ord, göra 

inferenser och få ihop skriven text till en helhet. 

Ett av de stora problemen med språkstörning är, enligt Nettelbladt och Salameh (2007), den 

långsamma utvecklingen vad gäller ordförråd, vilket gör att även grammatiken drabbas 

eftersom den är svår att utveckla med endast ett fåtal aktiva ord. Miniscalco (2009) tar upp 

att forskare kunnat se samband mellan de barn som tidigt uppvisar språkliga svårigheter och 

senare svårigheter med läsning. Vidare visar barn med en nedsatt språkförmåga inom ett eller 

flera områden ofta även svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, minne och 

inlärning. Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) nämner att många som har 

språkstörning också har andra svårigheter såsom att behålla koncentration, uppmärksamhet, 

socialt samspel eller att uppfatta ljud. De skriver att svårigheter med att förstå vad som sägs 

gör det svårt att behålla koncentration och uppmärksamhet. Vidare behövs språk för 

exekutiva funktioner som att reglera det egna beteendet genom förmågan att resonera med 

sig själv, repetera instruktioner och planera vad som ska göras (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2015). 

2.2 Pedagogiska insatser vid språkstörning 
I följande avsnitt tas pedagogiska insatser vid språkstörning upp, med hjälp av begreppet 

inkludering, samt en beskrivning av vilka anpassningar som skolan kan göra för elever med 

språkstörning. 

2.2.1 Inkludering 

Begreppet inkludering handlar, enligt Claes Nilholm (2007), om att skolan bör utformas 

utifrån den naturliga variationen bland barn, inte att elever med någon form av svårighet ska 

passas in i strukturer som inte är anpassade för dem. Bruce (2006) uttrycker att barn med 

typisk språkutveckling fungerar som bra förebilder för barn med språkstörning och menar 

därför att inkludering av dessa barn i den reguljära undervisningen är att föredra. Bruce 
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poängterar vikten av kommunikativ träning i både tal och skrift. Det är därför betydelsefullt 

för barnets språkutveckling att vistas i en språklig miljö i samspel med andra, gärna med 

vuxna som kan ge vägledning och stöttning. I likhet med Bruce (2006) skriver Louise Bjar 

och Caroline Liberg (2010) att det är tillsammans med andra en människa utvecklar sitt 

tänkande och sitt språk. I samspel med andra kan en människa kommunicera, skapa en 

mening med det som sägs och görs samt skapa en förståelse för omvärlden.  

2.2.2 Anpassningar i skolan 

Skolmiljö och förhållningssätt måste, menar Arnald (2007), anpassas så att elever med 

nedsatt språkfunktion ges goda möjligheter till lärande och betonar att inlärningen ofta kräver 

längre tid. Vikten av en tydlig undervisning är något som Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) betonar och de belyser att i arbetet med elever med språkstörning är 

det viktigt att skolan ser till vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i 

lärandemiljön. Vidare behöver skolan kartlägga elevens styrkor och svagheter. I vissa fall 

räcker de extra anpassningar som kan göras i klassrummet och den ordinarie undervisningen 

och i andra fall krävs särskilda anpassningar med en högre grad av individuella anpassningar 

utifrån de konkreta behov av stöd eleven har.  

Det stöd en elev med språkstörning kan behöva är enligt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) extra tid, enskild läs- och skrivträning med vuxen, tillgång till 

mindre grupp, många tillfällen till repetition, egen resursperson vid behov, förtydligande 

förklaringar, möjlighet att redovisa kunskaper enskilt och muntligt, studiehandledning och 

tillgång till alternativa lärverktyg som dator, rättstavningsprogram, talsyntes, 

bildstödsprogram med mera. Då språket används inom alla ämnen i skolan, måste alla lärare 

ta hänsyn till funktionsnedsättningen genom att till exempel ge konkreta uppgifter uppdelade 

i flera steg, ge visuellt stöd, alltid lägga upp uppgifter och instruktioner på samma sätt och 

låta eleven få använda flera sinnen vid inlärning och redovisning av kunskaper. Även Malena 

Sjöberg (2007) tar upp hur situationen för elever med språkstörning kan se ut. Hon skriver att 

när en elev inte har ordet i sin makt får denne kämpa hårt för att lära sig det andra elever lär 

sig utan medveten ansträngning. Vidare menar Sjöberg att med ett begränsat arbetsminne 
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eller ett litet ordförråd, blir långa meningar och instruktioner i flera led för mycket 

information att processa. 

I skolans arbete med att anpassa miljön, tar Arnald (2007) upp att hänsyn måste tas till att 

minska risken för distraktion genom att ge dessa elever arbetsro och möjlighet till 

koncentration. Många elever med språkstörning kan behöva arbeta i mindre grupper och få 

enskilt stöd med interventioner som träning hos speciallärare/specialpedagog, talpedagog och 

logoped. Vidare kan instruktioner och information behöva upprepas många gånger och på 

olika sätt. Andra inlärningssätt än rent språkliga, såsom bild eller andra praktiska ämnen, kan 

med fördel användas.  

En språklig medvetenhet, menar Miniscalco (2009), är avgörande för ett barns läsutveckling, 

men även språkförmåga, bokstavskännedom och en vilja att lära är viktiga förutsättningar. 

Barn med språkstörning behöver noggrant följas genom hela skolgången, eftersom texterna 

som elever möter redan efter ett par år i skolan ställer högre krav på eleven när det gäller en 

allmän språkförmåga, läsförståelse, begåvningsnivå och kunskaper om omvärlden 

(Miniscalco, 2009). Som lärare till en elev med språkstörning är det viktigt att använda sig av 

ett enkelt språk, ett tydligt kroppsspråk, anpassa taltempo och ge eleven tid att tänka och 

bearbeta information, finna rätt ord och formulera sig (Calberg Eriksson, 2009; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). Elever med språkstörning behöver bygga upp 

ordförrådet, öva på att berätta sammanhängande, träna arbetsminnet, träna på läsning och 

läsförståelse. En viktig förutsättning för att kunna samspela med andra är en god social 

kompetens och kommunikativa svårigheter som en språkstörning för med sig är ofta ett 

hinder i situationer som handlar om att kunna berätta, förklara, argumentera och skämta 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015). 

2.3 Elevers inflytande över den egna lärprocessen 
I skollagen står att elever efter ålder och mognad ska ges inflytande över sin utbildning och 

att de aktivt ska få ta del i att vidareutveckla sin utbildning samt informeras om frågor som 

rör dem (SFS 2010:800:§9). Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) betonar 

vikten av att eleven själv får vara med och bestämma hur stödet ska utformas och hur 
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kunskaper ska redovisas. Enligt Siv Fischbein (2009) visar flera undersökningar att lärarens 

sätt att bedriva undervisning påverkar elevens förmåga att klara av sina svårigheter och 

känsla av kontroll. Elevernas upplevelse av en engagerad, välvillig och stödjande lärare 

skapade större tilltro till den egna förmågan och möjligheten att lösa uppgifter. Vidare skriver 

Fischbein att skolans organisering av det specialpedagogiska stödet har inverkan på elevens 

skolsituation samt elevens egen upplevelse av denna. 

Grunden för elevinflytande måste börja i klassrummet, i dialogen mellan elever och lärare, 

står att läsa i Rädda Barnens rapport Vems röst väger mest? (2008). Vidare står att 

elevinflytande innebär att vuxna i skolan bemöter barn och unga med respekt och lyssnar till 

dem, men att möjligheten för barn och unga i skolan att påverka i alltför hög grad är 

beroende av de vuxna och deras inställning till elevinflytande. Barnkonventionens (1989) 

artikel 12 ger barn rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som kan vara av intresse för dem 

och rör dem själva. Deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och 

mognad, de vuxna har skyldighet att lyssna till och väga in barns åsikter i de beslut som tas 

kring dem. Rädda Barnens rapport (2008) visar att barn vill vara delaktiga och ha möjlighet 

att påverka de beslut som tas i skolan, men att vuxna ofta står i vägen och ser många hinder 

för elevinflytande. 

2.4 Sammanfattning  
Utifrån litteraturstudier beskrivs diagnosen språkstörning samt vilka svårigheter det kan 

innebära för en person att ha språkstörning. En språkstörning kan drabba olika språkliga 

domäner, förekomma i olika grader och i olika kombinationer. I studien används endast 

begreppet språkstörning utan närmare precisering av form och grad. 

Vidare behandlas vilka pedagogiska insatser skolan kan arbeta med när det gäller elever med 

språkstörning. Tillsammans med olika språkutvecklande arbetssätt poängteras vikten av en 

tydlig undervisning med tydliga instruktioner samt att ge eleverna extra tid och 

individanpassad träning. Vikten av elevens egna inflytande över sin utbildning och 

utformandet av det stöd de får, har också tagits upp.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
I följande kapitel redogörs för tidigare forskning om språkstörning samt studier som belyser 

skolans stöd till elever med språkstörning. Det har varit svårt att finna forskning om elever 

med diagnosen språkstörning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Mycket av den 

forskning som finns kring språkstörning är främst gjord inom logopedi, psykologi och 

medicin. Därför har information även sökts utanför den pedagogiska disciplinen och både 

medicinsk och psykologisk forskning finns med i studien. 

3.1 Forskning om språkstörning 
I följande avsnitt redovisas studier som belyser möjliga orsaker till språkstörning samt 

ärftlighet, vikten av tidig upptäckt och könsfördelning. 

3.1.1 Möjliga orsaker till språkstörning 

Orsaker till språkstörning är inte helt klarlagda, dock bekräftar flera studier att det verkar 

finnas en viss ärftlighet. Marianne Ors (2003) har, i en medicinsk studie inom neurofysiologi, 

studerat hjärnan hos barn med språkstörning och deras föräldrar, för att söka orsaker och 

samband till språkstörning. Ors studie visar att ofta har flera familjemedlemmar runt barn 

med språkstörning haft en sen språkutveckling och/eller läs- och skrivsvårigheter. Studien 

visar att både barn med språkstörning och deras föräldrar visade tecken på en långsammare 

kognitiv bearbetning av stimuli jämfört med en representativ kontrollgrupp. Ors menar att 

den långsammare bearbetningen kan vara ärftligt betingad och en bidragande faktor till den 

avvikande språkutvecklingen som kan ses hos barn med språkstörning. Även Kalnak (2014) 

har undersökt familjemönster runt barn med språkstörning och har i en logopedisk studie 

intervjuat familjer där ett barn diagnosticerats med språkstörning. Resultatet i Klankas (2014) 

visar, i likhet med Ors (2003) studie, att det inom dessa familjer i högre utsträckning finns 

och har funnits fler familjemedlemmar med språkrelaterade svårigheter, svårigheter med 

social kommunikation och läs- och skrivsvårigheter. Dock menar Kalnak (2014) att det finns 

en viss svårighet att mäta detta genom enbart intervjuer då själva kriterierna för diagnosen 

samt synen på dessa svårigheter förändrats med tiden. I sin studie identifierar hon ändå 

släktingar med svårigheter som med dagens mått troligtvis skulle lett till en diagnos. 
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Svårigheter som språkstörning kan antas ha ett samband med arbetsminnesproblematik 

menar Karin I. E. Dahlin (2013). Hon har inom det specialpedagogiska området gjort en 

interventionsstudie om arbetsminnesträning och dess effekter på läsning och baskunskaper i 

matematik. För att kunna bearbeta och sedan lagra ny information krävs förmågan att behålla 

uppmärksamhet, något som kontrolleras av arbetsminnet. Vidare bearbetar arbetsminnet 

verbal och visuo-spatial  information, detta är kritiskt vid språkinlärning och nödvändigt för 2

flera olika kognitiva funktioner. Dahlin har studerat och jämfört resultat hos barn som fått 

kognitiv arbetsminnesträning med hjälp av dataprogram och barn som inte fått samma 

träning. Gruppen som fick kognitiv träning av arbetsminnet uppvisade vid uppföljning ett 

förbättrat arbetsminne och fick bättre resultat på bland annat läsförståelse, både på kortare 

och på så lång sikt som upp till tre år. Gruppen som inte fått samma träning visade inte 

samma förbättrade resultat. 

Till skillnad från Dahlin (2013), som testat arbetsminnet, har Martina Hedenius (2013) 

genom en logopedisk studie försökt åstadkomma en enhetlig förklaring till språkstörning och 

dyslexi genom att testa hypotesen ’The procedural memory deficit hypothesis' (PDH). PDH 

går ut på att många av de symptom som finns hos barn med språkstörning eller dyslexi kan 

kopplas till nedsatt funktion i procedurminnet, en minnesdel som fyller en viktig funktion vid 

inlärning av motoriska färdigheter, som till exempel att gå eller cykla. Hedenius studie 

baseras på data från två projekt, bestående av tre studier där hon undersökt det icke-språkliga 

procedurminnet. En av dessa studier är inriktad på barn med specifik språkstörning. 

Hedenius menar att det blir allt tydligare att procedurminnet ligger till grund också för en rad 

perceptuella, kognitiva och språkliga färdigheter så som omedveten inlärning av 

regelbundenheter i bland annat språkets grammatiska strukturer. Procedurminnet fyller också 

en funktion vid ordmobilisering och vid den för läsningen viktiga automatiserade 

avkodningen. Inlärning som sker gradvis över tid och att färdigheterna automatiseras är 

utmärkande drag för procedurminnet. En nedsättning i procedurminnet drabbar både 

språkliga och icke-språkliga funktioner. Hedenius resultat visar att svårigheter med implicit 

sekvensinlärning, alltså nedsatt procedurminne, är vanligt hos barn med nedsatt grammatisk 

förmåga. Det finns alltså ett samband mellan en nedsatt grammatisk förmåga och ett nedsatt 

 Visuo-spatiala förmågor är de förmågor i hjärnan som gör att vi kan urskilja former och konturer, avstånd, 2

rörelse och föremålens förhållande till varandra (Dahlin, 2013).
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procedurminne. Dock, menar Hedenius, verkar inte problemet ligga i den initiala inlärningen, 

där man inte kunde se några skillnader mellan de barn som hade språkstörning/dyslexi och 

kontrollgruppen, utan i att behålla minnet för sekvenserna över tid.  

3.1.2 Vikten av tidig upptäckt 

Det är av största vikt att uppmärksamma en avvikande språkutveckling så tidigt som möjligt, 

enligt Ors (2003), eftersom risken för senare inlärningssvårigheter, beteende- och 

emotionella avvikelser i skolan är överhängande. Även Barbro Bruce (2007) tar upp vikten 

av tidig upptäckt och skriver i sin avhandling om hur språkliga och kommunikativa 

svårigheter upptäcks samt hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa elever. Hon har undersökt 

språk- och kommunikationsproblem hos barn och ungdomar och resultaten i studien visar att 

det redan så tidigt som vid 1,5 års ålder går att upptäcka framtida språksvårigheter hos barn. 

Dessa behöver inte nödvändigtvis upptäckas genom att se hur många ord barnet behärskar, 

utan genom att titta på hur barnet förstår uppmaningar och använder sig av språket i 

symbollekar. 

En klinisk markör för svenska barn med språkstörning i skolåldern är svårigheter med 

nonordsrepetition, det vill säga att repetera ord utan semantiskt innehåll (Kalnak, 2014). 

Nonordsrepetition påverkas inte av ålder, kön, icke-verbal intelligens eller föräldrarnas 

utbildningsnivå utan kräver språkförståelse, fonologisk medvetenhet, ordförråd och förmåga 

till ordmobilisering. Vid screening i syfte att upptäcka språkstörning, menar Kalnak att 

nonordsrepetition bör kombineras med andra språkliga markörer. Vid misstanke om en 

språkstörning bör en logoped kopplas in så snart som möjligt för att genomföra en språklig 

bedömning. Vidare bör undersökning av barnläkare och psykolog göras för att utesluta eller 

identifiera om det finns andra orsaker till en störd språkutveckling (Ors, 2003). I en artikel 

skriver Dorothy V.M Bishop och David Mc Donald (2009) att språktester ger viktig 

information kring vilka barn som ligger i riskzonen för att få diagnosen språkstörning, men 

att det inte är tillräckligt att bara förlita sig på tester. Dessa bör kompletteras, menar 

författarna, med samtal med föräldrar för att på så sätt få fram en bild av hur det vardagliga 

livet påverkas för dessa barn och deras familjer. 
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3.1.3 Könsfördelning 

En annan viktig aspekt att ta upp är att flera studier inom logopedi, som Carmela Miniscalcos 

(2003), Eva-Kristina Salamehs (2003) och Monica Westerlunds (1994), har visat att det finns 

ett högre antal pojkar än flickor som diagnosticeras med språkstörning. Det råder ingen 

enhetlighet kring orsaker till detta, men en möjlig orsak, menar Kalnak (2014), kan handla 

om sociala normer där förväntningarna på kommunikativt beteende hos pojkar och flickor 

helt enkelt ser olika ut. En annan möjlig förklaring kan vara att pojkars svårigheter oftare 

utgörs av flera diagnoser såsom beteendeproblem, något som ökar sannolikheten för en 

remiss till utredning enligt Xuyang Zhang och Bruce J. Tomblin (2000). En tredje förklaring 

kommer från forskningen kring läs- och skrivsvårigheter där läsförmågan normalt inte 

behöver skilja sig åt mellan könen vad gäller genomsnittlig prestanda. Däremot finns en 

större variation vad gäller läsförmåga hos män jämfört med kvinnor, där ett större antal 

kvinnor ligger närmre genomsnittet, medan fler män ligger utspridda mot ytterligheterna på 

en normalfördelningskurva skriver Jesse Lee Hawke, Richard K. Olson, Erik G. Willcut, 

Sally J. Wadsworth och John C. DeFries (2009). 

3.2 Forskning om pedagogiska insatser vid språkstörning 
I följande avsnitt beskrivs forskning som belyser pedagogiska insatser vid språkstörning. 

3.2.1 Tillgång till olika samtalskontexter 

I sin studie nämner Kalnak (2014) att i arbetet med att förbättra språkinlärningen hos barn 

med språkstörning, måste hänsyn tas till språkliga, sociala och kulturella utmaningar i familj 

och nätverk runt barnet. Kunskap om familjen gör att syskon med språkstörning kan 

upptäckas i tid och strukturerade insatser kan planeras och sättas in. I Bruces (2007) studie 

framkommer att barn med språkstörning på olika sätt kan ha nytta av att få tillgång till olika 

samtalskontexter. Dels finns behov av att möta andra barn i samma ålder, så kallade 

åldersmatchade barn, dels kan de behöva möta barn som befinner sig på samma 

språkutvecklingsnivå, så kallade språkmatchade barn. På det sättet ges de tillgång till 

åldersadekvata samtalskontexter, men även samtalskontexter på en adekvat språklig nivå.  
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Päivikki Aarne (2015) har bland annat undersökt hur föräldrar till barn med språkstörning, 

med hjälp av bedömningsscheman, bedömde sitt barns kommunikation och språk samt socio-

emotionella utveckling. Resultaten visar att det finns tydliga samband mellan barnets 

språkliga och socio-emotionella utveckling, där barnen kunde sägas ligga signifikant lägre i 

sin utveckling jämfört med jämnåriga utan språkstörning. Barnen i undersökningen kunde 

sägas matcha något yngre barn. Både Aarnes (2015) och Bruces (2007) studier visar vidare 

att barn med språkliga svårigheter ofta saknar strategier för att i relation till kamrater, hantera 

konflikter. De behöver ges tillfällen att utvecklas i olika kommunikativa miljöer och 

samtalskontexter, där de möter barn i olika åldrar, med olika förutsättningar, men även 

stöttande vuxna. Enligt Ors (2003) är en funktionsnedsättning som språkstörning oftast ett 

livslångt tillstånd med kognitiv påverkan och personer i barnets omgivning måste i så hög 

grad som möjligt kompensera för detta.  

3.2.2 Språkutveckling och läs- och skrivinlärning i relation till språkstörning 

Studier visar, enligt Bruce (2007), att barn med tidiga språksvårigheter ofta får problem med 

att lära sig läsa och skriva. Då merparten av kunskapsinhämtningen i skolan är baserad på 

elevens förmåga att läsa, skriva, förstå talat språk och själv kunna uttrycka sig, har språket 

stor betydelse för inlärning och utveckling (Bruce, 2007). Även Carmela Miniscalco (2007) 

visar i en longitudinell studie att barn som vid 2 1/2 års ålder uppvisade språkliga svårigheter, 

senare vid 6-8 års ålder, förutom fortsatta språkliga svårigheter, även riskerade att få läs- och 

skrivsvårigheter. En fonologisk medvetenhet är nödvändig för en god läs- och 

skrivutveckling och barn med språkstörning har ofta en nedsatt fonologisk medvetenhet. 

Miniscalco tar också upp att dessa barn ligger i riskzonen för diagnoser med 

neuropsykiatriska och/eller utvecklingsmässiga funktionsnedsättningar. Språkstörning 

samexisterar ofta med andra neuropsykiatriska svårigheter. Enligt Miniscalco (2003) är en 

språkstörning sällan helt avgränsad eller specifik, svårigheterna är ofta komplexa och 

varierar från individ till individ. Studien visar också att svårigheterna vid en språkstörning är 

föränderliga över tid och Miniscalco drar slutsatsen att barn med tidiga språksvårigheter 

behöver följas och stöttas i sin språkutveckling över en lång tid. 

Överlappningen mellan de båda diagnoserna språkstörning och dyslexi är stort både när det 
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gäller samförekomst och i likheter mellan symptomen (Hedenius, 2013). Utifrån resultaten i 

sina tre delstudier, som syftade till att ge en enhetlig förklaringsmodell till språkstörning och 

dyslexi, menar Hedenius att det skulle vara meningsfullt med ett vidgat pedagogiskt 

perspektiv gällande en diagnos som språkstörning. Detta vidgade pedagogiska perspektiv, 

skriver Hedenius, bör innefatta, förutom läs- och skrivträning, även träning av de icke-

språkliga inlärnings- och minnesfunktionerna och deras betydelse för diagnosen, för att på så 

sätt ge barn med dessa diagnoser effektivare interventionsprogram. 

3.3 Forskning om elevers syn på specialpedagogiska insatser 
Elevers upplevelser av specialundervisning har undersökts av Mara Westling Allodi (2002) i 

en specialpedagogisk studie. Syftet med studien är att belysa relationen mellan skolans 

organisation och elever som på något sätt är involverade i specialundervisning. Data 

samlades in genom enkäter, intervjuer och observationer och resultaten visar bland annat att 

elever i behov av särskilt stöd ofta upplever att de inte hade lika stort inflytande över 

undervisningen i klassen jämfört med sina klasskamrater, något som skulle kunna vara en 

följd av att dessa elevers åsikter ges för lite uppmärksamhet. Westling Allodi lyfter även 

frågan om dessa elevers ambivalens gällande det specialpedagogiska stödet de får i skolan, 

eleverna i studien var positiva till stödet de fick, men gav uttryck för att de inte tyckte om att 

lämna klassen. En åsikt som skolan alltså inte tagit hänsyn till. 

Hur elever i behov av särskilt stöd identifieras och skiljs ut samt dessa elevers upplevelser av 

stödinsatserna, har Joakim Isaksson (2009) undersökt genom att analysera åtgärdsprogram 

samt intervjua personal, elever och föräldrar på tre skolor. Han belyser i sin studie elevens 

behov av inflytande över utformningen av det särskilda stödet. Resultatet visar att det finns 

en tendens att inte låta enskilda elevers upplevelser av sina behov styra utformningen av det 

stöd de får. De åtgärder skolor sätter in för att stötta elever utgår oftast inte från den enskilda 

eleven, utan skolorna erbjuder istället samma stöd oavsett vilka svårigheter eleven har. 

Studien visar att stödet oftast ges individuellt eller i liten grupp utanför klassrummet, detta 

trots att eleverna själva gett uttryck för att de inte ville lämna klassrummet. Vidare visar 

studien att det generellt saknas en bra dialog med eleverna och deras föräldrar rörande 

elevens svårigheter och behov av stöd. I likhet med Westling Allodi (2002) visar Isaksson 
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(2009) att eleverna känner en viss ambivalens, gällande de differentierade stödåtgärder 

skolan satt in, genom att uppleva insatserna som både positiva och negativa. Isaksson (2009) 

skriver att den enskilda undervisningen och den lugnare undervisningsmiljön upplevs som 

positiv, medan att behöva lämna sin klass samt att stödet inte utformas efter elevens 

individuella behov och önskemål, upplevs som negativt. Att behöva lämna sin klass upplevs 

som stigmatiserande och utpekande och innebär att eleverna går miste om den undervisning 

som sker i klassen. Brist på förtroende för skolans kunskap om lämpliga stödinsatser visar 

sig som följd av att inte uppleva inflytande över stödåtgärderna (Isaksson, 2009). 

3.4 Sammanfattning 

Forskning om språkstörning, pedagogiska insatser vid språkstörning samt elevers syn på 

specialpedagogiska insatser har tagits upp för att ge läsaren en bild av aktuell forskning i 

relation till studiens syfte, som är att bidra med förståelse kring elever med diagnosen 

språkstörning samt deras skolsituation. Då det ännu finns relativt få studier om språkstörning 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, har forskning sökts utanför den pedagogiska 

disciplinen. Dessa studier har ändå relevans för den här studien, då de behandlar bland annat 

svårigheter i samband med språkstörning samt hur skolan kan arbeta för att ge dessa elever 

möjlighet till utveckling. 

De slutsatser som dras i de redovisade studierna är att barn med språkstörning är en 

heterogen grupp (Bruce, 2007). Det verkar finnas en viss ärftlighet (Kalnak, 2014) och 

pojkar är överrepresenterade vid diagnosticering av språkstörning (Miniscalco, 2003; 

Salameh, 2003; Westerlund, 1994). Studierna visar att svårigheter som språkstörning kan 

antas ha ett samband med arbetsminnesproblematik (Dahlin, 2013) och nedsatt 

procedurminne (Hedenius, 2013). Vidare framkommer att tidig upptäckt är av största vikt  

eftersom risken för senare inlärningssvårigheter, beteende- och emotionella avvikelser i 

skolan är överhängande (Ors, 2003; Bruce, 2007). 

Vid språkutvecklande arbete måste hänsyn tas till barnets nätverk (Kalnak, 2014) och 

omgivningens kompensatoriska roll (Ors, 2003). Forskning visar att barn med språkstörning 

ofta får svårigheter med läs- och skrivinlärning (Bruce 2007) och att språkstörning ofta 
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samexisterar med andra neuropsykiatriska funktionshinder (Miniscalco, 2007). Vidare 

kommer studierna fram till att barn med språkstörning har nytta av olika samtalskontexter 

(Bruce, 2007) och att ett vidgat pedagogiskt perspektiv, som även innefattar träning av de 

icke-språkliga inlärnings- och minnesfunktionerna, kan ge effektivare interventionsprogram 

för dessa barn (Hedenius, 2013). 

Avslutningsvis redovisas studier om elevers inflytande över den egna lärprocessen och det 

specialpedagogiska stödet. Dessa belyser vikten av att ta hänsyn till elevens perspektiv och 

att ge eleven inflytande över det stöd som sätts in för att på bästa sätt medvetandegöra och 

gynna den egna lärprocessen för eleven (Isaksson, 2009; Westling Allodi, 2002).  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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter, som utgör grunden för studien. 

Först redogörs för de specialpedagogiska perspektiv som använts som teoretiska redskap i 

analysarbetet; det kompensatoriska perspektivet, det relationella perspektivet och 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007; Person, 2008). Vidare redogörs för teoretiska 

utgångspunkter som hämtas från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utifrån detta 

perspektiv ser man att individen visserligen har olika biologiska förutsättningar, men där 

miljön och omgivningen sätter gränsen för vad individen klarar av (Säljö, 2014). 

4.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Ann Ahlberg (2013) menar att specialpedagogik är ett mångvetenskapligt ämne med 

beröringspunkter inom flera discipliner och perspektiv som pedagogik, sociologi, psykologi, 

medicin och filosofi. De teoretiska utgångspunkterna varierar alltmer och forskare inom det 

specialpedagogiska området kan inom en studie utnyttja flera olika teorier för att söka 

förklaring till den studerade problematikens komplexitet. En större variation gällande 

teoretiska utgångspunkter gör att den specialpedagogiska forskningen kan dra nytta av flera 

olika forskningsansatser och metoder. Ingemar Gerrbo (2012) skriver, i sin avhandling, att 

det specialpedagogiska arbetet ska underlätta utvecklingen och lärandet för de elever som är i 

behov av särskilt stöd samt försöka förhindra eller minska risken för att dessa behov uppstår. 

Vidare har han kommit fram till att den specialpedagogiska verksamheten i skolan till stor 

del riktas mot eleven, alltså på en individnivå. Verksamheten riktar sig ofta mot sociala 

svårigheter och trots att skolan sätter in åtgärder även på grupp- och organisationsnivå, står 

den specifika eleven i centrum. 

Inom specialpedagogisk forskning har olika förhållningssätt till svårigheter identifierats, 

vilka kan beskrivas med hjälp av begreppen kompensatoriskt perspektiv, relationellt 

perspektiv respektive dilemmaperspektiv. Nilholm (2007) beskriver hur det kompensatoriska 

perspektivet grundar sig på att kompensera för olika brister hos den enskilde individen. 

Problemet och svårigheterna ses som bundna till individuella orsaker och det är hos individen 

ansvaret för misslyckande i skolan läggs. Ansvaret för arbetet med att stödja eleven läggs 

ofta på speciallärare eller annan elevvårdspersonal med specifika kunskaper kring de 
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svårigheter eleven uppvisar. Till skillnad från det kompensatoriska perspektivet beskriver 

Persson (2008) hur man inom det relationella perspektivet söker orsakerna till en elevs 

svårigheter utanför den enskilde eleven. En elevs svårigheter antas uppstå i relation till 

omgivningen, vilket betyder att det är skolmiljön och inte den enskilde eleven som ska 

förändras och anpassas. Förändringar krävs på alla nivåer inom skolans organisation, vilket 

är ett långsiktigt arbete där ansvaret ligger gemensamt hos ledning, lärare och 

elevvårdspersonal. Här uppfattas den specialpedagogiska kompetensen som kvalificerad 

hjälp med handledning vad gäller arbetet med elever och planeringen av undervisning 

(Persson, 2008). Nilholm (2007) tar även upp dilemmaperspektivet eftersom det som sker i 

skolan inte alltid går att beskriva utifrån ett kompensatoriskt eller relationellt perspektiv. 

Många gånger är det inom skolan svårt att ge något entydigt svar på problem som uppstår, 

det finns alltså en mängd svårlösta dilemman. Nilholm (2006) skriver att skolan hela tiden 

måste förhålla sig till elevers olikheter och att alla elever ska ges ”samma sak” samtidigt som 

skolan måste anpassas till elevers olikheter kan ses som ett grundläggande dilemma. 

Specialpedagogik ses som ett sätt för utbildningssystemet att hantera detta (Nilholm, 2006).  

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet utgör studiens teoretiska ramverk. Grundtanken i det 

sociokulturella perspektivet är att lärande sker i samspel mellan människor och att människor 

hela tiden lär sig i alla sociala sammanhang. Språket är ett viktigt kulturellt redskap som 

människan använder sig av för att förklara och förstå samt tänka kring omvärlden. Genom 

kommunikation och interaktion med andra tillägnar sig individen sina kunskaper och 

färdigheter eftersom lärandet är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Mening skapas genom 

människors språkliga och andra meningsbärande handlingar. Kommunikation och 

språkanvändning är alltså centrala (Säljö, 2014). Synen på att människor tillägnar sig 

kunskaper genom kommunikation och interaktion med andra är väsentligt för 

undersökningen, då studiens syfte är att bidra med fördjupade kunskaper, med relevans för 

det specialpedagogiska fältet, kring elever i skolans årskurs 4-9, med diagnosen 

språkstörning samt deras skolsituation. 
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När ett barn i social interaktion lär sig tala utvidgas dess minneskapacitet och ordförråd, 

något som hjälper barnet att själv uttrycka sig och lagra material i minnet skriver D.C. 

Phillips och Jonas Soltis (2014). Säljö (2014) framhåller att språket möjliggör högre former 

av lärande och att språket används för att kommunicera och lagra insikter och kunskaper. 

Med det sociokulteralla perspektivets fokus på samspel, kommunikation, interaktion och 

språkanvändning, kan en utvecklad språklig förmåga ses som något grundläggande för att 

skapa och inhämta kunskaper (Säljö, 2014). I relation till detta kan en elev med språkstörning 

som inte får rätt undervisning och bemötande, antas stöta på stora svårigheter i skolans miljö 

där stora delar av kunskapsinhämtningen baseras på en språklig förmåga.  

Lev S. Vygotskijs (2001) teori om den proximala utvecklingszonen, som är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet, beskrivs som att när människan lär sig finns 

ett avstånd eller en zon mellan det hon klarar och kan på egen hand och det hon klarar med 

hjälp och stöd från mer kunniga personer. För att detta ska ske på ett framgångsrikt sätt måste 

stödet ta sin utgångspunkt i och anpassas efter den kunskap och de färdigheter en elev redan 

besitter för att ny kunskap ska kunna utvecklas. Säljö (2014) menar att det i skolan inte alltid 

finns ett för eleven tydligt samband mellan undervisning och elevens egen verklighet, utan 

det som ska läras lösgörs från sin naturliga miljö, så kallad dekontextualisering. Detta, menar 

Säljö (2014), kan göra att motivationen minskar eftersom behovet att lära sig saker är som 

störst precis där och när de behövs. Vidare kan det skapa problem i en skola där eleven 

förväntas vara aktiv och undersökande, samt kapabel att på ett relevant sätt kommunicera 

sina kunskaper (Säljö, 2014).  

Ytterligare ett begrepp inom den sociokulturella teorin är scaffolding. Detta innebär att någon 

med större kompetens inom ett område hjälper en individ vidare i sin utveckling genom att 

införa stödstrukturer eller stöttor. Dessa stöttor, som i en skolsituation skulle kunna vara 

läraren, påminner eleven om vad denne redan kan och känner till för att sedan hjälpa till att 

uppmärksamma eleven på hur denne kan komma vidare (Wood, Bruner, Ross, 1976). Barbro 

Westlund (2012) skriver att scaffolding innebär att läraren, i början av inlärningsprocessen, 

ger eleven mycket stöd, för att sedan vart efter eleven klarar allt mer på egen hand, låta stödet 

avta. Det behöver inte bara vara läraren som agerar stödstruktur, utan detta gäller även mer 
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kunniga kamrater. En stödstruktur kan också innebära en grupp eller andra samarbetsformer. 

Även Pauline Gibbons (2006) tar upp begreppet stöttning och menar att detta är speciellt 

viktigt för att eleverna ska nå den proximala utvecklingszonen. Stöttningen, menar Gibbons, 

ska föra elevens tänkande och utveckling framåt och det är viktigt med en jämn balans 

mellan lagom utmanande uppgifter och det stöd som ges. 

Ett annat centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv är mediering. Begreppet 

förklarar och ger en förståelse för samspelet mellan människor och mellan människan och de 

kulturella redskap som hon använder för att förstå, tolka och agera med omvärlden. De 

kulturella redskapen kallas artefakter. Exempel på dessa är fysiska artefakter, som till 

exempel fortskaffningsmedel och verktyg, och intellektuella redskap, som till exempel 

informations- och kommunikationsteknologi. Människan använder också språkliga redskap 

som symboler och tecken. Mediering har å ena sidan en social dimension där mediering sker 

mellan människor och å andra sidan en dimension där mediering sker mellan människan och 

olika artefakter (Säljö, 2014). Begreppet appropriera används av Säljö (2014), för att 

beskriva människans möjlighet att i samspelssituationer med andra människor, få nya insikter 

samt ta över och ta till sig kunskaper. Appropriering innebär att människan lär sig behärska 

olika slags medierande redskap, både språkliga och fysiska. 

4.3 Sammanfattning 
Olika perspektiv på svårigheter som identifieras inom det specialpedagogiska 

forskningsfältet har presenterats. Dessa har använts som utgångspunkt i diskussioner kring de 

behov elever med språkstörning har och kommer att sättas i relation till de resultat studien 

visar. Tre olika perspektiv har tagits upp för att användas i analysarbetet och jämföras med 

hur eleverna i undersökningen beskriver sina svårigheter, det stöd eleverna upplever att de får 

i skolan, det stöd eleverna skulle vilja ha i olika lärandesituationer och hur eleverna upplever 

sin delaktighet i besluten kring det insatta stödet i skolan. Dessa perspektiv är det 

kompensatoriska perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet 

(Nilholm, 2007; Persson, 2008). 
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Vidare har det sociokulturella perspektivet beskrivits, med kommunikation och 

språkanvändning som centrala delar, där samspelet med andra är avgörande både vad gäller 

det som lärs in, men också hur det lärs in (Säljö, 2014). Det sociokulturella perspektivets syn 

på kunskap och lärande bildar en övergripande teoretisk ram för min förståelse för 

uppsatsens studieobjekt, elever i språksvårigheter. Det sociokulturella perspektivets 

grundantagande att människan lär tillsammans med andra, med begrepp som den proximala 

utvecklingszonen, scaffolding, mediering, artefakter och appropriering, kommer att sättas i 

relation till hur eleverna i undersökningen beskriver sina svårigheter, vilket stöd eleverna 

upplever att de får i skolan, vilket stöd skulle eleverna skulle vilja ha i olika 

lärandesituationer och hur eleverna upplever sin delaktighet i besluten kring det insatta stödet 

i skolan.  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5 METOD 
I följande kapitel beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Då studien är en kvalitativ 

intervjustudie följer inledningsvis en beskrivning av den kvalitativa och semistrukturerade 

intervjun som metod, därefter presenteras hur urvalet av informanter gått tillväga, för att 

följas av en redogörelse för hur undersökningen genomförts och hur det empiriska materialet 

bearbetats och analyserats. Vidare redogörs för forskningsetiska överväganden och slutligen 

diskuteras studiens tillförlitlighet. 

5.1 Kvalitativa intervjuer 
Utifrån studiens syfte har en kvalitativ intervju valts som metod. Intervjuer är lämpliga när 

syftet är att ta reda på människors upplevelser av specifika ting, alltså få en insikt i hur 

människor tycker, tänker och känner (Denscombe, 2009). Då syftet med studien är att belysa 

elevers egna beskrivningar av sina svårigheter och behov är den kvalitativa intervjun som 

metod mest lämpad. Detta eftersom metoden gör det möjligt att tränga ner på djupet och 

undersöka valda delar ur de intervjuades perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Andreas 

Fejes och Robert Thornberg (2009) beskriver kvalitativa studier, där den kvalitativa intervjun 

ingår, som att det undersökta området ska beskrivas med ord. Intresset inom den kvalitativa 

forskningen ligger i att på djupet försöka förstå undersökningens resultat. I jämförelse 

beskriver författarna kvantitativ forskning som ett försök att få fram mätbara resultat och 

jämförbara sifferdata som ska analyseras för att till exempel göra generaliseringar. Med en 

kvalitativ metod, kan forskaren istället, enligt Denscombe (2009), beskriva hur något 

upplevs, beskriva företeelser, upptäcka variationsprocesser eller skapa förståelse för ett 

fenomen.  

Semistrukturerade intervjuer har valts eftersom det är en intervjuform som enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) används för att försöka komma åt, förstå och beskriva teman i 

intervjupersonens livsvärld. Alan Bryman (2008) beskriver hur intervjuaren under den 

semistrukturerade intervjun förhåller sig till en så kallad intervjuguide där intervjuaren i 

förväg bestämt ämnesområden och frågor som ska tas upp. Intervjuguiden kan vara utformad 

som en lista med olika teman eller frågor som är tänkta att tas upp och beröras under 

intervjun. Dessa teman eller frågor utgör grunden för intervjun och kan under själva intervjun 
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kompletteras med följdfrågor som knyter an till något den intervjuade säger (Denscombe, 

2009).  

Innan genomförandet av själva intervjuerna, förbereddes en intervjuguide med ett antal 

frågor och förslag på följdfrågor. Frågorna formulerades så att möjliga svar skulle kunna 

besvara studiens frågeställningar. Dessa frågor delades sedan upp i fyra teman. Första temat 

inleder intervjun, tema två och tre behandlar frågorna uppdelade utifrån studiens syfte och 

frågeställningar, där tema två handlar om elevens upplevelser av själva språkstörningen och 

tema tre tar upp elevens lärprocesser och inflytande över det stöd skolan ger i relation till 

språkstörningen.  Det sista temat avslutar intervjun.  

Den strukturerade intervjun som metod har valts bort eftersom den skulle kunna leda till ett 

alltför kvantitativt material, något som kan göra det svårt att fånga den intervjuades egna 

känslor och upplevelser på ett djupare plan. Valet föll heller inte på en ostrukturerad intervju 

eftersom frågorna i en sådan ofta är improviserade och den här studiens intervjuer ändå 

krävde en viss struktur, då en elev med språkstörning kan ha svårigheter att resonera och 

associera så fritt som en ostrukturerad intervju påbjuder. 

Som intervjuare är det viktigt att vara medveten om sin egen påverkan på intervjun samt att 

det ofta råder en viss obalans i maktstrukturen. Denscombe (2009) tar upp att det är viktigt 

att motverka denna obalans genom att skapa en bra relation till den intervjuade. Med tanke 

på att undersökningen är tidsmässigt begränsad, minskade möjligheterna att under någon 

längre tid bygga upp ett förtroende som en sådan relation kräver. Detta har jag försökt 

kompensera för genom att inta en lugn, mjuk och lågmäld hållning i mötet med 

informanterna. Det finns också en viss risk för att de intervjuade säger det de tror att 

intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014). Att jag är lärare och informanterna elever 

är något som kan påverka bland annat maktbalansen i intervjun. Detta har jag tagit hänsyn till 

genom att inte ställa ledande eller värderande frågor samt betonat informanternas 

anonymitet.  
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5.2 Urval 
Undersökningen har gjorts på tre skolor i ett mellansvenskt storstadsområde med varierat 

upptagningsområde, en med årskurserna F-6, en med årskurserna F-9 och en med årskurserna 

4-9. Valet föll på dessa skolor eftersom där redan fanns en etablerad kontakt, på två av 

skolorna kände jag specialläraren och på den tredje skolan kände jag en lärare som 

förmedlade kontakten med specialläraren. Denscombe (2009) tar upp att för att utföra 

forskning på fältet behöver forskaren få medgivande från så kallade grindvakter. Dessa 

grindvakter kan i skolan utgöras av lärare, speciallärare och rektorer. Den redan etablerade 

kontakten jag hade på skolorna har underlättat tillgång till elever att intervjua, då de 

grindvakter som fanns gav sitt samtycke till någon de visste vem det var. 

Inledningsvis togs kontakt med rektor och speciallärare respektive specialpedagog på 

skolorna med frågan om de kunde förmedla kontakt med elever diagnostiserade med 

språkstörning. Därmed har jag styrt mitt val mot en urvalsgrupp som kan sägas representera 

mitt syfte, något som Denscombe (2009) förklarar som ett icke sannolikhetsurval och 

förklarar med att urvalet är subjektivt och att gruppen inte kan sägas representera hela 

populationen. Sammanlagt fick jag kontakt med åtta elever diagnostiserade med 

språkstörning i åldrarna 10-14 år, varav sju pojkar och en flicka. Efter den inledande 

kontakten med rektor och speciallärare/specialpedagog fick eleverna och deras föräldrar hem 

ett brev (bilaga 1) med information om studien. I brevet bad jag om föräldrarnas och elevens 

samtycke till att delta i intervjun, samt ett datum då jag önskade få tillbaka 

samtyckesdokumentet påskrivet. Ingen av eleverna är diagnosticerad med grav språkstörning, 

utan samtliga går i ordinarie klass. Tre av eleverna i studien är tvåspråkiga, tre av eleverna 

har dyslexi och en elev har ADD. 

5.3 Genomförande 
Speciallärare respektive specialpedagog på skolorna tog den första kontakten med de 

tilltänkta informanterna och efter en kort beskrivning av min undersökning tillfrågades 

informanterna om de ville ställa upp i en intervju med mig. Samtliga informanter var positiva 

till undersökning och intervju och fick då med sig ett kort informationsbrev (bilaga 1) hem, 

för att själva och tillsammans med föräldrarna godkänna deltagandet i undersökningen. Efter 
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att jag fått tillbaka dessa brev med underskrifter bokades tider för intervjuer. Intervjuerna 

valde jag sedan att genomföra på informanternas egna skolor, i en för dem välkänd miljö. 

Detta med förhoppningen om att de skulle känna sig trygga i miljön och därmed vara lugna 

och avslappnade nog för att kunna svara på frågor i en intervju. 

Jag har utgått från Kvale och Brinkmanns (2014) sju stadier för en intervju. Dessa stadier är 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. De sex första  

stadierna kommer att redogöras för här, medan det sjunde stadiet, rapportering, omfattar 

studiens resultat och slutsats som behandlas i kapitel sex och sju. Tematisering går ut på att 

klargöra syftet med intervjun, skaffa mig förkunskaper om ämnesområdet samt tillägna mig 

teorier och tekniker för att kunna avgöra vad som bäst lämpar sig för den intervju som ska 

genomföras. Vidare gick jag in på punkten planering och planerade intervjufrågor med 

eventuella följdfrågor (bilaga 2). Eftersom det var tänkt som en semistrukturerad intervju, 

fick frågorna ses som preliminära och kunde komma att ändras eller utökas under intervjuns 

gång. Sedan genomfördes själva intervjuerna. Dessa gjordes på elevernas skolor i ett tomt 

klassrum, ett grupprum och vid några tillfällen fick jag tillgång till speciallärarens rum. Alla 

intervjuer genomfördes under elevernas skoltid. 

Vid intervjutillfället inledde jag med en kort presentation av mig själv och min studie. Jag 

informerade också om att deltagandet skulle vara helt anonymt samt att intervjuerna skulle ta 

max 30 minuter. Presentation, intervju och avslutning tog cirka 20 minuter, så vid varje 

intervjutillfälle fanns några minuter tillgodo. Varje intervju spelades in med hjälp av både 

dator och smartphone. Orsaken till att båda användes var för att försäkra mig om att om den 

ena inte fungerade tillfredsställande, skulle jag ha den andra i reserv.  

Samtliga intervjuer genomfördes i en lugn atmosfär och jag uppfattade deltagarna som 

avslappnade. Ingen av deltagarna talade direkt spontant, utan jag fick ställa täta frågor och 

följdfrågor. Samtliga deltagare erbjöds att lyssna igenom inspelningen samt att senare ta del 

av transkriptionerna, dock valde ingen varken det ena eller det andra. Som avslutning 

garderade jag mig genom att fråga om jag fick återkomma vid eventuella frågor eller 

oklarheter. Samtliga sa ja till detta, men det är inget jag behövt göra. 
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5.4 Bearbetning och analys 

Här redovisas Kvale och Brinkmanns (2014) punkter fyra och fem, utskrift och analys. När 

intervjuerna var genomförda gjordes utskrifter genom att dessa överfördes från ljudfil till 

textfil genom transkription. Detta beskriver Kvale och Brinkmann som en översättning av 

talat till skrivet språk. Transkriberingen gjordes relativt omgående, oftast direkt efter 

intervjun, då jag hade den färskt i minne. Vid transkriberingen återgavs allt tal, alla 

upprepningar och hummanden. Då eleverna ofta behövde en paus för att kunna formulera sitt 

svar, togs även dessa med i transkriberingen. Transkriberingarna lästes sedan noggrant 

igenom vid flera tillfällen samtidigt som jag även lyssnade till de inspelade intervjuerna, 

detta för att inte missa något när de inspelade intervjuerna gjordes om till text. 

För att kunna urskilja olika mönster och samband följde jag Kvale och Brinkmanns (2014) 

rekommendationer för analysarbetet, där ett första steg innebär att läsa igenom intervjuerna 

för att hitta likheter och skillnader av betydelse samt skapa en övergripande bild av 

intervjuerna. Intervjuerna lästes igenom vid ett flertal tillfällen och jag fortsatte sedan med 

nästa steg där texten, med hjälp av överstrykningspennor i olika färger, delades upp i olika 

delar som jag ansåg hade relation till varandra. Med forskningsfrågorna som 

sorteringsprincip fick de delar som på något sätt hängde samman eller hörde ihop, samma 

färg på överstrykningen. De olika forskningsfrågorna fick olika färger och de svar i 

intervjuerna som kunde relateras till respektive forskningsfråga ströks över med respektive 

färg. Stycken som jag ansåg saknade relevans för studiens syfte valdes bort och fick ingen 

färg alls. De färgade delarna av texten sorterades sedan, med hjälp av forskningsfrågorna 

som sorteringsprincip. Utifrån dessa skapades sedan rubrikerna Upplevelse av språkstörning 

och svårigheter, Vilket stöd upplever eleverna att de får?, Vilket stöd anser sig eleverna 

behöva?, samt Delaktighet.  

I det övergripande tolknings- och analysarbetet av det empiriska materialet har tre perspektiv 

använts, det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007), det relationella perspektivet 

(Persson, 2008) och dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Elevernas svar och upplevelser, 

utifrån forskningsfrågorna, har analyserats i relation till dessa perspektiv. Som ytterligare 
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tolkningsram har jag använt mig av det sociokulturella perspektivets syn på människan som 

en social varelse som tillägnar sig kunskaper tillsammans med andra och där kommunikation 

och språkanvändning är centrala (Säljö, 2014). 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
Med avsikt att uppnå en god forskningsetik har deltagarna i undersökningen informerats om 

Vetenskapsrådets riktlinjer i God forskningssed (2011). Vetenskapsrådet framhåller principen 

att erhålla informerat samtycke från deltagarna i studien, varför information och samtycke 

har stått i fokus, och deltagarna har informerats om syftet med studien samt att deltagandet är 

frivilligt. Muntlig tillåtelse att genomföra intervjuer har inhämtats från rektorer och skriftligt 

samtycke har inhämtats från de intervjuade eleverna och deras föräldrar. Deltagarna har 

också meddelats om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vidare har de erbjudits 

att lyssna igenom intervjun, läsa igenom transkriptionerna och ta del av den färdiga rapporten 

när studien är klar.  

Genom de fyra begreppen sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet, betonar 

Vetenskapsrådet (2011) vikten av att skydda de individer som deltar i forskning. Deltagarna 

har försäkrats om att deras uppgifter kommer hållas konfidentiella, vilket innebär att de 

kommer att avidentifieras och anonymiseras i studien, samt att materialet endast kommer att 

användas till den här undersökningen. För att garantera deltagarna att de hålls anonyma 

förvaras deras uppgifter och det empiriska materialet inlåst på ett säkert ställe under studiens 

gång och efter att studien godkänts kommer materialet att förstöras, för att ingen obehörig 

ska kunna avidentifiera deltagarna. Deltagarna informerades om att kravet för tystnadsplikt 

och sekretess följs genom att jag inte kommer att tala med någon obehörig om deltagarnas 

yttranden samt att alltid avidentifiera och anonymisera deltagarna i arbete med eller samtal 

om studien. Allt detta fick deltagarna information om dels i det samtyckesdokument (bilaga 

1) som skrivits på av deltagare och föräldrar, dels muntligt vid själva intervjutillfället.  

5.6 Studiens tillförlitlighet 
När det handlar om studiens tillförlitlighet kommer Kvale och Brinkmanns (2014) sjätte 

punkt, verifiering, in. Studien undersöker hur åtta elever med diagnosen språkstörning 
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beskriver sina svårigheter, vilket stöd eleverna upplever att de får i skolan, vilket stöd skulle 

eleverna skulle vilja ha i olika lärandesituationer och hur eleverna upplever sin delaktighet i 

besluten kring det insatta stödet i skolan. Det är en kvalitativ intervjustudie och det går därför 

inte att säga att den är representativ för samtliga elever med språkstörning. Däremot går det 

att utläsa vissa mönster, utifrån dessa elevers upplevelser, som pekar på vilka svårigheter och 

behov elever med språkstörning kan ha i skolan.  

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om reliabilitet och validitet, där reliabilitet innebär att 

studiens tillförlitlighet diskuteras samt hur likvärdigt resultatet skulle bli om samma studie 

gjordes på nytt vid ett senare tillfälle. Validitet handlar om huruvida undersökningen mäter 

vad den är avsedd att göra. Då detta är studie som undersöker elevernas upplevelser av 

svårigheter och behov i samband med sin språkstörning, gör jag inte anspråk på att samma 

resultat skulle uppnås om studien görs om efter några år. Eftersom eleverna utvecklas 

vartefter de blir äldre, troligtvis byter lärare, kanske byter skola eller får extra stöd är det inte 

sannolikt att deras beskrivning av sina svårigheter och deras behov av stöd kommer se exakt 

likadant ut. Detta innebär dock inte att studien är mindre trovärdig eller värdefull utan den 

ger ändå en bild av dessa elevers upplevelser just nu och undersökningen mäter därmed vad 

den är avsedd att göra.  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6 RESULTAT 
I detta kapitel redovisas studiens resultat utifrån forskningsfrågorna och syftet med studien. 

Eleverna benämns med ordet elev samt siffran 1-8 utifrån den ordning jag gjort intervjuerna. 

Jag har valt att endast använda en siffra och inte nämna till exempel ålder eller kön, eftersom 

jag inte vill riskera att röja elevernas identitet. 

6.1 Resultat utifrån intervjuerna 
I följande avsnitt redovisas de svar eleverna gett i intervjuerna, utifrån de rubriker som 

framkom i analysarbetet. 

6.1.1 Upplevelse av språkstörning och svårigheter 

Vid frågan om eleverna själva hade tänkt på om de hade några svårigheter och hur det 

upptäcktes att de har språkstörning, svarar flera elever att det främst var deras lärare som 

uppmärksammat svårigheterna. I två av elevernas familjer hade föräldrarna märkt att deras 

barn hade svårt att uttrycka sig, men inte tänkt närmare på det förrän skola och lärare tagit 

upp det. För tre av eleverna framkom diagnosen språkstörning i samband med en 

dyslexiutredning, där föräldrar och/eller lärare misstänkte dyslexi, dels för att det förekom i 

familjen, dels på grund av en försenad läs- och skrivutveckling. Det framkommer att två av 

eleverna själva reagerat på att de hade svårt att uttrycka sig. 

Ja jag tyckte det var lite svårt och förklara (paus) grejer (elev 1). 

A de (paus) a jag märkte lite när jag var med grupp och skulle prata och jag inte fick ut allting som jag 
vill även om jag tänkte på det så var det svårt att få ut det (elev 3). 

När eleverna ombeds förklara vad en språkstörning är och vad den innebär, framkommer 

tankar om vilka svårigheter som uppstår vid en språkstörning samt vad som orsakar 

språkstörning. Det finns en tydlig skillnad vad gäller insikt om diagnosen och de svårigheter 

den kan innebära, där de elever som fått sin diagnos förklarad för sig, tydligare kan beskriva 

vad den innebär än övriga. Det framkommer i elevernas beskrivningar att språkstörning 

innebär att man har svårt med att förklara och förstå samt ge uttryck för sina tankar.  
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Att man har en störning i språk. Att det är svårare och prata. Man förstår inte riktigt hur man ska uttala 

(paus) orden. Eller vad man ska säga….Förklara, förstå, kan man ha svårt (paus) med (elev 1). 

…när man tänker på det så tänker man på att säga det men det svårt att säga det…. att man har svårt att 

få ut alltså kunna prata med någon (paus) i vissa sammanhang (elev 3).

Alltså det är väl typ (paus) som jag ha fattat det är att (paus) typ (paus) ord och sånt att man inte direkt 
hinner med i språket, eller man hänger med i språket fast (paus) hjärnan funkar inte (skrattar) (elev 2). 

Vid följdfrågan om detta stämmer in på eleven själv svarar elev 2: 

Jag har rättså svårt att typ utveckla mina svar (paus) komma på såhär längre svar. 

En av eleverna associerar sina svårigheter med de kombinerade dyslexisvårigheterna:  

Ööm det var svårt och (paus) ööm (paus) det tog lång tid och läsa och så (elev 4).

Av citaten framgår att dessa elever kan ge uttryck för upplevda svårigheter. Dessa återges av 

eleverna i tredje person, även om en elev kan koppla sin beskrivning av svårigheterna till sig 

själv och sina egna svårigheter. När eleverna får följdfrågan om dessa svårigheter stämmer in 

på eleven själv varierar svaren något mellan ett bestämt ja, tveksamhet och en elev som inte 

alls tycker att denne har dessa svårigheter själv. Några elever har inte fått någon förklaring 

till sin diagnos och kan varken förklara vad det är eller ge uttryck för vilka svårigheter de 

själva upplever. Två elever kan inte beskriva vad en språkstörning är: 

(Paus) ööööh (paus) (skratt) jag ve… nej jag vet inte (elev 7). 

Eeh faktiskt jag ingen aning (elev 6). 

På följdfrågan om eleven getts någon förklaring till sina svårigheter svarar eleven: 

Eeh nej faktiskt inte. Dom hade ju pratat med, alltså med mina föräldrar, inte med mig (elev 6). 
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Elev 6 ger uttryck för att denne inte fått sin diagnos förklarad för sig. ”Dom”, som vi får anta 

är den eller de som ställt diagnosen språkstörning, har gett föräldrarna, men inte eleven själv, 

en förklaring till svårigheterna. 

6.1.2 Vilket stöd upplever eleverna att de får? 

Alla åtta elever upplever att de får stöd i skolan och att stödet är till hjälp för dem. Samtliga 

får gå till speciallärare vid ett till två tillfällen per vecka samt har tillgång till en resurs vissa 

lektioner. Sju av eleverna har tillgång till att lyssna in läromedel och skönlitteratur samtidigt 

som de läser, något som de upplever sig ha nytta av. Vid frågan om hur det kändes att få 

diagnosen svarar två elever att det var jobbigt först, men att det nu kändes skönt eftersom det 

har gjort att de nu får extra stöd.  

Förut var det som vanligt och då var det mycket svårare (paus) och nu är det mycket mycket lättare 
(elev 1).  

Eh kommer inte riktigt ihåg hur det kändes då, nu är det väl typ skönt (elev 2). 

På följdfrågan om på vilket sätt det känns lättare svarar elev 2: 

Men att (paus) man vet att typ (paus) att man kan få hjälp (elev 2). 

Eleverna beskriver att de får olika former av stöd i skolan. Förutom att träffa speciallärare, 

tillgång till resurs och möjlighet att lyssna på text, nämner några av eleverna att de har fått en 

dator av skolan. En elev berättar att det i datorn finns program som till exempel 

stavningsprogrammet Stava Rex, men att denne inte använder dem eftersom det tar för lång 

tid. Flera elever berättar att det stöd de får innebär att de ges mer tid, än övriga i klassen, till 

uppgifter och att de har möjlighet att göra prov muntligt. 

Istället för att typ (paus) om man ska göra ett prov till exempel så kan man få göra det muntligt (elev 2). 

Få mer tid (elev 8). 

Ett par elever berättar om hur deras lärare ger dem extra stöd inför test eller prov: 
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Jag brukar (paus) jag brukar få så här review sheet eller såhär study guide och då brukar jag (paus) 

läsa genom det och göra alla frågor på den (elev 3).  

Mm (paus) då brukar liksom (paus) fröknarna säga ööh ge ge mig ett papper mm (elev 4). 

Endast en elev kommer in på specifik träning som denne ges tillsammans med specialläraren. 

Ööm (paus) läxhjälp och läsa ord (elev 4). 

En av eleverna berättar att den resursperson/extralärare som är med på lektionerna ibland 

förtydligar eller ger en enklare förklaring till uppgifter eller det läraren gått igenom. 

Så finns alltid en annan lärare som kanske kan förklara lite enklare (elev 8). 

Som vi ser ger eleverna alltså uttryck för att de får stöd och även om stödet i sig varierar och 

nyanser kan urskiljas, verkar alla åtta elever ges liknande möjligheter med variationer som 

enklare förklaringar och extra papper att träna på inför till exempel prov. 

6.1.3 Vilket stöd anser sig eleverna behöva? 

Sammantaget visar elevernas svar att de vill ha möjlighet att variera arbetssätt. De ger alla 

uttryck för att det är bra att ibland få arbeta självständigt, ibland i grupp, ibland tillsammans 

med lärare eller resursperson. Två elever uttrycker att det är bra att arbeta i grupp eftersom de 

då får stöd och tips från hur andra elever uttrycker sig och de inte behöver formulera sig 

själva: 

För då får jag hjälp från flera håll, för då får jag hjälp av det förslaget som den andra ger, det blir 
mycket lättare och tänka så (elev 1).  

Därför då kan allas idéer (paus) komma (elev 3). 

En annan elev vill av samma anledning gärna arbeta i par eller ensam med lärare eller resurs. 

Detta får dock eleven inte styra över själv, utan uttrycker att lärarna helst inte vill det. 
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Men dom vill helst att man ska kunna jobba själv (elev 6). 

Det framgår inte varför eller i vilken omfattning lärarna vill att eleven ska kunna arbeta 

självständigt. 

Vidare ger eleverna olika förslag på sådant de är hjälpta av i skolan. De tar upp saker som att 

praktiska ämnen är lättare, att de är hjälpta av att få använda bilder eller ta hjälp av kroppen 

för att visa eller lära sig saker. Några tar upp behovet av att repetera många gånger och ett par 

elever uttrycker behov av tystnad för att kunna koncentrera sig, medan en annan föredrar att 

lyssna på musik. Behovet av att ibland få arbeta eller lära i mindre sammanhang är något alla 

elever ger uttryck för, bland annat berättar elev 1 att denne vid behov ber om att få gå till ett 

mindre rum, där det inte sitter så många elever, tillsammans med en lärare/resurs. Detta 

beskriver eleven som bra eftersom det då är lättare att koncentrera sig.  

Elevernas förutsättningar är högst individuella och på frågan om när de upplever att de får 

som bäst förutsättningar, kan flera av eleverna ge svar på hur omgivningen kan anpassas för 

att de ska ges en så bra inlärningssituation som möjligt. 

De ska va lugnt, man ska känna sig trygg, man ska ha många kompisar som man kan se upp till och 

bra lärare som man vet att man kan gå till så att man känner sig trygg med dom (elev 1). 

Ja alltså om man i klassrummet om man ska göra en text, så skulle det vara lättast om nån (paus) 

kunde gå ut (paus) där det är lite lugnare och (paus) typ hjälpa till och skriva lite och typ skriva ner 
det man säger (elev 2). 

Elev 4 uppger att den helst skulle slippa läsa och skriva helt och elev 3 betonar vikten av att 

ha ätit gott, vara glad och göra något som är roligt i klassrummet för att lärandesituationen 

ska vara så bra som möjligt. 

Så har jag säkert haft nån god lunch (skratt). Då blir jag lite pigg från det (elev 3). 

Några av eleverna förstår att de på grund av sin språkstörning kan behöva anstränga sig mer 

än andra och på frågan om vilka råd eleverna skulle vilja ge till en yngre elev som får 
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diagnosen språkstörning, ges råd som att vara ärlig med sina svårigheter, kämpa, prata med 

lärare och speciallärare. 

Dom ska försöka få extra hjälp. Försöka säga till på utvecklingssamtal och sånt. Att dom om det är nåt 
speciellt som dom verkligen vill. Så kan man prata med sina föräldrar om diagnosen och se om dom 

kan hjälpa till med nåt (elev 1). 

Ööh och (paus) när du inte kan förklara någonting förklara typ runt ordet eller nån mening. Då blir det 
ganska enkelt därför då kan ju om du pratar i grupp då kan ju dom komma på vad det betyder eller 

vad du menar. Sen att ta hjälp av speciallärare att det är okej och sådär (elev 3). 

…det är bara att läsa på, försöka jobba hårt, fast det är lite jobbigt ska man ändå försöka och ha 

hoppet uppe (elev 6). 

Ett par elever lägger ansvaret helt hos sig själva och menar att de själva eller någon med 

språkstörning måste anstränga sig mer eller läsa mer hemma. 

…dom tar inte i, fokuserar inte (elev 5). 

…koncentrera sig själv (elev 7). 

Och oftast fast att vi kanske inte har något att göra hemma så kanske jag tar någon bok och pluggar lite 
(elev 8). 

Citatet ovan visar att när eleven inte har något att göra hemma så kan eleven ”ta” en bok eller 

plugga. 

6.1.4 Delaktighet 

Samtliga elever svarar ja på frågan om de själva fått vara med och bestämma vilket stöd de 

behöver.  Flera ger uttryck för att de har möjlighet att säga till eller fråga om de får använda 

dator, göra prov muntligt eller skriftligt, be om hjälp när de behöver och att de blir lyssnade 

på. På frågan om hur eleven får vara med och bestämma vilket stöd de behöver svarar några 

elever: 

Jag har fått gå till lärare och på utvecklingssamtal har vi snackat om hur vi kan göra om det är nåt 
speciellt jag behöver få hjälp med och att det finns möjlighet att bara säga till om det är nånting (elev 
1).  
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Till exempel om det är nåt prov så kan jag välja att antingen få mer tid (paus) eller göra det muntligt 
(elev 2). 

Ööm (paus) liksom (paus) om jag vill göra det eller inte (elev 4). 

Eleverna upplever att de varit och är delaktiga i de beslut som tas kring dem och kring vilket 

behov av stöd de har. 

En elev berättar att det finns en extra lärare i klassrummet som eleven vid behov kan ta hjälp 

av och på frågan om hur detta har varit till hjälp svarar eleven: 

Eeh att eeh oftast såhär att när eeh till exempel den riktiga läraren såhär ska förklara någonting (paus) 

för hela klassen och kanske jag inte vill störa eller så oftast eller inte vågar räcka upp handen framför 
alla då kan jag i alla fall alltså ropa till den här andra läraren som ska va där. Och kanske han kan hjälpa 
förklara medan som hon förklarar för dom andra (elev 6). 

Elevens behov tillgodoses och eleven får själv styra över när stödet behövs, genom 

möjligheten till en extra vuxen att fråga om en extra eller en enklare förklaring. Citatet visar 

att hänsyn har tagits till elevens känsla av att inte vilja störa eller våga räcka upp handen 

inför de andra i klassen. 

6.2 Sammanfattning 
Eleverna har fått diagnosen språkstörning efter att deras lärare uppmärksammat 

svårigheterna, i samband med dyslexiutredning eller för att eleverna själva har reagerat på att 

de hade svårt att uttrycka sig. Det framkommer i elevernas beskrivningar att språkstörning 

innebär att man har svårt med att förklara och förstå samt ge uttryck för sina tankar. Några 

elever har inte fått någon förklaring till sin diagnos och kan varken förklara vad det är eller 

ge uttryck för vilka svårigheter de själva upplever. 

Alla åtta elever upplever att de får stöd i skolan och att stödet är till hjälp för dem. Stödet 

eleverna tar upp är att de får träffa speciallärare, har tillgång till en resursperson, möjlighet 

att gå iväg och arbeta i ett annat rum, möjlighet att lyssna på text, möjlighet att göra uppgifter 

och prov muntligt, tillgång till dator med olika stödprogram samt ges mer tid till uppgifter 
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och prov. Sammantaget visar elevernas svar att de vill ha möjlighet att variera arbetssätt. 

Vidare upplever eleverna att de varit och är delaktiga i de beslut som tas kring dem och kring 

vilket behov av stöd de har. 
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7 DISKUSSION 
Detta kapitel inleds med en kort metoddiskussion där för- och nackdelar med valet av metod 

och empiriskt material diskuteras. Därefter kommer en sammanfattande resultatdiskussion 

där studiens resultat diskuteras i relation till bakgrund och tidigare forskning. Det empiriska 

materialet analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna det kompensatoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Vidare bildar det 

sociokulturella perspektivet med begrepp som den proximala utvecklingszonen, scaffolding, 

mediering och appropriering en teoretisk ram för analysen av det empiriska materialet. Sedan 

följer ett avsnitt med didaktiska implikationer, reflektioner kring framtida forskning och 

kapitlet avslutas med en slutsats. 

7.1 Metoddiskussion 
För att uppnå syftet, som är att bidra med fördjupade kunskaper, med relevans för det 

specialpedagogiska fältet, kring elever i skolans årskurs 4-9, med diagnosen språkstörning 

samt deras skolsituation, genom att söka svar på hur eleverna själva beskriver sina 

svårigheter, sitt behov av stöd i skolan samt sin delaktighet i utformning av insatt stöd i 

skolan, valdes semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod. Urvalet bestod av åtta 

elever mellan 10-14 år med diagnosen språkstörning som alla går i ordinarie klass. Antalet 

elever kan ses som relativt få, men då jag sökt kvalitativa och inte kvantitativa resultat 

genom att efterfråga de enskilda elevernas upplevelser, kan det dock anses vara tillräckligt. 

Denna studie kan inte ses som generaliserbar eller överförbar till andra sammanhang, även 

om vissa mönster har kunnat urskiljas utifrån intervjuerna. Min förhoppning är ändå att den 

kan bidra till reflektioner kring bemötande och undervisning av elever med språkstörning i 

skolan, samt fördjupade kunskaper med relevans för speciallärare med inriktningen språk-, 

läs- och skrivutveckling. För att ge läsaren en möjlighet att skapa sig en egen uppfattning av 

hur jag har tolkat resultatet har tillvägagångssättet beskrivits så utförligt som möjligt i 

resultatdelen. 

Vikten av att som intervjuare vara medveten om sin egen påverkan på de som blir intervjuade 

är något Kvale och Brinkmann (2014) poängterar. Detta har jag tagit i beaktande då de flesta 

elever var välvilligt inställda till både mig och själva intervjun, dock tycker jag mig kunna 
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utläsa av karaktären på svaren att de inte svarat utifrån att göra mig nöjd eller ge mig de 

”rätta” svaren. Intervjuerna genomfördes på elevernas skolor eftersom jag ville ge dessa 

elever en så trygg och avslappnad ram kring intervjuerna som möjligt. Detta för att förhindra 

att eleverna skulle få problem med att uttrycka sig och jag ansåg det troligare att de skulle 

kunna slappna av och svara mer obehindrat i en välkänd miljö, än om det varit tvärtom. Min 

uppfattning är att detta stämde, eleverna var avslappnade och bekväma med situationen. Alla 

intervjuer genomfördes under elevernas skoltid, det är möjligt att eleverna inte hade varit lika 

välvilligt inställda till att bli intervjuade under fritiden.  

Det är också möjligt att resultatet sett annorlunda ut vid val av annan metod, men som 

Denscombe (2009) skriver är intervjuer lämpliga när syftet är att ta reda på människors 

upplevelser av specifika ting. Eftersom det är elevernas egna upplevelser som söks här får 

ändå intervju som metod ses som den mest lämplig. Vid val av andra informanter än eleverna 

själva, till exempel lärare, speciallärare eller föräldrar till dessa elever, hade troligtvis en 

annan bild av elevernas svårigheter framträtt. Även om en del stämt överens med det 

eleverna ger uttryck för i den här studien hade det ändå inte varit elevernas egna upplevelser 

som undersökts. Det skulle däremot vara av intresse att jämföra den här studien med studier 

av det slaget. 

7.2 Resultatdiskussion 
I följande avsnitt diskuteras, tolkas och analyseras studiens resultat i relation till bakgrund 

och tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna det kompensatoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Vidare används begrepp 

från det sociokulturella perspektivet som analytiska redskap. 

Resultatet av studien visar att en diagnos som språkstörning gör att elever kan uppleva 

svårigheter i skolan, med konsekvenser som påverkar förståelsen och förmågan att ta till sig 

innehåll i undervisningen. Eleverna är alla olika individer och upplevelser av diagnosen och 

behov av stöd är individuella, detta är något som självfallet ställer krav på att stödet som 

skolan ger är individualiserat. Idag krävs det att en elev behärskar språket väl för att kunna 

hantera de stora mängder information och många begrepp de möts av i skolan. Eleverna ska 
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också kunna reflektera över sitt eget lärande. På flera ställen i läroplanen framkommer att 

undervisningen ska individualiseras och anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och 

att alla elever har rätt till det stöd de behöver. Vidare ska elever ges inflytande över och ha 

möjlighet att påverka sin undervisning (Skolverket, 2011; Skolverket, 2014). Samtidigt har 

det visat sig att alla elever inte får det stöd de behöver eller att stödet inte utgår från de 

individuella behoven. Stödet ser ofta lika ut för alla och som Isaksson (2009) skriver, har 

eleven inte varit delaktig i de beslut som tagits kring det stöd skolan ger eleven. Utifrån 

litteraturläsningen hade jag före studien tankar om att dessa elever inte fick tillräckligt med 

stöd och inte heller var delaktiga i beslut kring det stöd de fick. Detta visade sig inte stämma, 

då eleverna i den här studien istället ger uttryck för att vara nöjda över det stöd som skolan 

ger samt att de fått vara med i besluten som rör stödet. 

Eftersom den här studien består av till övervägande del pojkar skulle det kunna bekräfta 

tidigare studier (Miniscalco, 2003; Salameh, 2003; Westerlund, 1994) som har visat att det 

finns ett högre antal pojkar än flickor som diagnosticeras med språkstörning. Dock är detta 

en för liten studie för att man helt ska kunna dra några sådana slutsatser. 

7.2.1 Språkstörning och svårigheter ur elevers perspektiv 

Elevernas svårigheter har upptäckts på olika sätt, men främst är det elevernas lärare som har 

uppmärksammat svårigheterna. Det framgår inte helt tydligt hur lärarna uppmärksammat 

detta, mer än att de i några fall har misstänkt dyslexi. Troligtvis handlar det om lärarens 

kunskap om adekvat språkutveckling och möjlighet att jämföra elevens språkliga förmåga 

med andra elever. Både Ors (2003) och Bruce (2007) poängterar vikten av tidig upptäckt, 

helst redan under förskoleåren. En orsak till att eleverna i den här studien inte 

uppmärksammats tidigare kan ha att göra med att de inte har en grav språkstörning och deras 

svårigheter därmed har varit svårare att upptäcka. Svårigheterna har därför inte framkommit 

så tydligt förrän de börjat skolan och, som Bruce (2007) och Miniscalco (2009) tar upp, fått 

svårigheter med läs- och skrivinlärningen. I den här studien ser vi att elever med 

språkstörning även kan ha svårigheter med läs- och skrivinlärningen, dels för att några även 

har fått diagnosen dyslexi, dels för att de själva ger uttryck för behovet att få välja att ibland 

göra prov och uppgifter muntligt. Även om flera av eleverna tar upp liknande svårigheter 
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visar de individuella variationer och precis som Miniscalco (2003) skriver är en 

språkstörning sällan helt avgränsad eller specifik, svårigheterna är ofta komplexa och 

varierar från individ till individ. Eleverna i den här studien bekräftar alltså att elever med 

språkstörning är, som Bruce (2007) fastställer, en heterogen grupp. 

Eleverna beskriver att de har svårt med att uttrycka sig, inte riktigt vet hur de ska uttala ord, 

ge uttryck för sina tankar, ge utvecklade svar eller att språk och tanke inte är synkroniserat. 

Vidare ger de uttryck för svårigheter med att förstå det andra säger. Med det sociokulturella 

perspektivets syn på människan som en social varelse som lär i samspel med andra 

människor, skapar detta svårigheter vid inlärning, eftersom språket används för att 

kommunicera och lagra kunskaper. Insikter och kommunikation, interaktion och en utvecklad 

språklig förmåga ses som grundläggande vid inhämtande av kunskaper (Säljö, 2014). 

Elevernas beskrivningar av sina svårigheter ger uttryck för en nedsatt språklig förmåga, 

något som alltså försvårar inhämtande av kunskaper. Detta för med sig att eleven riskerar att 

få svårigheter i skolan eftersom merparten av kunskapsinhämtningen i skolan är baserad på 

elevens förmåga att läsa, skriva, förstå talat språk och själv kunna uttrycka sig. Detta kan 

tolkas inom ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) eftersom kunskapsinhämtningen i skolan 

är baserad på förmågor som att förstå talat språk och själv kunna uttrycka sig. Skolan, men 

främst eleven, ställs inför å ena sidan en undervisning där eleverna behöver ha en viss 

språklig förmåga för att kunna tillgodogöra sig kunskaper och å andra sidan svårigheter med 

just dessa förmågor. Elevens svårigheter att förstå och uttrycka sig blir ett hinder i 

utvecklandet av att förstå det andra säger och ge uttryck för sina egna kunskaper. Här har 

speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling en viktig uppgift vad gäller att stötta 

eleven i dennes språkutveckling. 

Språket möjliggör högre former av lärande och språket används för att kommunicera och 

lagra insikter och kunskaper (Säljö, 2014). Då eleverna i den här studien upplever att de har 

svårigheter som att förstå det andra säger och att själva uttrycka sig, kan detta innebära sämre 

möjligheter till högre former av lärande eftersom språket används för att kommunicera och 

lagra insikter och kunskaper. Med en sämre förmåga att kommunicera sina tankar är det 

också troligt att eleverna besitter större kunskaper än de kan visa. 
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Det är av stor betydelse att de som arbetar i skolan med elever i behov av stöd samtalar med 

eleven om dennes egna upplevelser av sin skolsituation (Skolverket, 2014). En tydlig 

skillnad kan ses på de elever som fått sin diagnos, och de svårigheter som kan uppstå, 

förklarade för sig och de elever som inte har fått det. Några elever verkar inte ha förstått att 

de har en språkstörning eller hade väldigt få kunskaper om vad det innebär, medan två elever 

relativt tydligt kan tala om vad diagnosen innebär. Det är samma elever som själva lagt 

märke till att de hade svårigheter. Detta kan handla om en större medvetenhet, men också om 

att man har talat om diagnosen både hemma och i skolan. De tycks ha fått en förklaring till 

sin diagnos, vad det innebär att ha en språkstörning, vilka svårigheter samt behov av stöd 

man kan ha när man har en språkstörning.  

Några av eleverna visar på en medvetenhet om sina svårigheter och förstår att de på grund av 

sin språkstörning kan behöva anstränga sig mer än andra. Resultatet är jämförbart med det 

Sjöberg (2007) skriver, att med ett begränsat arbetsminne eller ett litet ordförråd blir långa 

meningar och instruktioner i flera led för mycket information att processa och att när en elev 

inte har ordet i sin makt får denne kämpa hårt för att lära sig det andra elever lär sig utan 

medveten ansträngning. Ur ett kompensatoriskt perspektiv är det eleverna själva som ska 

anpassas till miljön och i den här studien framkommer att några av eleverna själva tänker att 

det är de som ska kompensera för sina svårigheter. Det är inte en självklarhet för dem att det 

är skolan som ska tillgodose deras behov, utan de menar att det är de själva som ska 

anstränga sig mer, koncentrera sig bättre eller läsa extra. De lägger till viss del skulden för 

sina svårigheter med skolarbetet på sig själva. Dock tyder elevernas svar på en viss 

medvetenhet om att det är svårare för dem att tillägna sig eller ge uttryck för kunskaper och 

att de därför kan behöva kämpa mer. 

7.2.2 Ett varierat arbetssätt 

Eleverna ger uttryck för ett behov av att kunna variera sitt arbetssätt, ett behov som till stor 

del tillgodoses på de skolor eleverna går på. För att stötta dessa elever handlar det om en 

mängd olika samverkande och stöttande faktorer, som lyhördhet och ett utvecklat 

pedagogiskt tänkande med positiva förväntningar som utgår från eleven och det som faktiskt 
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fungerar (Carlberg Eriksson, 2009). Det stöd som ges, ger uttryck för både det 

kompensatoriska (Nilholm, 2007) och det relationella perspektivet (Persson, 2008) samt har 

stora likheter med Specialpedagogiska skolmyndighetens (2015) rekommendationer.  

Eleverna beskriver att de får träffa speciallärare, dock framkommer inte vad eleverna gör hos 

specialläraren, mer än att en elev får läxhjälp samt läsa ord. Vidare tar eleverna upp stöd 

såsom tillgång till en resursperson som kan förtydliga eller ge en extra förklaring, möjlighet 

att gå iväg och arbeta i ett annat rum, möjlighet att lyssna på text, möjlighet att göra uppgifter 

och prov muntligt, tillgång till dator med olika stödprogram samt ges mer tid till uppgifter 

och prov. Stödet ges både inom den ordinarie undervisningen i klassrummet och utanför 

klassrummet, genom att eleverna antingen får gå iväg till speciallärare/specialpedagog eller 

ges möjlighet till att lära i mindre sammanhang i ett annat rum. 

Det kompensatoriska perspektivet, där problemen och svårigheterna främst ses ligga hos 

eleven, framträder i och med att viss del av arbetet med att kompensera för elevernas 

svårigheter ligger på speciallärare/specialpedagog eller resursperson. Dock framgår inte helt 

tydligt vad det specialpedagogiska stödet består i, det kan lika väl vara så att detta fungerar 

som inom det relationella perspektivet där Persson (2008) förklarar det som kvalificerad 

hjälp med handledning vad gäller arbetet med elever och planering av undervisning. Vidare 

beskriver eleverna sitt stöd på ett sätt som kan tolkas inom det relationella perspektivet 

(Persson, 2008), där orsakerna till elevernas svårigheter läggs på skolan och skolmiljön. De 

skolor eleverna går på gör, med ett relationellt perspektiv, olika anpassningar och 

förändringar av omgivningen utifrån elevernas behov. Exempel på förutsättningar inom det 

relationella perspektivet som skolorna ger eleverna är möjlighet till varierade arbetssätt, där 

eleverna till exempel får möjlighet att välja om de vill göra prov och uppgifter muntligt eller 

skriftligt samt om de vill lyssna på eller läsa texter. Några lärare ger eleverna anpassade 

papper som stöd att träna på inför till exempel prov. Precis som Arnald (2007) betonar, 

kräver inlärningen ofta längre tid för en elev med språkstörning och detta är något som 

eleverna i den här studien uppger att de får genom att de ges längre tid till uppgifter och prov. 
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Vidare tankar som tas upp kring varierade arbetssätt samt hur skolan och skolmiljön kan 

anpassas inom ett relationellt perspektiv är att eleverna beskriver ett behov av att repetera 

information och ges tillfällen till repetition. Detta är något som skulle kunna bekräfta 

Hedenius (2013) teori om att elever med språkstörning har svårt att behålla minnet för 

sekvenser över tid och att dessa elever därför har ett extra behov av repetition. Det visar även 

att språkstörning hänger ihop med den arbetsminnesproblematik, som Dahlin (2013) skriver 

om, eftersom arbetsminnet kontrollerar förmågan att behålla uppmärksamhet för att kunna 

bearbeta och lagra ny information. Svårigheter i att behålla uppmärksamhet framkommer 

också i intervjuerna där några elever tar upp behovet av att ibland få gå till en lugnare miljö 

än i det ordinarie klassrummet för att kunna koncentrera sig bättre. I skolans arbete med att 

anpassa miljön, tar Arnald (2007) upp att hänsyn måste tas till att minska risken för 

distraktion genom att ge dessa elever arbetsro och möjlighet till koncentration. 

Eleverna ger också uttryck för att praktiska ämnen är lättare och att de skulle vara hjälpta av 

att få använda bilder eller ta hjälp av kroppen för att visa eller lära sig saker. Ur ett 

relationellt perspektiv skulle skolan kunna tillgodose dessa behov genom en anpassad 

undervisning och speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling kan hjälpa eleven att 

använda sig av dessa möjligheter för en ökad språklig utveckling. Med en lägre språklig 

förmåga kan det vara nödvändigt för eleverna att få uttrycka eller ta till sig kunskaper på 

annat sätt än genom språket. Detta styrks av det Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) 

lyfter om att elever med språkstörning kan behöva visuellt stöd och alternativa lärverktyg 

som dator med talsyntes och bildstödsprogram. Det framgår inte i hur hög grad eleverna i 

den här studien får använda sig av flera sinnen vid inlärning och redovisning av kunskaper, 

men det faktum att de verkar medvetna om sitt behov av detta kan ändå tyda på att det inom 

skolan finns en viss medvetenhet om behovet. 

7.2.3 Varierad samtalskontext 

Elev 6 och 8 berättar att den resursperson/extralärare som är med på lektionerna ibland, 

genom scaffoldning, som beskrivs som att någon med större kompetens inom ett område 

hjälper en individ vidare i sin utveckling genom att införa stödstrukturer eller stöttor (Wood, 

Bruner, Ross, 1976), och så kallad mediering mellan människor, förtydligar eller ger en 
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enklare förklaring till uppgifter eller det läraren gått igenom. Resurspersonen/extraläraren 

utgör en viktigt roll eftersom denne ger eleverna en möjlighet till delaktighet och gör så att 

dessa elever, med ett relationellt perspektiv, kan tillgodogöra sig den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Detta visar att stödet eleverna får är jämförbart med vad Bruce 

(2006) tar upp om att kommunikativ träning i både tal och skrift, samt vuxna som kan ge 

vägledning och stöttning, är av betydelse för barnets språkutveckling. Vidare kan det knytas 

till Vygotskijs (2001) teori om den proximala utvecklingszonen. När människan lär sig finns 

ett avstånd eller en zon mellan det hon klarar och kan på egen hand och det hon klarar med 

hjälp och stöd från mer kunniga personer. Eleverna visar behov av att möta stöttande vuxna 

och i likhet med det Ors (2003) uppger, behöver personer i barnets omgivning i så hög grad 

som möjligt kompensera för barnets svårigheter och agera stöttor genom att praktisera 

scaffolding. 

Vid behov ges eleverna möjlighet till att lära i mindre sammanhang genom att de får gå till 

ett annat rum, där det är färre elever tillsammans med en annan lärare, eller genom att de får 

arbeta i mindre grupper tillsammans med andra elever. Studien visar att, i likhet med Bruces 

(2007) studie, barn med språkstörning på olika sätt kan ha nytta av att få tillgång till olika 

samtalskontexter och de behöver ges tillfällen att utvecklas i olika kommunikativa miljöer. 

Sammantaget vill eleverna i den här studien ha möjlighet att variera samtalskontexter. De ger 

alla uttryck för att det är bra att ibland få arbeta självständigt, ibland få känna delaktighet 

genom arbete i mindre grupp, ibland få arbeta enskilt tillsammans med lärare eller 

resursperson och så vidare. Två elever uttrycker att det är bra att arbeta i grupp eftersom de 

då får stöd och tips från hur andra elever uttrycker sig och de inte behöver formulera sig 

själva. Elever i samma ålder, men med en adekvat språkutveckling, kan här tänkas utgöra ett 

stöd för elever med språkstörning i deras proximala utvecklingszon genom att praktisera så 

kallad scaffolding. Detta visar, med ett sociokulturellt perspektiv, att kunskaper och 

färdigheter tillägnas genom kommunikation och interaktion tillsammans med andra och att 

mening skapas genom språkanvändning. Ett samarbete mellan elever kan leda till att eleverna 

fungerar som stödstrukturer till varandra eftersom eleverna ges en möjlighet att utbyta tankar 

och på så sätt formulera sin kunskap och upptäcka nya tankesätt. Eleverna i den här studien 

upplever själva behovet av och nyttan med den appropriering, som beskrivs av Säljö (2014) 
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som människans möjlighet att i samspelssituationer med andra människor, få nya insikter 

samt ta över och ta till sig kunskaper. Eleverna har ett behov av att samspela med andra, men 

gärna i mindre sammanhang som i mindre grupp, tillsammans med en kamrat, lärare eller 

resursperson, för att på så sätt ges möjlighet att tillägna sig kunskaper och komma till nya 

insikter. Dock nämner en elev att lärarna helst vill att man ska kunna arbeta individuellt, en 

vilja från lärarnas sida som ligger inom det kompensatoriska perspektivet, där eleven själv 

förväntas ha förmågan att kompensera för sina svårigheter. Här kan skolan stötta elever med 

språkstörning genom att använda specialläraren, med sin kompetens inom språk-, läs och 

skrivutveckling, som resurs och ge dessa elever tillfällen till att variera samtalskontext.  

7.2.4 Dator som artefakt 

Med ett sociokulturellt perspektiv ser vi att eleverna ges tillgång till dator som artefakt. 

Datorn används till mediering som Säljö (2014) identifierar som samspelet mellan människan 

och de kulturella redskap som hon använder för att förstå, tolka och agera med omvärlden. 

En elev berättar att stavningsprogrammet Stava Rex finns i datorn, men att eleven inte 

använder detta. Eleven uttrycker att orsaken till detta är att det tar för lång tid. Behovet av 

längre tid till uppgiften kan tänkas orsaka stress eller ge eleven en känsla av att vara 

annorlunda och därmed försöker eleven kompensera för sina svårigheter genom strategier 

som undvikande. Man kan fundera över om eleven, som väljer att inte använda 

stavningsprogrammet i datorn eftersom det tar för lång tid, kanske ändå inte ges tillräckligt 

med tid. Med ett relationellt perspektiv skulle skolan istället anpassa uppgiften, så att eleven 

kunde använda stavningsprogrammet och ändå bli klar inom samma tidsram som övriga 

elever. På så sätt kan eleven få en känsla av delaktighet och trots sina svårigheter tillhöra den 

sociala gruppen. Kanske skulle eleven välja att använda sig av stavningsprogrammet om 

uppgifterna reducerades så att tid fanns till detta. 

7.2.5 Känsla av delaktighet 

I resultatet framkommer att eleverna känner sig delaktiga i de beslut som rör dem i skolan, 

deras svårigheter och det stöd de får. Eleverna uppger också att de själva får vara med och 

bestämma om de vill göra uppgifter och prov muntligt eller skriftligt, säga till om de behöver 

mer tid och de har möjlighet att säga till eller fråga om de får använda dator i skolarbetet. 
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Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel mellan människor och det finns ett 

visst krav på en känsla av delaktighet för appropriering. Delaktighet är alltså något eleverna i 

den här studien upplever. Detta är viktigt poängterar Isaksson (2009), som i sin studie belyser 

elevens behov av inflytande över utformning av det stöd som skolan ger. Isaksson menar att 

det generellt saknas en dialog med elever och deras föräldrar kring elevens svårigheter och 

behov av stöd. Det tillhör alltså inte vanligheterna att eleverna känner sig delaktiga i dessa 

beslut. Eleverna i den här studien upplever dock att de varit och är delaktiga i de beslut som 

tas kring dem och kring vilket behov av stöd de har. Resultatet i den här studien stämmer inte 

överens med de studier Westling Allodi (2002) eller Isaksson (2009) gjort, där eleverna gett 

uttryck för att deras behov inte styrt utformningen av det stöd de får. Flera av eleverna i den 

här studien ger uttryck för att de har möjlighet att säga till eller fråga om de får använda 

dator, göra prov muntligt eller skriftligt, be om hjälp när de behöver och att de blir lyssnade 

på. En tolkning av att resultaten i den här studien skiljer sig från tidigare studier kan vara 

bristen på medvetenhet kring sin diagnos hos en del av eleverna i den här studien, men det 

skulle också kunna tyda på en större medvetenhet i skolan kring diagnosen språkstörning och 

vilka behov dessa elever har. Det kan också vara så att just de här skolorna lagt vikt vid att 

låta eleverna vara delaktiga i besluten kring insatta stödåtgärder. 

Tvärt emot eleverna i Isakssons (2009) studie, som gav uttryck för att de inte ville lämna 

klassrummet, vill eleverna i den här studien snarare ha möjligheten att kunna göra detta vid 

behov, för att bland annat ges möjlighet till att koncentrera sig bättre, arbeta tillsammans med 

andra elever eller enskilt med en lärare. Dock framgår det att eleverna själva vill kunna styra 

över när och hur denna möjlighet ska kunna utnyttjas, något som vissa elever verkar kunna 

göra, men inte alla. Därmed är en del av eleverna delaktiga i beslutet om när de behöver 

detta, men inte alla och inte alltid. Att tillgodose behovet av att ibland lära i mindre 

sammanhang, gör att eleverna ges större möjlighet till det sociokulturella perspektivets 

samspel och stöttning, mediering och scaffolding (Säljö 2014). Ur skolans synvinkel kan 

detta tolkas inom ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) eftersom eleven kan uppfattas som 

icke delaktig när denne inte arbetar i ordinarie klass, men att elevens behov och delaktighet i 

beslut som rör dem och deras stöd, ändå måste tillgodoses genom att eleven tillåts lära i 

mindre sammanhang. 
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Trots att eleverna känner sig delaktiga i de beslut som rör dem och deras stöd, har större 

delen av dem fått en bristfällig eller ingen förklaring till sin diagnos och sina svårigheter. En 

fråga som uppstår är om bristen på förklaring till diagnosen språkstörning och elevernas 

svårigheter, påverkar svaren och om eleverna när de fått en utförligare förklaring kring sina 

behov av stöd, fortfarande känner sig delaktiga i utformandet av detta. 

7.3 Didaktiska implikationer 
I min blivande roll som speciallärare med inriktningen språk-, läs- och skrivutveckling 

framstår det som viktigt att så tidigt som möjligt tala med dessa elever om deras diagnos och 

förklara vad en språkstörning innebär. Dessa elever behöver ges en möjlighet till förståelse 

för, samt att uttrycka sig kring sina svårigheter och de behov de har i skolan. Detta behövs 

för att undanröja hinder i elevernas språk- läs- och skrivutveckling samt att arbetet och stödet 

kring dessa elever ska vara så språkutvecklande som möjligt. Vidare behöver dessa elever ges 

tillfällen att lära i mindre sammanhang, ges möjlighet till ett varierat pedagogiskt arbetssätt 

samt en möjlighet till så kallad scaffolding tillsammans med vuxna, men även tillsammans 

med andra elever. Detta bör utgöra både en del av den ordinarie undervisningen och 

specialpedagogiska verksamheten. Ett didaktiskt bidrag med denna studie är att 

medvetandegöra lärarnas och speciallärarnas roll när det gäller möjligheter till utveckling och 

lärande för elever med språkstörning. Det kan de göra genom att på ett medvetet sätt använda 

olika former av stödstrukturer, ge eleverna tillgång till varierade samtalskontexter, ett varierat 

arbetssätt och alternativa lärverktyg. Här har speciallärare inom språk-, läs- och 

skrivinlärning en viktig roll vad gäller att agera språkrör för elever med språkstörning, där 

vikten av att kommunicera elevens behov med lärarna är av stor betydelse, samt ge lärare 

kvalificerad hjälp med handledning vad gäller arbetet med elever och planering av 

undervisning. 

7.4 Vidare forskning 
De intervjuade eleverna går alla i ordinarie klass på tre skolor utan någon speciell inriktning 

och med liknande upptagningsområden. Troligtvis skulle resultatet sett annorlunda ut om 

eleverna gått i språkklass, på en skola med språkinriktning, alternativt gått i en mindre grupp. 
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En jämförelse mellan en studie som den här och elever som går i någon form av språkklass 

med liknande svårigheter, skulle vara intressant i framtida forskning för att se vilka likheter 

och skillnader som finns. En annan intressant studie skulle kunna vara att se om dessa elevers 

upplevelse av sina svårigheter och behov av stöd förändras med åldern och ställa samma 

frågor till dem när de går på gymnasiet, för att till exempel se på vilka sätt de utvecklats, 

vilket stöd som varit till nytta för dem i deras språkutveckling eller för att se om deras behov 

förändrats. Det är också möjligt att jag fått andra resultat om alla elever varit i samma ålder, 

det skulle kunna vara ytterligare en utgångspunkt för framtida forskning, att jämföra en 

grupp elever i en viss ålder med en annan grupp i en annan ålder för att se om och på vilka 

sätt de skiljer sig åt. 

7.5 Slutsats 
Eftersom inhämtande av kunskaper i skolan till stor del är baserat på förmågan att förstå talat 

språk och språket används för att kommunicera kunskaper samt möjliggöra högre former av 

lärande kan en diagnos som språkstörning, om inte rätt stöd sätts in, utgöra ett hinder för 

lärande för en elev i skolan. Avslutningsvis vill jag poängtera vikten av att informera elever 

med språkstörning om deras diagnos, vilka svårigheter den innebär och vilket stöd de kan ha 

nytta av i skolan. Slutsatser som kan dras av studien, med stor relevans inom det 

specialpedagogiska fältet i allmänhet och för speciallärare inom språk-, läs- och 

skrivutveckling i synnerhet, är att elever med språkstörning behöver kunskaper kring sin 

diagnos och sina behov av stöd, de har behov av ett varierat arbetssätt, de behöver ges 

tillgång till varierad samtalskontext och känna delaktighet i besluten kring det stöd som 

skolan sätter in.  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Bilagor 
Intervjufrågor, bilaga 1  
Inledning med information 

Förklara syftet med min undersökning, att det enbart är till för min studie, allt är 

konfidentiellt, det är tillåtet att avbryta medverkan och det kommer max ta 30 minuter. 

Språkstörning 

• Märkte du själv att du hade språksvårigheter? Hur? Vem märkte annars/märkte dina lärare/

märkte dina föräldrar? Hur? 

• Hur upplevde du att det var att få diagnosen språkstörning? Hur kändes det? Vad tänkte du? 

• Vad tror du att språkstörning betyder? Stämmer det in på dig? 

• Vilka svårigheter kan man ha om man har språkstörning/Vad kan man ha svårt med? Vilka 

svårigheter har du? 

• Har det varit till någon hjälp för dig att få diagnosen? På vilka sätt? 

Lärprocess och elevinflytande 

• Hur lär du dig lättast? När du ska lära dig något - hur gör du det bäst? 

• Hur arbetar du när du lär dig lättast? Till exempel enskilt, i grupp, i par, enskilt med lärare?  

• Hur arbetar du helst med läxor? Hur gör du när du läser läxor?  

• Hur tränar du inför till exempel ett test eller ett läxförhör? 

• Får du vara med och bestämma hur du ska arbeta i skolan? På vilka sätt får du vara med 

och bestämma hur du ska arbeta i skolan? Hur? 

• Får du något extra stöd i skolan? Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du 

behöver i skolan? På vilka sätt får du vara med och bestämma vilket stöd du ska få i 

skolan? 

• Vilket stöd har du fått i skolan som har varit till hjälp för dig? 

• Har du haft stöd av någon speciallärare eller någon resurs i skolan? Om ja: Hur har det 

hjälpt dig? 

• När känner du dig mest nöjd med det du har arbetat med i skolan? 

• När upplever du att du får bäst förutsättningar att lyckas med det du arbetar med i skolan?  
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• Tänk dig en yngre elev som får diagnosen språkstörning. Vad skulle du vilja säga till den 

eleven? Vad skulle den göra eller tänka på i skolan för att det ska gå så bra som möjligt? 

Finns det några tips du kan ge? 

Avslut 

Tacka för medverkan. Erbjud eleven att lyssna igenom intervjun och att sedan läsa igenom 

transkriptionen. Fråga om det finns möjlighet för mig att återkomma vid eventuella frågor 

eller oklarheter. 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Brev till hemmen, bilaga 2  
Hej!  

Jag heter Ulrika Fallgren och läser sista terminen på Speciallärarprogrammet på Örebro 

universitet. Jag ska denna termin skriva mitt examensarbete och är intresserad av att veta hur 

elever med diagnosen språkstörning beskriver sina svårigheter, sitt eget lärande och vilket 

stöd de tycker att de har behov av i skolan. För att ta reda på detta behöver jag göra ett antal 

intervjuer med elever och jag vill härmed be om ert och ert barns medgivande till det.  

Intervjun kommer att ske på skolan och kommer inte att ta lång tid. De tankar och åsikter jag 

får veta i intervjuerna kommer utgöra ett värdefullt bidrag för mig i mitt arbete med den här 

studien. 

Deltagande är helt frivilligt och i examensarbetet kommer man inte kunna utläsa vilken elev 

som deltagit eller vilken skola det handlar om. All information är konfidentiell och finns 

enbart tillgänglig för mig fram tills att examensarbetet godkänts. Efter detta kommer 

materialet att förstöras. 

Fyll i blanketten här nedan och lämna den till XXXX innan XXXX .  

Hoppas du vill hjälpa mig med detta!  

Hälsningar Ulrika Fallgren 

Ditt namn:………………………………………………………………….  

Skola:………………………………………………………………………  

Klass:………………………………………………………………………  

 

Ja, jag ställer upp på en intervju.  

Nej, jag vill inte ställa upp på en intervju. 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Din underskrift      Förälders underskrift
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