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 2 

 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att få en bild av vilken kunskap några pedagoger har omkring 

språkstörning. Jag har också velat öka pedagogernas kunskaper i ämnet. Totalt har jag träffat 58 

pedagogerna på deras arbetsplatser på förskolor eller skolor. De fick fylla i en enkät med bl a frågor 

om hur de uppskattade sin kunskap omkring språkstörning. Efter det höll jag en 

informationsföreläsning omkring språkstörning. Sedan fick pedagogerna fylla i en ny enkät där de 

bl a fick uppskatta hur mycket deras kunskap ökat efter att ha hört föreläsningen. Enkäterna har 

sedan sammanställts både som en hel grupp och indelade efter olika utbildningsgrupper. I mina 

förberedelser inför föreläsningen har jag gjort en litteraturstudie där jag sökt efter vad språkstörning 

är. Jag kunde då konstatera att det fanns relativt lite skrivet och forskat omkring språkstörning. I 

min slutsats kan jag konstatera att pedagoger behöver mera kunskap omkring språkstörning. Efter 

min föreläsning uppskattade 57 av de 58 deltagande pedagogerna att de ökat sin kunskap med minst 

25 %. Endast en person uppgav sig inte ha ökat sin kunskap alls. Det behövs också mera forskning i 

ämnet. Idag strävar vi efter att alla ska inkluderas i skolan. Det ställer stora krav på pedagogernas 

kunskaper omkring olika funktionsnedsättningar.  

 

 

 

 

Nyckelord: funktionsnedsättning, förskola/skola, pedagogers kunskap, språkstörning 
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1. Inledning 

Varje skoldag möter språkstörda elever sina pedagoger. För att de språkstörda eleverna ska kunna få 

en bra undervisning behöver de mycket stöd, som anpassas efter deras behov. Men vilken kunskap 

finns hos dessa pedagoger? Får lärare någon kunskap om språkstörning i sin utbildning. Vet lärare 

hur de ska arbeta med språkstörda elever? Detta var några av de frågor jag från början ställde mig 

när jag började utforma detta arbete.  

. 

2. Bakgrund 

Språkstörning brukar ibland kallas den okända funktionsnedsättningen (Carlberg Eriksson, 2009, s. 

7, och s. 10). Språkstörning är svårt att förstå och identifiera även för en pedagog med kunskap. 

Kunskapen om språkstörning finns främst hos logopeder. De kan med hjälp av tester identifiera och 

diagnostisera språkstörning. 

 

För alla barn, och för den del även de vuxna, som har någon form av funktionshinder är vardagen 

ofta mycket svårare än för de så kallade ”vanliga” människorna. Att ha en form av 

funktionsnedsättning som är relativt okänt för de flesta, och inte syns utanpå, lägger ännu mera sten 

på bördan för de ”drabbade”. Oförstådda barn mår ofta dåligt även när de blir vuxna. Detta kan leda 

till arbetslöshet, sjukskrivning osv. Kan man stödja och hjälpa dessa barn på ett bra sätt, kan mycket 

sparas, både i form av mänskligt lidande och troligen också lägre framtida kostnader för samhället.  

I en rapport från Handisam
1
 (2013) kallad "Hur är läget 2013 uppföljning av 

funktionshinderspolitiken" står  

 

 Ohälsa är tio gånger vanligare bland personer med funktionsnedsättning.  

         (Dahlberg et al s.17) 

 

Många barn anses ha koncentrationsproblem, förklaringen anses ofta vara ADHD. Men andra 

förklaringar är också möjliga, om än inte så välkända. En av dessa kan vara språkstörning med 

pragmatiska problem. Om detta skriver Bruce och Thernlund (2008, s. 167) där de beskriver hur en 

del personer med ADHD påverkas språkligt på ett sätt som påminner om språkstörning. 

 

Omkring språkstörning finns relativt lite skrivet och diskuterat. Det finns information omkring 

språkstörning, men det är inte alltid så lätt att hitta. ADHD, autism, dyslexi och dyskalkyli har 
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diskuterats en hel del om under de senaste åren.  Många av de böcker som har skrivits i ämnet finns 

inom facklitteraturen.  Men fler och fler böcker börjar komma skrivna för personer utan 

förkunskaper t ex föräldrar. För att belysa skillnaderna i mängden litteratur gjorde jag en enkel 

sökning på mitt lokala bibliotek. På ordet språkstörning fanns tre böcker varav en handlade om 

teckenspråk. Sökningen på autism gav 75 träffar och ADHD sökningen gav 65 träffar.  

För läraren som möter elever med problem finns inte alltid språkstörning som en rimlig förklaring.  

Kanske söker man helt annan hjälp för eleven t ex psykolog, när de istället borde remitteras till en 

logoped. 

 

2:1 Min bakgrund 

Hösten 2009 började jag arbeta på en specialskola för språkstörda elever. Jag hade fått ett 

lärarvikariat på ett år i en klass med åtta elever från årskurs 4 - 8. Klassen kallades också för 

autismklassen eftersom eleverna även hade en diagnos inom autismspektrumet. Efter detta första år 

började jag arbeta som förskollärare, tillsammans med en lärare för yngre åldrar, i en klass med 

språkstörda elever från årskurs 1-3. Jag arbetade där i 3 år och mitt intresse och kunskap om 

språkstörning hade under denna tid växt från att inte vetat någonting till att veta en del. Men jag 

ville veta mycket mera. Därför har jag på olika sätt sökt kunskap i ämnet.  

 

Idag arbetar jag som specialpedagog på en ”vanlig” skola med elever från förskoleklass till årskurs 

5. Även här möter jag elever som har problem med språket. På skolan finns en talpedagog 1,5 

timmar i veckan på 250 elever. Talpedagogen tar hand om de barn som har uppenbara 

uttalsproblem, men det blir inte många minuter per barn!  

 

2:2 Kort historik 

Även om språkstörning i olika former alltid har funnits är det en relativt nyuppmärksammad 

funktionsnedsättning. Läkaren Alfhild Tamm (1876-1959) betraktas som den svenska pionjären 

inom i ämnet. Hon inrättade 1914 den första talkliniken i Stockholm. 

År 1964 startade både logopedutbildningen och talpedagogutbildningen i Stockholm 

(Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 42-52; Samuelsson & Nettelbladt, 2008, s. 517-518). 

Den äldsta doktorsavhandling om språkstörning skrevs 1983 av Ulrika Nettelbladt. Hon är idag en 

av de ledande forskarna inom ämnet och en flitig skribent. Nästa doktorsavhandling skrevs först 

mer än 10 år senare, av Monica Westerlund (1994). Efter det skrivs fler avhandlingar, men det är 

                                                                                                                                                                  
1
 Myndigheten för handikappolitisk samordning 
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fortfarande relativt få jämfört med andra ämnen så som t ex ADHD och dyslexi.    

Under 1980-talet startar de första språkförskolorna i Sverige (Stockholms läns landsting, 2009) 

Idag finns en del språkförskolor och några skolor. För att börja där ska barnet ha en grav 

språkstörning och remiss från logoped. Bristen på platser är stor och antalet sökande överstiger 

oftast de antal platser som finns. På förskolorna och skolorna finns logopeder som samarbetar med 

pedagogerna och ger barnen enskilda behandlingar (Stockholms läns landsting, 2009). Många barn 

som går i vanlig skola besöker regelbundet logoped på någon mottagning. 

 

2:3 Begreppet språkstörning 

Långt in på 1900-talet användes den svenska termen talrubbning, som övergripande term på olika 

talstörningar (Samuelsson & Nettelbladt, 2008, s. 513) Dagens benämning "språkstörning" har till 

viss del kritiserats, men är fortfarande den etablerade benämningen. Språkförsening innebär att 

barnets tal är försenat och att det troligen kommer att komma ifatt. Språkstörning innebär att 

problemen kommer att kvarstå även om de ändrar form över tid. Det som tidigare hade 

benämningen normal språkutveckling kallas idag typisk språkutveckling (Carlberg Eriksson, 2009, 

s. 9-10). Den internationella benämningen av språkstörning är Specific Language Impairment, SLI, 

dvs. specifik språkstörning.  Begreppet är främst ett forskningsbegrepp eftersom de har mycket 

strikta kriterier som gör det svårt att använda i den kliniska verkligheten (Nettelbladt & Salameh, 

2007, s.16). 

 

2:3:1 Några vanliga begrepp som ofta används när man pratar om språkstörning. 

Expressiv språkstörning  – Kort kan man säga att det är allt som kommer ut från barnet. Enligt 

    logopeder är detta den ”lättaste” delen av språkstörning. 

Impressiv språkstörning  – Är det barnet ska ta in och förstå av språket. Betydligt svårare både att 

    upptäcka och att behandla. 

Fonologi  –  t ex språkljud, uttal, artikulation och melodiska aspekter (prosodi) 

Grammatik  –  t ex böjningsmönster, funktionsord, morfologi och syntax 

Semantik  – innehållsaspekter av språket, ords betydelse (lexikal)  

Pragmatik  - den övergripande kommunikationsförmågan och språkanvändningen. Förmågan att 

  kunna samspelet med sin samtalspartner. 

(Carlberg Eriksson, 2009, s. 13; Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 23, 26; Nettelbladt, Samuelsson, 

Sahlén & Ors, 2008, s. 126,)
2
 

                                                 
2
 Liknande uppgifter finns i samtlig litteratur som refereras till 
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Bland språkstörda är det vanligt att man har en kombination av flera olika språkliga problem. Den 

personliga variationen av olika kombinationer är mycket stor. I de flesta fall finns någon form av 

uttalsproblem i bakgrunden. Lättare uttalsproblem (fonologiska) kan förhållandevis lätt ”rättas till” 

med hjälp av logoped eller talpedagog (Carlberg Eriksson, 2009, s. 13-14). Den pragmatiska 

språkstörningen kan vara mycket svår att förstå. De som har en sådan störning behöver inte ha 

några uttalsproblem alls eller så är problemen så "väl dolda" att det är svårt att förstå utan de 

speciella tester som logopeden kan göra (Nettelbladt, 2013, s.21). Kanske finns här en del barn som 

fått diagnosen ADHD istället för språkstörning (Nettelbladt, 2013, s.355-356)? Diagnoser för 

autism och ADHD ställs av läkare eller psykologer. Vilket samarbete som finns mellan dessa 

yrkesgrupper har inte framgått i den litteratur jag läst. 

 

2:4 Prevalens (förekomst) 

Siffrorna för hur vanlig språkstörning är varierar en del. I äldre litteratur (t ex Reuterskiöld Wagner, 

1999) ser man ofta siffran 7 %. Enligt en sammanställning av internationella undersökningar 

förekommer funktionsnedsättningen språkstörning hos 5-8 % av barn i förskoleåldern (Nettelbladt, 

Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008, s. 127). I en svensk undersökning har man bland 4-åringar sett att 

12 % har språkstörning (Westerlund, 1994). Den vanligaste siffran när det gäller grav språkstörning 

är 2 %. Hos pojkar i förskoleåldern räknar man med att det är två till tre gånger vanligare än hos 

flickor (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008, s. 127). Hur många oupptäckta flickor som 

finns vet vi inte (Magnusson & Nauclér, 2006, s. 201-203). 

 

2:5 Diagnosen språkstörning 

I diagnosklassifikationen ICD -10 (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 15 och Hartelius, 2008, s. 125) 

finns följande definition av språkstörning 

 

 F80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen  

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 

utvecklingsstadierna. Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet 

i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Dessa 

tal- och språkstörningar är ofta följda av andra störningar såsom inlärningssvårigheter, 

kontaktsvårigheter, känslomässiga svårigheter och beteendestörningar. 

 

Diagnosen ställs av logopeder. Förutom ovanstående diagnosdefinition finns flera ”underdiagnoser” 

som talar om vilka delar av språkstörning just den personen har. 
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Barn som generellt är sena i sin utveckling får som regel inte diagnosen språkstörning. (Nettelbladt 

& Salameh, 2007, s. 15-17) 

 

Många med någon form av språkstörningsdiagnos har också andra diagnoser t ex autism eller 

ADHD (Bruce & Thernlund, 2008, s. 165-172) Sambanden med andra diagnoser gör att det kan ge 

en mängd olika kombinationer. Det finns de som har både ADHD, autism och 

språkstörningsdiagnos. Ibland ingår språkstörningen i den så kallade huvuddiagnosen, och då får de 

ingen specifik diagnos med språkstörning. Miniscalco har i en doktorsavhandling (2007) visat att 

mer än hälften av barn som får diagnosen språkstörning tidigt, senare fått en neuropsykiatisk 

diagnos. Rejnö-Habte Selassie (2010) har funnit ett samband mellan språkstörning och epileptisk 

hjärnaktivitet. 

 

Språkstörning är en utvecklingsbetingad störning som finns kvar, men som förändras med tiden. 

Störning kan yttra sig på olika sätt hos olika personer och under olika åldrar. Men den 

underliggande störningen finns alltid kvar. (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008, s. 127) 

 Anledningen till språkstörning är inte helt entydigt klarlagd (Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & 

Ors, 2008, s. 128), men det finns en hög ärftlighetsfaktor, hereditet (Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 

20). Det betyder att barn med språkstörning ofta har en förälder med samma problematik vilket i sin 

tur gör att föräldern kan ha svårt att föra sitt barns talan.  

 

3. Forskningsöversikt 

3:1 Pedagogers kunskaper om språkstörning 

Någon avhandling på doktorsnivå som handlar om pedagogers kunskaper omkring språkstörning, 

har jag inte hittat. Jag har inte heller hittat någon doktorsavhandling om språkstörning skriven av en 

pedagog.  

 

 I en artikeln skriver Jane Sadler (2005) om en enkätundersökning som gjorts på lärare som hade 

barn med tal- och språkstörning inkluderade i sina klasser. Undersökningen pågick under tre år och 

totalt deltog 89 lärare från vanliga skolor i nordöstra England. 

En av de undersökta faktorerna handlade om lärares kunskaper omkring tal- och språkstörning. 

Cirka 90% av lärarna säger sig inte komma ihåg att de fått någon undervisning om tal- och 

språkstörning i sin lärarutbildningen. Den oftast citerade källa till kunskap efter utbildningen var 

"böcker" och "hands on" erfarenheter. Ett stort antal (ca 88%) av lärarna ansåg att de hade 

"begränsad" eller "mycket begränsad" kunskap omkring språkstörning. 
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Maria Mroz (2006) har i en artikel beskrivit hur hon gjort en enkätundersökning på 294 engelska 

lärare. Det hon undersökte var lärares kunskaper om tal- och språkutveckling. Undersökningen visar 

att kunskaperna om tal- och språk kan beskrivas som bristfälliga och skulle behöva öka hos de 

undersökta lärarna. 

 

 The results from our questionnaire data suggest that Foundation Stage teachers 

 have concerns about the levels of training they have in speech and language and in 

 particular their ability to identify children who may have communication difficulties. 

        (Mroz, 2006, s 58) 

 

Detta är alltså inte en undersökning om lärares kunskaper om språkstörning. Men om lärare överlag 

har en bristfällig kunskap om barns typiska tal- och språkutveckling, är det troligt att kunskapen om 

språkstörning är ännu mindre. 

 

Ett annat närliggande område är dyslexi. Anne Fouganthine (2012) har skrivit en doktorsavhandling 

omkring dyslexi. Där efterlyser hon mera kunskaper hos lärare för att kunna tillgodose dyslektiska 

elevers behov (Fouganthine 2012, bl a s. 247 och s.249).  

 

Det finns en del svenska examensarbeten på 15 hp och 30 hp där man har intervjuat pedagoger om 

hur de arbetar med språkstörda elever. Några exempel på arbeten jag tittat på är Niklasson (2011) 

och  Jonasson & Nilsson Isberg (2011). Jag har då läst vad pedagoger har sagt i intervjuerna om sin 

egen kunskap om språkstörning och den avslutande slutsatsen. Detta för att bilda mig en 

förförståelse för hur pedagoger kan se på sin egen kunskap. Löfgren (2005) på Linköpings 

universitet har skrivit en 10 poäng uppsats där hon intervjuar 5 lärare om vad de vet om pragmatisk 

språkstörning. Det är det arbete jag hittat som ligger närmast mitt arbete. Löfgren (2005, s. 29) 

kunde konstatera att lärarna kände till kännetecknen, men att själva begreppet pragmatisk 

språkstörning var ganska okänt. Efter att ha läst dessa examensarbeten kan jag konstatera att mera 

forskning efterlyses (bl a Bergström, 2012, s. 23) samt att många lärare har bristfälliga kunskaper i 

ämnet språkstörning( bl a Niklasson, 2011, s. 40). . 

 

3:2 Forskning om språkstörning 

En del forskning och studier omkring språkstörning finns. De är oftast skrivna av logopeder eller 

läkare. De doktorsavhandlingar, både svenska och internationella, jag tittat på har väldigt olika 

forskningsfrågor.  Det finns många olika infallsvinklar att forska omkring när det gäller 

språkstörning, exempelvis en medicinsk, en pedagogisk och sociokulturella vinkling. Jag har 

framförallt sökt forskning som gäller svenska barn. Anledningen är att olika språk kan ge lite olika 
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utfall när det gäller uttalet, grammatik m m.  

 

Christina Reuterskiöld Wagner skrev 1999 sin avhandling, som behandlar olika språkliga 

bearbetningar hos barn med språkstörning. Forskaren har tittat på nonord
3
, berättande, bildspråk och 

bildbenämning.  Även Barbro Bruces avhandling (2007), har ett praktiskt inslag i avhandlingen där 

hon tar upp hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning. 

Christina Samuelsson (2004) tar i sin avhandling upp prosodiska
4
 avvikelser

5
 hos svenska barn med 

språkstörning.  

 

Carmela Miniscalco (2007) undersökte barn med språkstörning vid 2 ½ års ålder och vid 7 års ålder. 

Resultatet visar att en språkstörning ofta är del av något mera så som autismspektrumstörning eller 

ADHD. Detta behandlar också Bruce och Thernlund (2008) i ett kapitel 13 i boken Logopedi. 

 

Eva-Kristina Salamehs avhandling från 2003, handlar om tvåspråkiga barn och språkstörning.  

Detta är den enda svenska forskning på doktorsnivå som jag hittat rörande tvåspråkighet och 

språkstörning. Forskningen visar bl a på de specifika problem som finns i samband med 

språkstörning och tvåspråkighet. Ett av problemen som diskuteras är att dessa barn ofta remitteras 

sent till logoped och att de i högre grad än enspråkiga barn uteblir från logopedbehandlingen. Hon 

tittar även på att orsakerna till språkstörning ser lite annorlunda ut, än för svenska barn. Det finns t 

ex ett visst samband mellan mammans ankomsttid till Sverige och barnets språkutveckling. Varför 

och vilka konsekvenser det får måste undersökas mera anser Salameh.  

 

Bland den internationella forskningen finns flera avhandlingar som handlar om spansk-engelsk 

talande språkstörda barn (Calderon, 2003; Morgan, 2010). Här har man undersökt t ex arbetsminne 

och nonordsupprepning
6
 och kunnat konstatera att det är svårt att bedöma tvåspråkiga barn. 

Resultaten visar också att barn med språkstörning presterar sämre på båda språken (Susa, 2012), 

vilket är en förutsättning för att få diagnosen språkstörning. Salameh (2003) har gjort en likande 

undersökning på svensk-arabiska barn. Även här konstateras att barnen har en låg språklig nivå på 

båda språken. I Salamehs (2003) undersökning konstaterades att barnets ålder och exponering för 

sitt andra språk inte påverkade språkstörningen. I en av avhandlingarna (Simon-Cereijido, 2009) 

föreslås att man genom att titta på produktionen av verb och barnets argumentationsförmåga ska 

                                                 
3
 påhittade ord som låter som "vanliga" ord.  

4
 Språkmelodi dvs. talets rytmiska melodiska och dynamiska egenskaper 

5
 Att ha ett annorlunda uttal 
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kunna hjälpa till att diagnostera språkstörning hos tvåspråkiga barn. 

 

Marianne Ors (2003) och Gunilla Rejnö-Habte Selassie (2011) har både studerat hjärnan för att 

söka orsaker och samband till språkstörning. Ors studerar språkstörda barn och deras föräldrar och 

skriver. 

 

 Huvudfynden var att både barn med språkstörning samt deras föräldrar visade tecken på en 

 långsammare kognitiv central bearbetning av stimuli jämfört med respektive kontrollgrupper 

         (Ors, 2003, i sammanfattningen). 

 

 Rejnö-Habte Selassies avhandling visar att det finns ett samband mellan språkstörning och 

epileptisk hjärnaktivitet. Hon anser att fler borde EEG undersökas för att få rätt vård och 

behandling. Vidare anser hon att en helt ny diagnos behövs för barn med långsam språkutveckling 

och epileptisk aktivitet i hjärnan. 

 

3:3 Hur språkstörning kan visa sig 

3:3:1 Några tecken på språkstörning – ungefär i den ordning de uppträder. 

Hos de minsta barnen kan man märka att de jollrar lite och sent. Ofta märker man tidigt att barnet 

har en långsam och sen språkutveckling jämfört med andra barn. De flesta får svårt att lära sig nya 

ord och svårt att hitta de ord de redan kan (ordmobilisering). Det brukar också vara svårt för 

anhöriga att förstå vad barnet säger. En 2-åring med typisk språkutveckling kommer ofta med en 

bok och vill höra en saga. Det gör inte det språkstörda barnet, eftersom de inte har så stort utbyte av 

en läst saga. Detta gör att den så kallade Matteuseffekten (Stanovich, 1986) uppstår dvs. den som 

redan är intresserad av att höra sagor, får höra flera, medan de som egentligen behöver höra flera, 

hör färre. Många har problem med oralmotoriken vilket ofta ger uttalsproblem. Men de kan också 

ha svårt att känna om de är kladdiga runt munnen, t ex efter en måltid. De kan ha svårt att blåsa ut 

ljus eller att lära sig vissla. 

 

Bland de lite större barnen kan man märka att de har både en begränsad språkanvändning och 

språkförståelse. De är påfallande ofta ojämna i sin prestationsförmåga, vilket märks tydligast när de 

börjar skolan. Skämt och roliga historier med en underförstådd poäng förstås oftast inte alls av 

språkstörda barn. Deras egna berättelser saknar ofta en "röd tråd" och kan hoppa från det ena till det 

                                                                                                                                                                  
6
 Påhittade ord som låter som "vanliga" ord och upprepas flera gånger 
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andra väldigt snabbt, vilket gör det väldigt svårt att följa med för den som ska lyssna. 

Ett stort och ganska okänt bekymmer är de pragmatiska svårigheterna som många har. Det innebär 

svårigheter att använda språket i sociala sammanhang. Ofta uppstår problem i leken med 

kamraterna, då den språkstörda inte förstår hur leken ska gå till. Konflikter och missförstånd är ett 

vanligt och stort problem hos barn med språkstörning. Omkring pragmatik finns väldigt lite både 

forskning och annan litteratur.  (Carlberg Eriksson, 2009, s. 17; Nettelbladt & Salameh, 2007, s. 14; 

Nettelbladt, Samuelsson, Sahlén & Ors, 2008, s. 126;
7
)  

 

3:3:2 Perception 

Andra vanliga problem hos språkstörda är perceptionsstörningar (Carlberg Eriksson, 2009, s.70-71). 

De vanligaste är då auditiv och visuell perception. För de drabbade medför det stora problem, men 

långt ifrån alla drabbas. Auditiv perception, handlar om det örat hör. Många språkstörda är mycket 

känsliga för ljud både höga ljud men också t ex ljud från fläktar o dyl. Matsalen kan vara ett stort 

problem för dessa. Det kan vara svårt att uppfatta och lokalisera ljuden, svårt att minnas 

ljudsekvenser. De kan även ha problem att uppfatta och komma ihåg vad som sägs, t ex långa 

instruktioner. Visuell perception, betyder det som ögat ser. Ofta finns för många saker framme i ett 

klassrum, vilket ger ett rörigt intryck istället för att inspirera. Sätt upp bilder rakt, gärna på 

avgränsade ytor. En del har svårt att fånga en boll, hitta sin spelpjäs eller skriva av från tavlan. 

Några har problem med rumsuppfattningen, ibland söker de sig till något att följa eller hålla i t ex 

en vägg. En del språkstörda har också en nedsatt kroppsuppfattning, vilket bl a påverkar förmågan 

att koordinera rörelser. (Carlberg Eriksson, 2009, s. 70-71) 

 

3:3:3 Dyslexi 

Dyslexi är också en ganska vanlig tilläggsdiagnos hos språkstörda. Någon undersökning som talar 

om hur många språkstörda som också har dyslexi har jag inte sett. Men språkstörning och dyslexi är 

inte samma sak och ska inte behandlas lika. I de båda böckerna Logopedi (Hartelius (Red.), 2008) 

och språkutveckling och språkstörning hos barn, (Nettelbladt & Salameh, 2007) finns inte något 

specifikt skrivet om språkstörning och dyslexi. I Carlberg Erikssons (2009) bok finns ett avsnitt om 

läsning, inte heller hon verkar ha funnit någon specifik forskning om språkstörda och dyslexi.  Det 

som finns är Magnusson och Nauclér (2006) som skriver om ett longitudinellt projekt där Patrik och 

Martin deltog, som båda är språkstörda. Martins läsinlärning skiljer sig inte från normalgruppens. 

Patrik och medparten av den språkstörda gruppen hade dock svårigheter med läsinlärningen. Men 

                                                 
7
  Liknande uppgifter finns i samtlig litteratur som refereras till 
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efter ett skolår kan de konstatera att de båda grupperna är ungefär lika bra avkodare. Det som skiljer 

dem åt är framförallt förståelsen av vad de läser. Trots det skriver författarna om språkstörda elever. 

 

 Eleverna förstår bättre det de läser än det de hör, även om de inte alls förstår det lästa lika 

 bra som de normalspråkiga eleverna. (Magnusson & Nauclér, 2006, s. 195) 

 

Det är alltså framförallt språket och inte själva läsningen som är huvudproblemet. 

 

3:3:4 Språkstörning hos barn med svenska som andra språk 

Här finns Salamehs (2003) forskning som jag tidigare nämnt, men inte så mycket mera. Eftersom 

jag inte hittade så mycket information om språkstörning i kombination med tvåspråkighet, skrev jag 

ett mail till Eva-Kristina Salameh. Hon är Sveriges ledande forskare om flerspråkighet och 

språkstörning. Salameh är verksamhetsansvarig på Språkens hus - ett centrum för språkstörning och 

flerspråkighet Malmö. 

Här följer ett utdrag av hennes svarsmail. 

  ....Däremot ser man alltmer flerspråkighet som en skyddsfaktor för olika kognitiva 

  och språkliga störningar..... 

  I min egen forskning kunde man se att de inremitterade flerspråkiga barnen i  

  signifikant högre utsträckning fick diagnosen grav språkstörning, trots att gruppen 

  inremitterade flerspråkiga barn motsvarade sin andel i förskolepopulationen, så  

  misstanken finns att när flerspråkiga barn drabbas hårdare när de får en   

  språkstörning. Det är också en klinisk erfarenhet att det är så, men det behövs  

  naturligtvis fler studier som kan bekräfta detta.  

       (Salameh, personligt meddelande, 2 mars 2013)

 

Pedagoger kan tro att barn med invandrarbakgrund är svaga i sin svenska just för att de har en 

invandrarbakgrund. Så kan det naturligtvis vara, men det kan också finnas en språkstörning i 

bakgrunden. För att få språkstörningsdiagnosen ska språkstörningen finnas på både modersmålet 

och andraspråket. Detta innebär att logopederna ska testa barnen på båda språken (Salameh, 2008,  

s. 149-154). Det innebär svårigheter, då vi inte har logopeder på alla språk. Ofta görs dessa tester då 

med hjälp av tolkar. Barnet gör också samma tester två gånger, vilket kanske inte alltid ger ett helt 

rättvisande resultat. 

 

3:3:5 Tips på hur man arbetar med språkstörda  

Något av det viktigaste när man arbetar med språkstörda, är att tala kort och tydligt, utan en massa 

utvikningar. Tillåt pauser så att den språkstörda hinner bearbeta informationen. Konkretisera så 
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mycket som möjligt genom att använd tecken, bilder och konkret material. Att försöka använda alla 

våra sinnen i undervisningen. Repetera, den språkstörda kan behöva många repetitioner. Ibland kan 

språkstörda behöva ”väckas”, de kan annars försvinna bort i sin egen värld (Carlberg Eriksson 

2009, s. 47-57). 

 

Rensa i närmiljön för att lugna ner intrycken (Carlberg Eriksson 2009, s.51). För vissa elever 

fungerar en avskärmad arbetsplats bra, men inte för alla. Är barnet väldigt nyfiket kan de lägga 

mycket energi på att se runt/över sin skärm för att hålla koll på vad klasskompisarna gör. För många 

fungerar hörselskydd bra. Här tycker jag att man ska ”tvinga” barnet lite. Detta för att de faktiskt 

måste uppleva att de kan jobba bättre med hörselskydd än utan. För andra kan det fungera bra med 

musik i öronen.  

Mycket av det man gör i förskolan behöver tränas även med äldre barn men man kan då ändra 

övningarna lite. De behöver träna ljud, begrepp, kategorier och språklig medvetenhet. 

Bornholmsmetoden (Häggström & Lundberg 1994) är en källa till inspiration som kan användas. 

Olika språklekar tycker de flesta barn är roliga. I musik kan man träna rim och ramsor, skriva egna 

texter. Sjung gärna med rörelser/tecken, det underlättar inlärningen. Lek minneslekar som t ex Kims 

lek, beskrivningsspelet Vem där? mm. (Carlberg Eriksson 2009, s. 69) 

 

AKK Alternativa och kompletterande kommunikation (Carlberg Eriksson, 2009, s. 73-75). Det 

handlar om att ha hjälpmedel i olika former som underlättar kommunikationen. TAKK betyder 

Tecken som AKK. Oftast säger man Tecken som stöd, vilket inte är samma sak som teckenspråk. 

Tecken som stöd använder man när man pratar och visar bara vissa viktiga ord. Handalfabetet där 

man med handen visar bokstäver är till stor hjälp för många barn (Carlberg Eriksson, 2009, s.73-

75).  Även barn med typisk språkutveckling brukar tycka det är kul att lära sig tecken. Idag används 

tecken som stöd på en del förskolor. Flera uppsatser (t ex Elfstedt och Ulander 2008) har skrivits 

omkring nyttan av Tecken som stöd i förskolan. Att använda en del tecken även i vanliga klasser 

sänker den allmänna ljudnivån. Några lämpliga stödtecken kan vara, nu ska vi städa
8
, jag behöver 

gå på toaletten eller nu ska ni jobba (www.teckna.se). Det är egentligen inte nödvändigt att 

använda de ”rätta” tecknen man kan själva i klassen komma överens om vissa tecken som klassen 

vill använda. Men det finns en poäng med att lära sig använda de "riktiga" tecknen. Kanske möter 

man en tecknande person senare i livet ( Hartelius, 2008, s. 467). Ofta tycker barnen att tecken är 

roligt och spännande att lära sig (www.borlange.se). 

                                                 
8
 Fet text visar det ord man tecknar 
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Tidsuppfattning är ofta svårt för språkstörda (Carlberg Eriksson, 2009, s. 68). Man kan då använda 

en time-timer
9
, en timstock eller ett timglas. Samtliga visar hur lång tid de har kvar, utan ett 

tickande ljud, det brukar vara väldigt effektivt. Många mobiler har också påminnelsesignaler som 

kan användas. Time-timer finns numera att ladda ner som en app. 

 

Många språkstörda har svårt med arbets- och närminnet, planeringsförmågan är ofta begränsad. 

Bildstödsschema, med tydliga och enkla bilder hjälper barnet att få struktur på sin dag. I vissa fall 

kan man själv ta fotografier av t ex skolböcker, men de ska vara enkla och tydliga (Carlberg 

Eriksson, 2009, s.36-41).  

 

Dator (Föhrer & Magnusson, 2003
10

) och lärplatta är fantastiska hjälpmedel där nya program och 

appar just nu kommer i en explosionsartad takt. Tidigare kan den språkstörda eleven upplevt det 

som "skämmigt" att vara den enda i klassen som har en dator. Detta är något som snabbt håller på 

att förändras, datorer och lärplattor har idag en hög status bland de andra eleverna. 

 

Stöd och hjälp kan man få genom att kontakta specialpedagogiska skolmyndigheten 

(www.spsm.se). Man kan också kontakta en logoped, (www.skane.se
11

) som har kunskap om vilka 

olika hjälpmedel som finns, och efter behov skriva ut till de som behöver (Carlberg Eriksson 2009 

s.81). 

 

3:3:6 Träna - men med förnuft 

Språkstörda elever behöver mycket träning. Men glöm inte att de är barn, med allt vad det innebär. 

Använd de hjälpmedel som finns, nya mobiltelefoner har många bra funktioner som kanske kan 

hjälpa eleven. Datorer och lärplattor kommer mer och mer i skolorna, dessa kommer att underlätta 

mycket för många med språkstörning, då träningen kan göras mycket effektivare och roligare. 

 

 Fundera över vad som verkligen är viktigt i skolarbetet. Är det verkligen viktigt att lära sig 

alfabetet, om det är väldigt svårt? Alfabetet finns idag på alla telefoner, så frågan är om den 

kunskapen verkligen kommer att behövas i framtiden! Om det är svårt att lära sig skriva, fundera 

                                                 
9
 Se bild 17 i bilaga 1 

10
 Boken behandlar datorer och dataprogram. Sedan boken skrevs har mycket utveckling skett inom området. 

11
 Information om att det är logopeder som förskriver dessa hjälpmedel. http://www.skane.se/sv/Webbplatser/HH/Stod-

hjalpmedel/Hjalpmedel/Forskrivning/ 
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över hur viktigt handskrift kommer att vara för eleven. Kanske kommer allt att skrivas på datorer i 

framtiden! Detta måste kommuniceras med föräldrarna, speciellt eftersom det är ett krav som ingår i 

läroplanen. Som betygsättande lärare har man möjlighet att använda den så kallade 

”pysparagrafen”
12

 då någon enstaka färdighet inte uppnås. 

 

Spela spel är både kul och lärorikt (Carlberg Eriksson, 2009, s. 78), men inte om man alltid förlorar. 

Här måste den vuxna aktivt gå in och styra elevernas spelande.  

Kom ihåg att det tar mycket mer tid och kraft för en språkstörd elev att lära sig saker. Samtidigt är 

det väldigt viktigt att språkstörda inte kommer efter i skolan redan från början. Bygg upp elevens 

självförtroende genom att bygga på barnets starka sidor. (Carlberg Eriksson, 2009, s. 47-48) 

 

4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie har varit att få en bild av vilken kunskap pedagoger har omkring 

språkstörning. Samtidigt vill jag också öka de deltagande pedagogernas kunskaper omkring 

språkstörning. 

 

Frågeställningar 

1. Hur skattar en grupp pedagoger sina kunskaper före och efter en informationsföreläsning de får 

lyssna till. 

 

2. Finns det något samband mellan pedagogernas utbildningslängd och kunskaper omkring 

språkstörning. 

 

3. Tror pedagogerna att deras arbete kommer att förändras efter föreläsningen? 

 

5. Metod. 

Min forskningsdesign är inte speciellt vanlig. Jag har genomfört en undersökning med två enkäter, 

med en mellanliggande informationsföreläsning. Man skulle kunna säga att det är en kvalitativ 

fallstudie med enkäter (Merriam, 1994; Starrin & Svensson, 1994, och Trost, 2001). Men eftersom 

jag också haft med en utbildningsinsats är det inte hela sanningen. Med stöd av Denscombe (2000), 

Bryman (2007), Holme och Krohn Solvang (2010), Ahlberg (2007) och Wennergren (2007), som 

redovisas i kommande avsnitt, anser jag att detta är en aktionsforskning som hamnar under 

                                                 
12

 Kap. 10, 21§ enligt skollagen 
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paraplybegreppet praxisnära forskning. 

 

5:1 Aktionsforskning 

Mycket kortfattat kan man uttrycka aktionsforskning som en praktisk forskning, där forskare och 

deltagare samarbetar i ett arbete som ska leda till en förbättring. Detta uttrycks på lite olika sätt, av 

olika forskare.  

 

Holme och Krohn Solvang (2010, s. 72), skriver att aktionsforskning innebär att man kan 

kombinera sin forskningsuppgift med att göra något för de inblandade. I det praktiska samarbetet 

mellan forskare och deltagande, ingår både inlärning och forskning. Bryman (2007, s. 262) 

beskriver aktionsforskning som ett samarbete mellan forskaren och klienten för att utveckla en 

lösning på diagnosen. Aktionsforskning räknas inte som en egen metod utan beskrivs snarare som 

en ansats till forskning (Wennergren, 2007, s. 57) eller en strategi (Denscombe, 2000, s. 72). Det 

finns flera olika former (Bryman, 2007, s 262) och infallsvinklar (Denscombe, 2000, s 71-83) på 

vad som kan innefattas i aktionsforskning. 

 

I Ann Ahlbergs artikel (2007, s. 91-92) diskuterar hon hur empiriska studier i skolans vardag skulle 

kunna genomföras i form av mikrostudier. Hon skriver vidare  

 

 Den ståndpunkt som Ahlström framför i Pedagogiska magasinet, att det är sällan som 

 forskare kan anvisa vägar som leder till förändring av praktiken, borde enligt mitt sätt se 

 utmanas, särskilt när det gäller forskning av inkludering. En väg som kan visa sig fruktbar är 

 att man fortsätter på den redan inslagna vägen med praktiknära studier. 

 ...... Ett sätt beskriva praktiknära forskning är aktionsforskning. 

         (Ahlberg, 2007, s. 92) 

 

Wennergren (2007) skriver om aktionsforskning i sin doktorsavhandling.  Hon skriver   

 

 Enligt min bedömning faller aktionsforskning, som bidrar till ny kunskap och 

 verksamhetsutveckling inom ramen för paraplybegreppet praxisnära forskning  

         (Wennergren, 2007, s. 85) 

 

 Praxisnära forskning är den forskning som bedrivs och utvecklas i nära anslutning till 

 pedagogisk verksamhet. Med andra ord; forskning med en  fot i klassrummet. Exempel som 

 beskrivs i rapporten är bland annat språkutveckling i klassrummets undervisningsmiljö, 

 lärandeprocesser vid  användning av informationsteknik, elevers skapande av identiteter i 

 skolans vardag och hur praktiska erfarenheter inom olika yrken kan fördjupas.  

      (Vetenskapsrådets rapport, 2003:2.www.forskning.se) 
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5:2 Aktionsforskning i detta sammanhang 

I mitt arbete har jag haft ett folkbildningsperspektiv. Detta gjorde att jag valde att arbeta med 

aktionsforskning. Jag ville inte bara ta reda på pedagogernas kunskaper om språkstörning, utan 

också öka pedagogernas kunskaper i ämnet. Det har jag gjort genom att hålla en föreläsning för de 

deltagande pedagogerna. Föreläsningen innehåller det mest grundläggande baskunskaperna 

omkring vad diagnosen språkstörning innebär och vad man som pedagog ska tänka på när man har 

en språkstörd elev i sin klass. Föreläsningen fungerar i detta fall som ett redskap att mäta hur 

mycket pedagogernas kunskaper ökade, genom enkäternas frågeställningar. Men också som en 

information/utbildning om språkstörning till pedagogerna. Detta skapade en dialog mellan mig och 

de deltagande pedagogerna omkring språkstörning. Pedagogernas nya kunskaper kommer sedan att 

påverka elevernas skolsituation. På så sätt kommer mitt arbete indirekt in i klassrummen.  

 

Den praxisnära forskningen som beskrivs i citaten ovan ligger mycket nära mitt arbete. Ahlberg 

efterlyser ett nytt sätt att forska genom praktiknära studier, vilket jag har gjort genom att träffa 

pedagoger som arbetar direkt i verksamheten. Wennergren skriver om att bidra med ny kunskap och 

verksamhetsutveckling. Holme och Krohn Solvang (2010) skriver att "både inlärning och 

forskning" (Holme & Krohn Solvang, 2010, s. 73) innefattas i aktionsforskning. Med hjälp av 

enkäter har jag kunnat mäta pedagogernas kunskaper om språkstörning. Vilket här kan betraktas 

som själva forskningen/nya kunskapen. Via min föreläsning har jag bidragit med ny kunskap till 

deltagande pedagoger som i sin tur kan bidra till en verksamhetsutveckling på förskolor och skolor. 

Vilket får representera det praktiska förbättringsarbetet i verksamheten. 

 

5:3 Metod för datainsamling 

Att skicka ut enkäter till förskolor/skolor skulle troligen ge få tillbakaskickade svar. Jag var också 

intresserad av att öka kunskapen hos pedagoger omkring språkstörning. Mina tankar gör då att jag 

fastnar för en forskningsdesign som innehåller två enkäter med en föreläsning emellan. Detta 

möjliggör att jag får in alla enkäter direkt på plats. Jag får svaren på mina frågor och jag får också in 

den "utbildning" jag vill bidraga med genom föreläsningen.   

 

Att få komma till förskolor och skolor är inte helt enkelt. De flesta har fullt upp med arbete och den 

barnfria tiden är extra värdefull. Därför började jag med att skicka några mail till personer jag 

känner inom förskolor/skolor. Rektor och biträdande rektorn på den skola jag arbetar försökte  

hjälpa till att förmedla kontakter, tyvärr gav det inget resultat. Så de jag besökte har jag en personlig 

relation till via min kontaktperson. Urvalet av de deltagande pedagogerna blev därför mer 
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slumpartat än medvetet utvalda. Jag besökte 3 förskolor och 3 skolor, vilket var en tillfredsställande 

fördelning. Jag hade inga speciella krav på de som deltog, förutom att de skulle arbeta på 

förskolan/skolan. Bilaga 3 visar delar av ett av de mailen jag skickade till en personlig kontakt. 

 

En pilotstudie genomfördes med fyra deltagare. Den medförde vissa mindre justeringar i enkäterna 

och i föreläsningen. Efter pilotstudien kunde jag också konstatera att mitt tidsschema höll på ett 

tillfredsställande sätt.  

 

5:4 Konstruktion av enkäter 

Konstruktionen av enkäterna gjordes efter det att jag läst om enkäterna i främst Trost (2001) och 

Bryman (2007, s. 145-156). Den intressantaste frågan blir fråga 5. Hur uppskattar du din kunskap 

omkring språkstörning idag?
13

 Här kunde man välja på svaren, nästan obefintlig, kan en del, ganska 

mycket och mycket. Detta var en svår fråga att svara på, eftersom många inte hade klart för sig hur 

komplext språkstörning är. När frågan konstruerades hade jag också tankar på att en del kanske 

trodde att språkstörning enbart handlar om uttal. Det är svårt att uppskatta den egna kunskapen om 

något man faktiskt inte är så väl insatt i. Därför valde jag att göra fråga nr 15 i enkät 2, där de fick 

uppskatta hur mycket deras kunskaper ökade efter att ha lyssnat till min föreläsning (se nedan).  

 Enkät 1 fortsätter med frågor i form av påståenden som de tar ställning till. Med hjälp av dessa 

påståenden/frågors svar kan jag få en uppfattning om hur rättvisande deras uppskattning av sina 

kunskaper var.  

I enkät 2, som delades ut efter föreläsningen, fanns fråga 15 - Ungefär hur mycket uppskattar du att 

din kunskap har ökat omkring språkstörning efter dagens föreläsning?. 

Svaren att välja på är 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 %. Under min pilotföreläsning fick jag 

reaktionen att detta var en svår fråga. Därför berättade jag innan föreläsningen att den skulle 

komma. Jag betonade att de skulle uppskatta hur mycket som var nyheter för dem i föreläsningen. 

Den informationen verkar ha underlättat deltagarnas egna uppskattning. Om deras egen uppfattning 

om sin kunskap i fråga 5 var nästan obefintlig bör då deras svar i fråga 15 vara 75 eller 100 %. På så 

sätt kunde jag se hur väl deras uppskattning stämde med verkligheten. Det finns en möjlighet att de 

inte tillgodogjort sig föreläsningens innehåll och därmed inte ökat sin kunskap så mycket. En annan 

möjlighet är att frågans konstruktion gjorde att den kunde missuppfattas. För att få en mera exakt 

svar från deltagarna borde frågorna 2 och 15 varit exakt lika. Men när jag konstruerade frågorna 

insåg jag att det inte fungerar. Man kan inte uppskatta hur mycket man kan om ett ämne som man 
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inte känner till. Deltagarna fick därför uppskatta hur mycket de trodde att de kännde till. Fråga 15, i 

enkät 2, blir då en fråga om hur mycket deras kunskap ökat av att lyssna till föreläsningen. 

Föreläsningen fungerar då både som information som ökar deltagarnas kunskap och som ett redskap 

att mäta hur mycket kunskaperna ökade genom föreläsningen.  

I Fråga 16 Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecknen (symtom) på språkstörning eller 

om hur man bör arbeta? fick deltagarna själva uppskatta den nya kunskapen. 

Dessa svar jämfördes och redovisas i kapitel 6 

Enkäterna finns som bilaga 2 

 

5:5 Reflektioner av mina besök på förskolor och skolor 

Jag besökte 3 förskolor och 3 skolor och har hållit 8 föreläsningar. Förskolorna och skolorna har 

funnits i 2 olika kranskommuner till en stor svensk stad. Totalt har 58 pedagoger svarat på enkäterna 

och lyssnat på föreläsning. 

Tiden beräknades till 1-1,5 timme, vilket stämde ganska bra. Jag kunde dock konstatera att de sista 

blev lite längre, troligen pga att jag själv blev mer och mer trygg i mitt material och därmed mera 

inbjöd till en dialog med deltagarna. Jag påpekade när det hade gått 1,5 timme, men erbjöd mig att 

stanna längre om de ville. Ofta blev det några frågor till, men inget besök blev längre än 2 timmar.  

De flesta besöken genomfördes under vecka 10-11, 2013. 

 

På samtliga förskolor/skolor jag besökt har jag blivit väl mottagen av alla deltagare. De flesta 

föreläsningar genomfördes i ett klassrum eller på en förskoleavdelning, med activboard.  

Två föreläsningar genomfördes utan activboard, då hade vi istället två datorer som visade bilderna. 

Eftersom de var små grupper tror jag inte att det hade någon betydelse.  

Besöken gjorde att jag såg en del av förskolan/skolans lokaler. I flera fall fick jag också gå en liten 

rundtur i lokalerna. Detta gav en ganska bra fingervisning av hur man arbetade på platsen.  

Jag började med att presentera mig själv och att detta var ett småskaligt forskningsarbete som jag 

gjorde för att skriva en magisteruppsats. Sedan presenterade jag upplägget och gav en del 

instruktioner angående enkät 1. Jag berättade också vad enkät 2 innehöll för typ av frågor. De 

uppmanades att under föreläsningen försöka tänka på hur mycket som var nyheter för dem, detta för 

att enklare kunna svar på fråga 15. Under min pilotföreläsning fick jag reaktion på att det var en 

svår fråga. När jag nu istället förberedde dem på frågan fick jag få reaktioner om att den var svår.  

Jag upptäckte ganska tidigt att enkät 1 med påståendena var en väldigt bra början. Påståendena 

gjorde att de var tvungna att tänka omkring sina kunskaper om språkstörning. De öppnade också 

upp för en nyfikenhet om de ”rätta” svaren på påståendena. Alla påståenden togs upp under 
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föreläsningen. Några gånger kom korta spontana reaktioner av typ -jaha.... när jag berättade det 

”rätta” svaret.  

 

Under den första delen av föreläsningen var åhörarna ganska tysta. Men sen fick jag en hel del 

frågor. Efter föreläsningen kom många frågor och flera berättade om saker de upplevt i sitt arbete. 

Detta gjorde att även jag lärde mig en del. I flera grupper visade det sig att någon kunde en del 

tecken. Flera sa då att de borde börja använda tecken igen. Andra blev mera inspirerade av att 

använda bildstöd i större utsträckning än man gjorde idag. Några konstaterade att de egentligen 

kunde en del av de tips och idéer jag gav, men ”tappat” bort dem och nu sa sig inspirerade att ta upp 

det igen. Jag tror faktiskt att någon i alla grupper sa att de aldrig vetat att det finns en impressiv 

språkstörning, och vilka konsekvenser det får.  Många började spontant prata om barn de har eller 

haft på förskolan/skolan. Efter denna lite friare diskussion fick de enkät 2. Efter det stannade en del 

kvar ytterligare en stund för att prata lite mer med mig. Det var då oftast frågor som rörde specifika 

barn som de mött i arbetet eller privat. Flera som var nyutbildade berättade också om att de under 

sin utbildning fick väldigt lite eller ingen information omkring barn i behov av särskilt stöd. Det var 

bara de som läst en valbar kurs i specialpedagogik som ansåg sig fått en del kunskaper i ämnet. Idag 

vill man att så många barn som möjligt ska integreras. Vilket dessa lärare ansåg sig dåligt 

förberedda för. 

  

Efter föreläsningen delade jag ut ett papper med handalfabetet samt en litteraturlista som också 

innehåller andra hänvisningar till var man kan hitta information.  Bilaga 5. 

 

5:6 Arbetsgång vid sammanställning av enkäterna 

Efter varje besök/föreläsning kodade jag alla papper. Detta för att jag ville kunna återskapa 

grupperna om det skulle finnas behov av det i framtiden. Sedan ”rättade” jag alla enkäter för att 

avsluta med att sammanställa hela gruppens enkäter till ett papper. 

När alla besök/föreläsningar var genomförda förde jag ihop alla resultat och räknade om det i 

procent i förhållanden till antalet deltagare. Totalt var det 58 deltagare, men alla svarade inte på alla 

frågor, vilket jag tog hänsyn till när jag räknade ut procentsatsen. I de flesta fall har jag avrundat till 

heltal. Men ibland när underlaget var litet skrev jag även en decimal. 

Jag har inte haft någon åtskillnad av olika personalgrupper när jag bad att få komma. Detta 

medförde att man på en del platser hade med samtliga anställda medan man på andra valde att bara 

låta lärarna vara med. Detta gjorde att de flesta deltagarna var lärare och att "fritids" inte blev lika 

väl representerade. Hade alla pedagoger på skolorna deltagit hade flera troligen haft kortare 
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utbildning och kanske också mindre kunskap omkring språkstörning. Då hade resultatet kunnat 

visat en ännu större ökning av kunskapen efter föreläsningen.  

 

5:7 Metod för bearbetning och analys 

Jag började med att sammanställa svaren efter varje besök. När alla besök var genomförda 

sammanställde jag samtliga svar till ett papper. Jag har också delat upp svaren efter olika 

utbildningsnivåer, och sammanställt dessa svar. Alla svar är också omräknade i procent. 

Vissa påståenden/frågor har jämförts på olika sätt och redovisas i kapitel 6. 

Enkäterna med ifyllda resultat finns som bilaga 4. 

 

5:8 Utbildningsgrupper 

I enkäten finns det 6 frågor om deltagarnas bakgrund. Med hjälp av frågorna om utbildning delade 

jag in pedagogerna i 3 olika utbildningsgrupper. Inför ifyllandet påpekade jag att de bara skulle fylla 

i utbildning som de hade inom området "pedagogik". T ex barnskötare eller lärareutbildning, och att 

utbildningens längd skulle motsvara minst 1 termins studier. Svaren inom utbildningsgrupperna, 

som redovisas senare, är omräknade till procent inom den egna gruppen.  

 

# Grupp 1 består av de utan utbildning eller en gymnasieutbildning t ex barn och 

ungdomsprogrammet eller en barnskötarutbildning, totalt 14 personer. 

 

# Grupp 2 består av de med enbart en högskoleutbildning t ex lärare och fritidspedagoger, totalt 26 

personer.  

 

# Grupp 3 består av dem med förutom sin högskoleutbildning också har ytterligare 

högskolekurs/kurser inom pedagogikområdet, totalt 18 personer. Här återfinns också de som har en 

rektorsutbildning.  

 

5:9 Giltighet och tillförlitlighet: Validitet och reliabilitet  

Undersökningens resultat kan bara säkras för dessa pedagoger just vid dessa tillfälle. 

Sammanställningen av resultaten kan dock ge en viss fingervisning om kunskapen om 

språkstörning bland pedagoger på förskolor/skolor. Men för ett säkert resultat krävs betydligt mera 

omfattande forskningsinsatser (Bryman, 2007). 

. 
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5:10 Etiska överväganden 

Innan jag genomförde den första föreläsningen läste jag igenom Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer (2013). Informationskravet uppfylldes genom att jag i början av varje föreläsning upplyste 

om att det var frivilligt att delta i denna undersökning och att de kunde avbryta sitt deltagande när 

de önskade. Jag fick dock in svar från samtliga, vilket visar att de samtyckte till att deltaga i 

undersökningen. Ingen deltagare var under 15 år, så något speciellt samtycket behövdes inte. Någon 

som kom sent och inte fyllt i första enkäten fick inte heller fylla i den andra enkäten, den deltog 

därmed inte i undersökningen. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att jag själv är den enda 

person som arbetat med enkäterna. Enkäterna märktes av deltagarna med ett egenvalt kodnamn. 

Detta för att jag senare skulle kunna sätta ihop enkät 1 och enkät 2. Jag har också själv kodat 

enkäterna efter mina olika besök. Detta av säkerhetsskäl om jag skulle behöva göra om någon 

sammanställning eller om jag under arbetets gång upptäcker att jag vill göra sammanställningen på 

ett annat sätt. Detta gjordes inte. Förskolorna och skolorna jag besökt är redovisade tillsammans och 

inte var och en för sig. Detta gör att det borde vara svårt att kunna identifiera några enskilda 

personer. I några fall där få svarat med ett visst svar kan någon dock identifiera sig själv.  

Nyttjandekravet uppfylls genom att jag garanterar att enkäterna inte kommer att kunna användas av 

någon annan i något syfte.  

 

Jag har valt att enkät 2 inte ska innehålla frågor typ "läxförhör" på föreläsningen. Detta för att det 

inte har känts etiskt riktigt med den typen av frågor. Deltagarna ska inte behöva undra över vad som 

kommer att komma på "provet" efter föreläsningen. De ska istället avslappnat och reflekterande 

kunna lyssna och lära. De förbereds på frågan om att de ska uppskatta ungefär hur mycket det lärt 

sig under föreläsningen. 

 

6. Redovisning och analys av min empiri 

I följande avsnitt redovisas min bearbetning av enkäternas frågor. (bilaga 2 )  

Alla frågor och svarsalternativ som finns i enkäterna är skrivna med kursiv stil.  

 

6:1 Pedagogernas svar i förhållande till utbildningsnivå 

Efter att ha delat in deltagarna efter utbildningsnivå
14

 kan jag utläsa vissa skillnader. 

Här fanns en tydlig skillnad på antalet yrkesverksamma år. De i grupp 1 (kortast utbildning) hade ett 

snitt på 11,5 år, grupp 2 hade 21,6 år och grupp 3 (längst utbildning) hade 23,8 år. Tydligt var att det 
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 Se 5:8 Utbildningsgrupper 
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i grupp 1 fanns flest med kortare erfarenhet, här finns troligen flera yngre personer. I grupp 2 och 3 

finns allt från 1 år erfarenhet till över 40 år. Med tanke på utbildningens längd och deltagarnas svar 

om yrkesverksamma år kan man här dra slutsatsen att de är lite äldre och erfarnare, än de i grupp 1. 

 

I fråga nr 5 Hur uppskattar du din kunskap om språkstörning idag? får pedagogerna själva före 

föreläsningen uppskatta sin egen kunskap. 62 % svarade att de ”kan en del” de flesta här fanns i 

utbildningsgrupp 2 och 3. Bland grupp 1 var det vanligaste svaret ”Nästan obefintlig”. Två personer 

uppgav ”kan mycket”, här kan jag identifiera en person som berättade att hon var ganska nyutbildad 

talpedagog. Fråga 5 redovisas också i kapitel 6:2 

Nästa fråga handlade om var de lärt sig de kunskaper de redan hade. Här skulle de bara ringa in ett 

svar, men en del hade ändå ringat in två. Jag ”kvittade” då dem emot en som fyllt i likadant. Frågan 

var dock inte bra ställd eftersom den inte sa något om hur mycket de lärt sig inom sin utbildning. 

Det vill säga om de svarade att kunskapen var nästan obefintlig kunde de ändå svara inom min 

utbildning. Jag tolkar det som att de tänkt ”det lilla jag kan” har jag lärt mig inom min utbildning.  

I grupp 3 anser 44 % att de fått sin kunskap inom utbildningen. Detta är rimligt då de ämnen som 

lästs i flera fall handlade om specialpedagogik på lite olika sätt. I grupp 1 och 2 anser man att egen 

erfarenhet har givit de kunskaper man har.  

 

Jag har tittat på de olika utbildningsgruppernas rätta svar av de 8 kunskapsfrågorna nr 7-14
15

.  

Dessa frågor var konstruerade som påståenden med svarsalternativ. Jag har då räknat samman 

svaren "vet" och "tror". Endast en fråga nr 7, Ungefär 0,5% av alla förskolebarn har grav 

språkstörning, besvarades rätt av flest i utbildningsnivå 1. Till detta ser jag ingen förklaring, kanske 

är det slumpen. Frågorna 8 Har man språkstörning har man alltid dyslexi och 12, Språkstörda är 

hjälpta av bildstöd besvarades mest rätt av utbildningsgrupp 2. Resterade 5 frågor besvarades rätt 

av flest inom utbildningsgrupp 3. I de flesta fall var skillnaden mellan grupperna 1 och 2 större än 

de var mellan grupperna 2 och 3. Tendensen man kan utläsa här är att de med mera utbildning också 

hade mera kunskaper omkring språkstörning. 
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6:2 Frågor som berör pedagogers kunskaper om språkstörning  

-frågorna 5, 15 och 16 

I 7 av frågorna fanns 5 svarsalternativ, Jag vet att det stämmer, Jag tror att det stämmer, Jag vet att 

det inte stämmer, Jag tror att de inte stämmer och Vet ej. 

I ett påstående (nr. 14) fanns bara 3 svarsalternativ. 

Jag har räknat ut hur många procent som angivit de olika svarsalternativen var för sig. Sedan har jag 

tagit de rätta svaren ”vet” och ”tror” och räknat ut procentsatsen av det. Se även bilaga 6 

 

Fråga nr 5 redovisas här efter de olika svarsalternativen deltagarna har givit och jämförs var och en 

för sig, sedan med fråga 15 och 16. Detta för att få en uppfattning om hur mycket kunskapen ökat 

och vad i föreläsningen som var ny kunskap för dem. 

 

Fråga 5 Hur uppskattar du din kunskap om språkstörning idag? (enkät 1). 

Deltagarnas svar: Nästan obefintligt 29 % (17 personer) 

 

Fråga 15 Ungefär hur mycket uppskattar du att din kunskap har ökat omkring språkstörning efter 

dagens föreläsning? (enkät 2) 

0% 25% 50% 75% 100% 

0 6% (1 pers) 41% (7 pers) 35% (6 pers) 18% (3 pers) 

 

Fråga 16 Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecken (symtom) på språkstörning eller om 

hur man bör arbeta? (enkät 2)   Här saknas svar från 5 personer. 

Mest om diagnosen Ungefär lika Mest om hur man bör arbeta 

42% (5 pers) 58% (7 pers) 0 

 

I denna grupp som svarade att deras kunskap var nästan obefintlig, har man kanske underskattat sin 

egen kunskap. De flesta har svarat att de ökat sina kunskaper med 50-75%. Endast 3 personer 

uppger att allt var nytt för dem. Den person som svarat att den ökat sin kunskap med 25 % kan man 

fundera på om personen missuppfattat frågan, eller missbedömt sin egen kunskap. Det känns inte 

rimligt att personen från början ansåg sig ha nästan obefintlig kunskap omkring språkstörning, men 

ändå ansåg att endast 25 % av föreläsningen var nyheter. 
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Deltagarnas svar: Kan en del 62 % (36 pers) 

Fråga 15 Ungefär hur mycket uppskattar du att din kunskap har ökat omkring språkstörning efter 

dagens föreläsning? (enkät 2) 

0% 25% 50% 75% 100% 

0 50% (18 pers) 28% (10 pers) 19% (7 pers) 2,7% (1 pers) 

 

Fråga 16 Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecken (symtom) på språkstörning eller om 

hur man bör arbeta? (enkät 2)    

Mest om diagnosen Ungefär lika Mest om hur man bör arbeta 

44% (16 pers) 53% (19 pers) 2,7% (1 pers) 

 

Denna grupp stämmer väl med sin egen skattning av sin kunskap före föreläsningen. En person har 

dock svarat att 100 % var nytt, kanske är någon av frågorna 5 och 15 felaktigt ifylld? Det finns 

också en möjlighet att personen trodde sig veta vad språkstörning är och under föreläsningen 

upptäckt att det var mycket mera alternativt något annat än den trodde. Att personen skulle känna 

till annat omkring språkstörning är osannolikt då föreläsningen handlade om baskunskaper. 

 

Deltagarnas svar: Kan ganska mycket & Kan mycket 9 % (5 personer) 

Sammanslaget eftersom svaren var så få. 

 

Fråga 15 Ungefär hur mycket uppskattar du att din kunskap har ökat omkring språkstörning efter 

dagens föreläsning? (enkät 2) 

0% 25% 50% 75% 100% 

20% (1 pers) 60% (3 pers) 0 20% (1 pers) 0 

 

Fråga 16 Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecken (symtom) på språkstörning eller om 

hur man bör arbeta? (enkät 2)   Här saknas svar från 1 personer. 

Mest om diagnosen Ungefär lika Mest om hur man bör arbeta 

75% (3 pers) 0 25% (1 pers) 

 

Svaren är sammanslagna eftersom de var så få. Detta att bara 5 personer hamnar i denna grupp visar 

på att kunskapen om språkstörning i allmänhet är låg. En av dessa personer uppger att den har lärt 

sig 75 % under föreläsningen. Personen har endast 2 rätta svar på påståendena. Detta gör att jag tror 
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att personen fyllt i ”fel” på fråga 5 och istället borde räknas in i gruppen ”Kan en del”.  Tar man 

bort den personen är det bara 4 som anser sig kunna mycket eller ganska mycket omkring 

språkstörning. En person berättade för mig efter föreläsningen att hon ganska nyligen utbildat sig 

till talpedagog. Jag tolkar det som att hon inte lärt sig något, vilket är helt rimligt. Av de 3 personer 

som uppger sig ha lärt sig 25 % har 2 uppgett att de lärt sig mest om diagnosen. Detta tyder också 

på att kunskapen i allmänhet är låg omkring språkstörning. 

 

Genom att mäta pedagogernas självskattade kunskap före och efter den föreläsning jag höll kan jag 

dra slutsatsen att kunskapen omkring språkstörning får betraktas som låg bland deltagande 

pedagogerna. Man kan också tolka det som att kunskapen omkring hur man bör arbeta var relativt 

känd. Troligen beror det på att metoderna med bildstöd, tecken och tydlighet är viktiga hörnstenar 

även för barn med andra typer av problem.  

 

6:3 Frågor om hur pedagoger påverkats av föreläsningen 

-frågorna 19, 20 och 16 

Fråga 19 består av två delar. Första delen är en fråga där de ska göra sin egen uppskattning. Sedan 

kommer en s k öppen fråga, där man själv formulerar sig fritt.  

Fråga 19 Tror du att föreläsningen kommer att förändra ditt pedagogiska upplägg? 

Här saknas svar från 1 person 

Ja Kanske Nej 

47% (27 pers) 42% (24 pers) 11% (6 pers) 

 

Fortsättning på fråga 19 (öppen fråga) 

Hur tänker du?_______ svaren redovisas nedan________________ 

 

Samtliga svar har skrivits in på datorn. Dessa har sedan klipps isär för att sortera i olika högar efter 

innehåll. I vissa fall hade texten två eller flera budskap, då klipptes de isär ytterligare. 

7 av svaren innebar att de redan arbetade med detta, men kunde bli ännu bättre. Uppmärksamma 

eller testa flera barn uppgav 5 personer att de tänkte göra. I 6 av svaren var konkret och tydlighet 

viktiga ord. I 6 av svaren handlar det om de tips och arbetssätt som berättades om i föreläsningen. 

Det fanns också många kommentarer som är svåra att gruppera. Tre personer har angivit att de var 

förvånade att det var så många barn som hade språkstörning. Detta var också en vanlig kommentar 

under själva föreläsningen. En kommentar ”Krävs mer tid för planering” stack ut från de övriga. I 

övrigt var alla positiva och kan tolkas som att ambitionen är att arbeta mera för att underlätta för 
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barn/elever med språkstörning i den dagliga verksamheten. 

 

Fråga 20 (öppen fråga) 

Vad tycker du var intressantast i föreläsningen?_______svaren  redovisas nedan_________ 

 

Här har alla, utom 5 deltagare givit ett svar. Den största tydliga gruppen, 18 svar skrev, Allt, Bra 

eller Tack utan någon specifikation. 21 svar handlade om diagnosen och tecken på diagnosen på lite 

olika sätt. Av dessa tar 3 upp likheten med ADHD och autism. 13 svar handlade om hur man kan 

arbeta med språkstörda barn/elever. 

 

Dessa svar kan jämföras med  

Fråga 16, Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecken (symtom) på språkstörning eller om 

hur man bör arbeta? Här saknas svar från 5 personer. 

 

Mest om diagnosen Ungefär lika Mest om hur man bör arbeta 

45% (24 pers) 51% (27 pers) 4 % (2 pers) 

 

Min slutsats av dessa svar blir att det finns en ambition till att förändring i pedagogernas arbetssätt 

(fråga 19).  Men också att arbetsmetoden var relativt känd, eftersom hela 45 % svarade att det 

intressantaste handlade om diagnosen. Flera sa under föreläsningen att de egentligen kunde vissa 

saker om arbetsmetoden, som de "tappat bort på vägen", men att de nu tänkte ta upp det igen. I 

vilken mån det kommer att förverkligas kan inte utläsas av dessa svar.  

 

6:4 Kommentarer till övriga frågor.  

-Frågor 7-14  

Det påstående som sticker ut mest är fråga 14 Vet du innebörden av förkortningen AKK? Här var jag 

noga med formuleringen eftersom jag inte tycker att den exakta betydelsen är viktig, det viktiga är 

vad AKK står för. Men en del kan ha läs frågan ”slarvigt” och inte uppmärksammat att det stå 

”innebörden av”. Kanske borde svarsalternativen inte innehållit orden betyder utan ersatts av 

innebär som i påståendet. Här fanns 3 svars alternativ. Jag vet vad det betyder 3,4 % (2 personer) 

Jag tror jag vet vad det betyder 7 % (4 personer). Hela 90 % (52 personer) angav Jag vet inte vad 

det betyder. De 6 personer som vet eller tror sig veta betydelsen är alla i utbildningsgrupp 2 eller 3, 

därför tror jag att resultatet stämmer ganska bra. Men de kan ha trott att betydelsen var en annan än 

den riktiga. Slutsatsen blir att AKK är ett relativt okänt begrepp för dessa pedagoger. 



 30 

En svår fråga var också nr 10 Många med språkstörning har också svårt med tidsuppfattning. Ingen 

har svarat att de vet att det stämmer, vilket det gör. 21 % tror att det stämmer. Hela 47 % svarade 

Vet ej.  I utbildningsgrupp 2 och 3 svarade 27 % resp. 28 % att de trodde att det stämde. 

Detta anser jag dock inte är så förvånande eftersom språkstörning och tidsuppfattning inte har en 

självklar koppling som är lätt att gissa sig till. 

 

Påstående nr 7 Ungefär 0,5 % av alla förskolebarn har en språkstörning, vilket inte stämmer, det är 

fler. Här svarade 3,4 % (2 personer) Jag vet att det stämmer, Hela 52 % Jag tror att det stämmer. 24 

% svarade Vet ej. Endast 3,4 % (2 personer) har rätt svar och  ytterligare 19 % tror det rätta svaret. 

Tittar man på utbildningsgruppernas svar när man slagit ihop tror och vet svaren ser man att 

utbildningsgrupp 1 har något flera rätta svar omräknat i procent, dvs. 28 %. Utbildningsgrupp 2 

hade 19 % och grupp 3, 22 %. Anledningen till detta resultat är svårt att se. Kanske är det helt 

enkelt så att man gissat på "tror" det rätta svaret. Många uttryckte under föreläsningen förvåning 

över att så många barn har språkstörning och att hela 2 % har en grav språkstörning. 

 

Påstående nr 8 Har man språkstörning har man alltid dyslexi. Här svarade hela 88 % att det vet 

eller tror att det inte stämmer, vilket är riktigt. Endast 9 % gav det felaktiga svaret att de trodde att 

det stämde. Här var mitt tidigare antagande att flera skulle blanda ihop språkstörning och dyslexi, 

vilket man inte gjorde. Kanske beror det på att dyslexi har blivit ganska välkänt under de senaste 

åren, och att man inte hört talas om språkstörning i samband med dyslexi. 

 

En annan fråga som jag trodde flera skulle svara ”fel” på var nr 9 Vid språkstörning har man alltid 

uttalsproblem. Hela 22 % uppgav att de vet att det inte stämmer, vilket är rätt svar, och 60 % anger 

att det tror att det inte stämmer. Detta göra att hela 82 % hade en känsla av att språkstörning inte 

bara var uttalsproblem.  

 

Att logopeder (nr 11) ställer diagnosen språkstörning visste eller trodde 72 % av alla deltagarna. 

Här fanns en tydlig utbildningsskillnad i svaren. Bland de med kortast utbildning, grupp 1 trodde 

eller visste 42 % att det var logopeder. Bland de i grupp 2 visste eller trodde 69 % det rätta svaret 

och i grupp 3 visste eller trodde 89 % att det var logopeder som ställer diagnosen. 
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Resultat av frågorna 7-14 i enkät 1
16

, besvarat före föreläsningen. 

 
 

Staplarna visar pedagogernas "rätta svar och tror rätt svar" när de slagits samman. 

Pedagogernas utbildningsnivå 

Grupp 1 gymnasium eller t ex barnskötarutbildning 

Grupp 2 Enbart en högskoleutbildning t ex lärare eller fritidspedagoger 

Grupp 3 Högskoleutbildning och minst 1 termins pedagogutbildning på högskolan t ex spec. lärare 

rektorer 
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 7. Diskussion 

Jag ville belysa några pedagogers bild av sin kunskap omkring språkstörning. Samtidigt ville jag 

också öka deras kunskaper. Detta har jag gjort genom fråga 5, Hur uppskattar du din kunskap om 

språkstörning idag? i enkät 1. Genom fråga 15 kan jag se hur mycket de uppskattar att deras 

kunskap ökat efter att ha lyssnat till föreläsningen. 

 

Tabellen visar hur mycket som deltagarna uppskattade att de ökade sin kunskap efter föreläsningen, 

  (fråga 15) 

0%  

ökad kunskap 

25% 

ökad kunskap 

50% 

ökad kunskap 

75% 

ökad kunskap 

100% 

ökad kunskap 

Antal svar 

1,7% (1 pers) 

Antal svar 

38% (22 pers) 

Antal svar 

30% (17 pers) 

Antal svar 

24% (14 pers) 

Antal svar 

7% (4 pers) 

 

Totalt har 35 personer (av 58), dvs. 60 % uppgett att de ökat sin kunskap med minst 50 %. Alla 

utom 1 person anser sig ha ökat sin kunskap med minst 25 %. 

 

Föreläsningen var på ungefär 40 minuter och innehöll det som jag skulle kalla för baskunskaper 

omkring språkstörning. Min slutsats av denna lilla studie blir, att de pedagoger som deltagit i 

undersökningen hade låg kunskap omkring språkstörda elevers problematik. Dessa pedagoger 

arbetar alla inom den "vanliga" skolan där man kan anta att språkstörda elever finns. Min slutsats 

stämmer väl med Sandlers (2005) undersökning, där ca 88 % av lärarna ansåg sig ha begränsad eller 

mycket begränsad kunskap omkring språkstörning. Konsekvenserna för dessa språkstörda elever 

blir då att det inte får den tillrättalagda undervisningen de behöver ha. Det borde vara så att, när 

pedagoger får ett språkstört barn till sin grupp ska de få information om funktionsnedsättningen. Så 

verkar inte vara fallet, då borde kunskapen varit högre. Men någon fråga omkring det ställdes 

aldrig, så det är inget jag vet. 

 

Jag undrade också vilket samband som finns mellan pedagogernas utbildningslängd och 

kunskaperna omkring språkstörning. Här ser jag ett samband. Utbildningsgrupp 1 (gymnasium) 

hade klart lägst kunskapsnivå. Mellan utbildningsgrupp 2 (högskola) och utbildningsgrupp 3 

(högskola + ytterligare utbildning) var inte skillnaden så stor men ändå var det tydligt att 

utbildningsgrupp 3 hade mera kunskap. I utbildningsgrupp 3 återfinns bl a speciallärare, 

specialpedagoger, och rektorer vilket gör att man kan och ska förvänta sig en högre kunskap i denna 
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grupp. Här finns alltså ett samband mellan mer utbildning och ökad kunskap. 

 

 I Sandlers (2005) undersökning uppgav ca 90 % av lärarna att de inte fått någon utbildning om 

språkstörning inom sin utbildning. I enkät 1 fanns en fråga om var man lärt sig det man kunde 

omkring språkstörning. Där svarade 28 % i utbildningsgrupp 2 att det var inom deras utbildning.  

Detta kan tyda på att man i Sverige får något mera utbildning om språkstörning inom sin utbildning 

än i England. Båda undersökningarna visar att många lärare inte får tillräckligt med kunskap 

omkring språkstörning inom sin utbildning. Även de examensarbeten jag läst visar att många lärare 

har bristfälliga kunskaper omkring språkstörning (bl a Löfgren 2005 och Niklasson 2011)  

Det finns också undersökningar i närliggande områden t ex Mroz (2006), som undersöker lärares 

kunskaper om tal- och språkutveckling och Fouganthine (2012) som tittat på dyslexi. I båda fallen 

anser de att lärare har bristfälliga kunskaper och behöver mera kunskap inom respektive områden. 

Genom detta kan man tänka sig att många lärare har bristfällig utbildning inom hela språkområdet  

  

Min tredje frågeställning belyses genom fråga 19 i enkät 2. Tror du att föreläsningen kommer att 

förändra ditt pedagogiska upplägg?, den svarade 57 deltagare på. Av dessa svarade 6 att de inte 

trodde att de skulle göra det. Jag har då gått tillbaka och tittat på deras enkätsvar. Tre av dessa anser 

sig redan arbeta på ett språkligt medvetet sätt. De resterande tre har inte angett något förklaring Jag 

kan se att två har högskoleutbildning (grupp 2) och en tillhör den grupp med kortast utbildning 

(grupp1).  

Det var 27 personer som svarade ja på frågan. Kanske, svarade 24 personer, i den gruppen kan 

finnas de som redan anser att de arbetar med ett bra pedagogiskt upplägg, men kan ändra något. Där 

kan också finnas de som är osäkra på om de vill eller kan ändra sitt arbetssätt. Jag kan då konstatera 

att de allra flesta tror att de kommer att förändra sitt arbetssätt efter föreläsningen. En del av de 

resterande arbetar redan på ett sätt som inte kräver eller endast kräver mindre pedagogiska 

förändringar för att kunna förbättra för språkstörda elever. Jag tror att vi ständigt måste utvärdera 

och förändra vårt arbetssätt. Dels utifrån ny forskning och kunskap, men framförallt efter de barn vi 

arbetar med för tillfället. För språkstörda är rutiner och tydlighet viktigt. Förändringarna ska vara 

genomtänkta och komma "lite i taget", för att det ska bli bra för barnet. Jag tolkar resultatet som att 

man vill förändra, för att man efter föreläsningen fått ny kunskap, och nu vill skapa en bättre 

verksamhet. 

 

Efter denna relativt korta utbildningsinsats, kan man inte förvänta sig någon större förändring av 

pedagogernas arbete. Men även en liten förändring t ex ökat bildstöd, kan göra stor skillnad för den 



 34 

enskilda eleven. Genom påstående 7 Ungefär 0,5 % av alla förskolebarn har en grav språkstörning 

har jag kunnat visa att kunskapen om hur många förskolebarn som är drabbade av språkstörning 

inte var välkänd av de pedagoger som deltog i studien. Detta att faktiskt så många som 5-8 % har 

språkstörning gör det till en relativt vanlig funktionsnedsättning (Hartelius,2008, s. 127).  

 

Jag anser att pedagoger behöver mer kunskap om barns språk och olika språkliga 

funktionsnedsättningar. Lärare borde få den kunskapen redan under sin grundläggande 

lärarutbildning. Det är de som möter barnen i det dagliga arbetet i klassrummet. Lärarens kunskap, 

eller okunskap, kan få stor betydelse för den enskilda elevens framtida utvecklingsmöjligheter. En 

elev som inte får det stöd den behöver riskerar att drabbas av skoltrötthet och kanske börjar eleven 

skolka, vilket kräver åtgärder från skolan. Som vuxen finns en risk att hamna i ett utanförskap, med 

stora samhällskostnader som följd. Att personer med en funktionsnedsättning har sämre 

levnadsvillkor än andra, konstateras i en rapport från Handisam
17

 (Dahlberg et al., 2013). . 

. 

8. Konklusion  

Idag lever vi i ett informationssamhälle med mycket höga krav på att förstå vad som händer runt 

omkring oss. Att då inte kunna tolka och själv uttrycka sig språkligt skapar ett utanförskap. I 

förlängningen blir detta ett allvarligt demokratiproblem.  

Min studie pekar på att det finns ett stort utbildningsbehov om språkstörning hos pedagoger. Idag 

finns en ambition att så många som möjligt ska inkluderas i den s k vanliga skolan. Men det kräver 

att pedagogerna har kunskapen som behövs för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd. 

 I denna studie har jag valt att inte ta upp frågan om inkludering, men i min slutsats blir det ändå en 

viktig reflektion. För vad händer med de språkstörda eleverna i den vanliga skolan, där pedagogerna 

saknar kunskap om den speciella problematiken som språkstörning innebär? 

 

Under mitt arbete har jag också kunnat konstatera att språkstörning är ett relativt outforskat område. 

Här finns många olika infallsvinklar för forskare att arbeta vidare med. Personligen tycker jag att 

forskning omkring språkstörning och flerspråkighet är ett av de viktigaste områdena att söka mera 

kunskap om. Ett annat forskningsuppslag skulle kunna vara att ta reda på hur lärarhögskolornas 

undervisning påverkas av den aktuella inkluderingsambitionen. Jag efterlyser också mer praxisnära 

forskning som görs av eller i nära samarbete med pedagoger. Jag menar att det skulle göra att 

forskningens resultat snabbare kom ut till de pedagoger som arbetar direkt med barnen.  

                                                 
17

 Myndigheten för handikappolitisk samordning 
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En intressant detalj är att mycket av den ledande forskningen omkring språkstörning finns runt 

Lunds universitet. De är också i Lund man kan utbilda sig till speciallärare med specialiseringen tal- 

och språkstörning. Samuelsson skriver i sin avhandling 

 Tidigare forskning om språkstörning hos svenska barn har huvudsakligen behandlat skånska 

 barn (Samuelsson, 2004 s. 50). 

 

Hur påverkas övriga landet av att så stor del av kunskap och forskning finns i södra Sverige? 

 

Jag kan också notera att alla doktorsavhandlingar jag sett har skrivits av kvinnor. Även den litteratur 

och de artiklar jag läst i ämnet har en klar överrepresentation av kvinnor. Betyder det något för 

ämnet och forskningens status? 

 

8:1 Slutord 

Avslutningsvis vill jag säga att alla barn ska få det bästa möjliga bemötandet av de pedagoger de 

möter i förskolan/skolan. Pedagoger måste därför kontinuerligt få ta del av ny kunskap, för att klara 

sitt arbetet. Forskningen måste då vara både lättillgänglig och praktiknära.  
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Föreläsningens bilder       BILAGA 1 

 

Bild 1 
Språkstörning

Föreläsning av Pia Fredriksson

 

 

 

Bild 2 
Definition enligt ICD -10

F80 Specifika störningar av tal- och 

språkutvecklingen

Störningar av den normala 

språkutvecklingen som uppträder i de   

tidigaste utvecklingsstadierna. Tillstånden 

kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, 

abnormitet i   talapparaten, sensoriska 

störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 

miljöfaktorer.

Dessa tal- och språkstörningar är ofta följda 
 

 

Bild 3 
Förekomst

Enligt internationella undersökningar 5-8%

Grav språkstörning 1-2%

Svensk undersökning 12% av alla 4-åringar

Av dessa har 2% grava problem
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Bild 4 

Språkstörning ändrar karaktär över tid

Språkstörning yttrar sig på olika sätt hos olika 

barn och under olika åldrar. Men den 

underliggande störningen finns kvar

 

 

Bild 5 

Autism spektrum                           ADHD                                                                               

Annat  

språkstörning

 

 

Bild 6 
Dyslexi

Språkstörning och dyslexi är inte samma sak 

men kan förekomma hos samma person.

●Dyslexi har svårt med tryckt text

●Språkstörning har svårt med talat språk. När de 

lärt sig läsa, förstår de ofta läst text bättre än 

hörd.
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Bild 7 Språkstörning är en 

utvecklingsbetingad störning

● Expressivt ● Impressivt

 

 

Bild 8 
Språkliga domäner

● Fonologi, t ex  språkljud, prosodi

● Grammatik, t ex böjningsformer, 

prepositioner

● Semantik, t ex ordens betydelse

● Pragmatik,  samspel och kommunikation

 

 

Bild 9 
Tecken på språkstörning

● Långsam språkutveckling jämfört med andra

● Sent och lite joller

● Sen debut av första orden

● Svårt att hitta ord

● Svårt att lära sig nya ord

● Svårförståeligt tal
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Bild 10 

● Begränsad språkanvändning

● Problem med oralmotoriken

● Nedsatt språkförståelse

● Är inte intresserad av att lyssna/läsa böcker

● Ojämn prestationsförmåga

● Barnet tar ej initiativ till talad kommunikation

 

 

Bild 11 

Svårt med ”den röda tråden” i berättande

Förstår inte det underförstådda /skämt/ironi

Läser inte av sin samtalspartner

Minnessvårigheter

 

 

Bild 12 
Perception

● Auditiv perception ● Visuell perception
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Bild 13 

Språkstörning hos barn

med svenska som andra språk

Drabbas ofta svårt, om de drabbas!

Ska ha problem på båda språken för att det ska 

vara språkstörning.

 

 

Bild 14 Tips på hur man arbetar med 

språkstörda

● Tala kort och tydligt, utan utvikningar

● Konkretisera

● Repetera

● Rensa i närmiljön

● Ev. avskärma arbetsplatsen

● Erbjud hörselskydd

 

 

Bild 15 

Träna ljud

Träna begrepp

Träna kategorier

Språklig medvetenhet
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Bild 16 
AKK  

Alternativa och Kompletterande 

Kommunikation

● TAKK – Tecken som AKK  Tecken som stöd

 

 

Bild 17 
Tidsuppfattning

● Time Timer

● Tidsstock

● Timglas

 

 

Bild 18 
Minne och planeringsförmåga
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Bild 19 

Datorer och lärplattor

Här finns hur mycket som helst!

www.skolappar.nu

www.pappasappar.se

 

 

Bild 20 
Träna – men med förnuft!

● Använd lämpliga hjälpmedel.

● Fundera över vad som verkligen är viktigt

● Bygg på barnets starka sidor

● Kom ihåg att det tar mycket mer tid och kraft 

för en språkstörd elev att lära sig saker.

 

 

 

Enkät 1     Kodnamn____________________             BILAGA 2 

 

 

1. Yrke/ pedagogisk utbildning_______________________________________________ 

 

(ringa in) Gymnasienivå  Högskolenivå 

 

 

2. Grundutbildningens längd (terminer på heltid eller poäng)_______________________ 

 

 

3. Ev. annan pedagogisk utbildning (minst 1 termin heltid)_________________________ 

 

 

4. Antal yrkesverksamma år inom pedagogikyrket______________________________ 

 

 

5. Hur uppskattar du din kunskap om språkstörning idag 

 

Nästan obefintlig             Kan en del             Kan ganska mycket  Kan mycket 
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6. Var har du lärt dig dina kunskaper omkring språkstörning (till största delen) 

 

Inom min utbildning Egna självstudier Erfarenhet                  Saknar kunskap 

    (t ex elev eller eget barn) 

 

(ev.kommentar)______________________________________________________________ 

 

 

Påstående om språkstörning 

Ringa in ett svarsalternativ. 

 

7. Ungefär 0,5% av alla förskolebarn har en grav språkstörning. 

 

Jag vet att det stämmer   Jag tror att det stämmer  

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

     Vet ej 

 

 

8. Har man språkstörning har man alltid dyslexi 

 

Jag vet att det stämmer   Jag tror att det stämmer  

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

     Vet ej 

 

9. Vid språkstörning har man alltid uttalsproblem 

 

Jag vet att det stämmer   Jag tror att det stämmer  

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

       Vet ej     

 

10. Många med språkstörning har också svårt med tidsuppfattning. 

 

Jag vet att det stämmer   Jag tror att det stämmer  

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

     Vet ej 

 

 

11. Det är logopeder som ställer diagnosen språkstörning. 

 

Jag vet att det stämmer  Jag tror att det stämmer  
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Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

     Vet ej 

 

12. Språkstörda är hjälpta av bildstöd 

 

Jag vet att det stämmer  Jag tror att det stämmer  

 

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

           Vet ej 

 

 

13. De med språkstörning kan ha svårt att gruppera ord i olika kategorier  

(t ex alla är hundar, trots att de ser så olika ut) 

 

Jag vet att det stämmer  Jag tror att det stämmer  

 

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 

       Vet ej 

 

 

 

14. Vet du innebörden av förkortningen AKK 

 

Jag vet vad det betyder  Jag tror att jag vet vad det betyder 

 

                           Jag vet inte vad det betyder 

 

Enkät 2     Kodnamn____________________ 

 

15. Ungefär hur mycket uppskattar du att din kunskap har ökat omkring föreläsningen efter dagen 

föreläsning? (ringa in ditt svar) 

0%              25%               50%               75%              100% 

16. Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecknen (symtom) på språkstörning eller om hur 

man bör arbeta? 

Mesta om diagnosen  ungefär lika  mest om hur man bör arbetar med språkstörda 

 

17. Har föreläsningen gjort att du tänkt på någon eller några speciella elever? 

 

Ja                  Nej 
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18. Tror du att du kommer att söka ytterligare information om språkstörning? 

 

Ja               Kanske                   Nej 

 

 

19. Tror du att föreläsningen kommer att förändra ditt pedagogiska upplägg? 

 

Ja                 Kanske                    Nej 

 

Hur tänker du?______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

20. Vad tyckte du var intressantast i föreläsningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          BILAGA 3 

 

 

Hej N.N! 

 

.........  

 

Som jag sa när vi träffades på XX jobbar jag nu som specialpedagog på  XXskolan och pluggar 

specialpedagogik på Uppsala universitet. 

 

Nu skulle jag behöva lite hjälp med kontakter på förskolor och skolor, då tänkte jag på dig! 

Jag har precis börjat jobba med mitt examensarbete som ska bli en mastersexamen i 

specialpedagogik. Det handlar om att jag ska besöka ett antal förskolor/skolor och träffa 

pedagogerna. Därför undrar jag om du kan hjälpa mig att få komma till er? Jag vill helst inte avslöja 

mitt exakta tema men det handlar om språket. Men jag törs säga att de allra flesta kommer att gå 

ifrån vårt möte med nya kunskaper som är viktiga för pedagoger. 

 

I stora drag är mitt upplägg så här. 

Jag besöker en förskola eller skola för att träffa pedagogerna som arbetar där. Jag kan komma både 

dagtid (helst torsdag eller fredag) eller kvällstid. Jag kan ta hela personalgruppen samtidigt eller så 

kan vi dela upp det på ett sätt som passar er. Jag kan också ta bara delar av personalgruppen. 
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Pedagogerna fyller i en enkät med ca 15 frågor. De flesta är frågor i form av påståenden om mitt 

tema som man tar ställning till om det stämmer eller ej. 

 

Sedan håller jag en föreläsning om ämnet. 

 

Ny enkät (idag är det bara 4 frågor, men kan öka något) Det är inte frågor typ "läxförhör", utan 

mera en uppskattning om hur mycket av föreläsningen som var ny kunskap och om de kommer att 

använda sin nya kunskap. 

 

Totalt räknar jag med att detta tar ca 1-1,5 timme. Om intresse och tid finns stannar jag gärna längre 

för frågor och diskussion. 

 

Jag vet inte om du är "rätt" person för denna förfrågan, om inte vore det jättebra om du kunde 

framföra detta till den "rätta" personen. 

 

Har ni frågor kan du eller någon annan gärna ringa mig tel 073-708 45 22 eller så skickar ni ett 

mail. 

 

Hälsa N.N och ha det bra! 

Pia Fredriksson 

 

 

 

 

 

 

           BILAGA 4 

 

Enkät    Redovisning  av angivna svar i procent      
Antal deltagare 58 st. (om inte annat anges) 

Rätt svar markerat med röd text 

 

1. Yrke/ pedagogisk utbildning_______________________________________________ 

 

(ringa in) Gymnasienivå  Högskolenivå   Högskola+ högskola (tillägg) 

   24%   45%    31% 

 

Snitt av antal 

yrkesverksamma år     11,5 år   21,6 år    23,8 år 

 

 

 

2. Grundutbildningens längd (terminer på heltid eller poäng)________varierande_______ 
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3. Ev. annan pedagogisk utbildning (minst 1 termin heltid) 

 

Svar: talpedagog, spec.lärare, spec.pedagog, rektorsutbildning, enstaka kurser i olika pedagogiska 

ämnen 

 

 

 

4. Antal yrkesverksamma år inom pedagogikyrket________se ovan________________ 

 

 

 

5. Hur uppskattar du din kunskap om språkstörning idag 

 

Nästan obefintlig             Kan en del             Kan ganska mycket  Kan mycket 

 29%   62%   5%        3,4% 

 

 

 

6. Var har du lärt dig dina kunskaper omkring språkstörning (till största delen) 

 

Inom min utbildning Egna självstudier Erfarenhet                  Saknar kunskap 

 29%   12%             45%    14%  

 

Endast 56 deltagare har svarat 

 

 

 

Påstående om språkstörning 

Ringa in ett svarsalternativ. 

 

 

 

7. Ungefär 0,5% av alla förskolebarn har en språkstörning. 

 

Jag vet att det stämmer 1,7%  Jag tror att det stämmer 52% 

Jag vet att det inte stämmer  3,4% Jag tror att det inte stämmer 19% 

 

     Vet ej 24% 

 

 

 

8. Har man språkstörning har man alltid dyslexi 

 

Jag vet att det stämmer   Jag tror att det stämmer 9% 

Jag vet att det inte stämmer  29% Jag tror att det inte stämmer 59% 

 

     Vet ej 3,4% 
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9. Vid språkstörning har man alltid uttalsproblem 

 

Jag vet att det stämmer 3,4%  Jag tror att det stämmer 10% 

Jag vet att det inte stämmer 22% Jag tror att det inte stämmer 60% 

 

       Vet ej    3,4% 

 

 

10. Många med språkstörning har också svårt med tidsuppfattning. 

 

Jag vet att det stämmer   Jag tror att det stämmer 21% 

Jag vet att det inte stämmer  5% Jag tror att det inte stämmer 28% 

 

     Vet ej 47% 

 

 

 

11. Det är logopeder som ställer diagnosen språkstörning. 

 

Jag vet att det stämmer 18%  Jag tror att det stämmer 54%  

 

Jag vet att det inte stämmer 5,3 Jag tror att det inte stämmer 5% 

 

     Vet ej 18% 

Endast 56 deltagare har svarat 

 

 

 

12. Språkstörda är hjälpta av bildstöd 

 

Jag vet att det stämmer 36%  Jag tror att det stämmer 53%  

 

Jag vet att det inte stämmer   Jag tror att det inte stämmer 1,7% 

 

           Vet ej 9% 
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13. De med språkstörning kan ha svårt att gruppera ord i olika kategorier  

(t ex alla är hundar, trots att de ser så olika ut) 

 

Jag vet att det stämmer 7%  Jag tror att det stämmer 45%  

 

Jag vet att det inte stämmer 1,7% Jag tror att det inte stämmer 19% 

       Vet ej 28% 

 

 

 

 

14. Vet du innebörden av förkortningen AKK 

 

Jag vet vad det betyder 3,4%  Jag tror att jag vet vad det betyder 7% 

 

                           Jag vet inte vad det betyder 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät 2  Delades ut efter föreläsningen    

 

15. Ungefär hur mycket uppskattar du att din kunskap har ökat omkring föreläsningen efter dagen 

föreläsning? (ringa in ditt svar) 

0%              25%               50%               75%              100%   Deltagarnas uppskattning 

1,7%     38%                29%           24%                7%       Antal svar i procent 

 

16. Vad var mest nytt för dig? Om diagnosen och tecknen (symtom) på språkstörning eller om hur 

man bör arbeta? 

Mesta om diagnosen  ungefär lika  mest om hur man bör arbetar med språkstörda 

      45%       51%        3,7%  

Endast 53 deltagare har deltagit 

 

17. Har föreläsningen gjort att du tänkt på någon eller några speciella elever? 
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Ja                  Nej 

97%         3,4%  

 

 

18. Tror du att du kommer att söka ytterligare information om språkstörning? 

 

Ja               Kanske                   Nej 

55%       41%                       3,4% 

 

 

19. Tror du att föreläsningen kommer att förändra ditt pedagogiska upplägg? 

 

Ja                 Kanske                    Nej 

47%          42%                       11%   

   

 

Hur tänker du? _______ Se separat redovisning av fråga 19 

 

Endast 57 deltagare har deltagit 

 

 

 

 

20. Vad tyckte du var intressantast i föreläsningen    Se separat redovisning av fråga 20 

Litteraturlista        BILAGA 5 

 

Språkstörning – en pedagogisk utmaning 

 En metodbok för dig som möter tonårselever 

Eva Carlberg Eriksson 

Finns att hämta som pdf-fil på www.spsm.se 

En mycket bra och lättläst bok för alla som vill veta mer om språkstörning. 

 

 

Språkutveckling och språkstörning hos barn 

Ulrika Nettelbladt och Eva-Kristina Salameh (red) 

Kräver en del förkunskaper för att läsa hela boken. Bra för den som vill gå mer på djupet. Finns att 

låna på Sollentuna bibliotek. 

En del 2 som handlar om Pragmatik ska komma under våren 2013. 

 

 

Logopedi 

Lena Hartelius m fl (red) 

Tjock bok som används på logopediutbildningen. Vissa kapitel handlar om språkstörning. (Finns att 

låna på Sollentuna bibliotek. 

 

 

Barn läser och skriver 

Louise Bjar och Astrid Frykmark (red) 

Kapitel 7 handlar om språkstörning. Även andra kapitel är intressanta. 

 

http://www.spsm.se/
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Det hänger på håret 

 Lärande och språkutveckling i grundskolan 

Louise Bjar (red) 

Några intressanta kapitel om språkstörning, speciellt kapitel 8. 

 

 

Leva med språkstörning 

Inger Blom och Malena Sjöberg 

Några ungdomar berättar om hur de lever med språkstörning 

 

 

Läsa och skriva fast man inte kan 

 Kompenserade hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter 

Ulla Föhrer och Eva Magnusson 

Handlar egentligen inte om språkstörning men har en del praktiska tips som även kan hjälpa 

språkstörda elever. 

 

Några webbadresser där du kan hitta information omkring språkstörning 

Via en sökmotor kan du själv söka flera intressanta länkar. 

Förslag på sökord: Språkstörning, Tecken som stöd 

 

 

www.spsm.se  - sök på språkstörning 

Böcker, kurser och annan information omkring språkstörning 

 

www.teckna.se 

Mycket intressant omkring tecken till tal. Många bra länkar att klicka sig vidare på. 

 

www.hattenforlag.se 

Här kan du köpa material som stimulerar språket. 

 

www.frosundadata.se 

Säljer databaserade hjälpmedel bl a till språkstörda. 

 

 

Föreläsningar 

 

www.ur.se 

Sök på språkstörning. Här finns några intressanta föreläsningar bl a 

”När språklig sårbarhet möter skolans krav” med Barbro Bruce. 

 

 

Tack för din medverkan 

 

 

Jag är mycket intresserad av att få veta om vår träff har medfört någon förändring för  er/dig på 

något sätt. Det kan vara små eller stora saker, allt intresserar mig! 

 

Kontakta mig 

http://www.spsm.se/
http://www.teckna.se/
http://www.hattenforlag.se/
http://www.frosundadata.se/
http://www.ur.se/
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pia.fredriksson@hotmail.com 

Tel 08-7544522 

mobil 073-7084522 

Torsdagar och fredagar är jag för det mesta ledig och har då mera tid att prata. 

 

 

 

 

 

          BILAGA 6 

Påstående om språkstörning 

Rätta, Vet och Tror svaren sammanslagna och uträknade i %     

 

 

7. Ungefär 0,5% av alla förskolebarn har en språkstörning.  22,4% 

 

 

8. Har man språkstörning har man alltid dyslexi    88% 

 

 

 

9. Vid språkstörning har man alltid uttalsproblem    82% 

 

10. Många med språkstörning har också svårt med tidsuppfattning. 21% 

 

 

11. Det är logopeder som ställer diagnosen språkstörning.  72% 

 

 

12. Språkstörda är hjälpta av bildstöd      89% 

 

 

13. De med språkstörning kan ha svårt att gruppera ord i olika kategorier. 

(t ex alla är hundar, trots att de ser så olika ut)     52% 

 

 

14. Vet du innebörden av förkortningen AKK    10,4% 

 

 

 
 

mailto:pia.fredriksson@hotmail.com

