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En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn att läsa. Syftet med denna studie 
är att belysa och analysera pedagogers utsagor och resonemang om mötet med barn som 
har identifierad språkstörning. Vi vill fånga vad som uppfattas vara av betydelse för att 
stimulera dessa elevers läsutveckling i årskurs 1-3. För att få svar på frågeställningarna 
har vi använt oss av en kvalitativ metod med ostrukturerad intervju.  I studien intervjuas 
fem pedagoger med erfarenhet av att arbeta med elever som har språkstörning. 
Resultatet visar att respondenternas uppfattning om vad som är av betydelse för att 
kunna stimulera dessa elevers läsutveckling är relationen till eleven, möta eleven på 
dess nivå, flexibilitet i organisationen, mängden erfarenhet, extern hjälp och samarbete 
med föräldrar. Kartläggning hjälper dessutom pedagogerna att följa elevens individuella 
läsutveckling och att organisera verksamheten därefter. Språkstörning påverkar elevens 
läsutveckling, på så sätt att varje nytt moment upplevs som svårt och svårigheterna 
följer eleven under skoltiden. Elevens starka sidor och sinnen måste därför tas tillvara i 
undervisningen för att elever med språkstörning ska kunna tillgodogöra sig läsning 
bättre. Anpassad, strukturerad, lustfylld språkstimulans i varierande former och elevens 
egen motivation är av betydelse vid stimuleringen av språkstörda elevers läsutveckling.  
Grundläggande förutsättningar som pedagogerna framhåller i utsagorna är pedagogens 
behov av information inför mötet med dessa elever, betydelsen av språklig medvetenhet 
och föräldrars delaktighet. 
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One of the most important tasks of school is to teach all children to read. The aim of this 
study is to elucidate and to analyze the statements and arguments, of the pedagogues, 
concerning meeting with children with identified language disorder. We want to spot 
what is said to be of significance in order to stimulate these students' reading 
development in the first to the third grade. In order to find answers, to the questions of 
the issues, we have used a qualitative method with unstructured interviews.  In the study 
five pedagogues were interviewed, all of them with experience of working with students 
with language disorder. The result shows that the opinion of the respondents, about 
what is of significance in order to stimulate the reading development of these students is 
the relationship to the student, to meet on the level of the student, organization 
flexibility, amount experience, external help and parent collaboration. With support of 
schedules the student’s individual reading development can be followed and the work 
accordingly organized by the pedagogues. The difficulties influence their learning 
through the years and primary their reading development. Therefore, the strength of the 
student and the using of the five senses must be taken to heart in the education, in order 
to better incorporate reading. Of great importance for reading development, of students 
with language disorder, is tailored, structured and joyful stimulus of the language, in 
ways of variation and also the student’s motivation. Fundamental, as the pedagogues 
stress in the statements, is the need of information before meeting with these students, 
the importance of linguistic awareness and the part taking of the parents.  
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1. Bakgrund 
 
 
 
I det här kapitlet presenteras studiens ämne, problem samt syftet med studien.  
 
 

1.1 Inledning 
 
En av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla barn lär sig läsa. Den som inte har 
så god läsfärdighet löper stor risk att hamna utanför arbetslivet och det sociala 
sammanhanget. För de flesta barn blir den första läsinlärningen i skolan en ganska lätt 
uppgift. För barn med en språkstörning, vilka till antalet är påfallande stort, innebär det i 
de flesta fall en ökad risk att få inlärningssvårigheter och då bland annat med sin 
läsinlärning (Lundberg, 1999).  
 
Vi som är författare till studien är verksamma pedagoger inom grundskolan årskurs F–6 
och har arbetat med barn i de olika årskurserna under en längre tid. Under de senare 
åren har vi kommit att arbeta i årskurs F–3. För oss pedagoger som dagligen har kontakt 
med många barn känns det viktigt att kunna tolka, förstå och vägleda barn med 
språkstörning. Troligen riskerar dessa barn i högre grad att hamna i en negativ spiral 
vilket innebär ett sämre självförtroende, en försämrad självbild och försämrad 
motivation inför läsinlärningen. En allmän erfarenhet bland pedagoger tycks vara att 
barn, med otydligt tal eller andra språksvårigheter, blir lidande av de negativa 
konsekvenser som detta kan medföra. Det gäller inte bara socialt och emotionellt utan 
också i läsutvecklingen. Vi undrar hur andra pedagoger ger stöd och stimulans till barn 
med språkstörning för att ge dem goda möjligheter att bygga upp en positiv, 
uppåtgående spiral och stärka deras utsikter i läsutvecklingen. Vi möter barn som är i 
olika skeden av sin läsutveckling och där står vi, och andra pedagoger med oss, inför 
den stora utmaningen att lära barnen läsa, följa deras utvecklingsförlopp och bidra till 
att undanröja hinder i deras väg till att bli goda läsare.  
 
Pedagogen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling för att uppnå grundskolans mål. Skolan ansvarar för att 
varje elev behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift (Skolverket, 2006, Lpo94). Trots att detta är skolans 
uppdrag så finns det, enligt vår erfarenhet, ett eller flera barn i varje klass som får 
bekymmer med läsningen. Vi märker att språkstörning är ett problem för barn i många 
situationer och vi frågar oss hur svårigheterna påverkar deras inlärning och då främst 
läsutvecklingen. Vi känner till att i en specifik kommun utförs i förebyggande syfte, 
rutinmässiga språktester i förskola och i sexårsverksamhet. Detta görs för att tidigt 
identifiera de barn som ligger i riskzonen för, eller som har en språkstörning och för att 
därmed kunna arbeta med det extra stöd som behövs. I föreliggande studie används 
begreppet identifierad språkstörning eftersom detta är den gängse benämningen bland 
specialpedagogerna i ovan nämnda kommun.  Det innebär att pedagogerna är väl 
medvetna om att de möter och arbetar med dessa barn dagligen. Det finns barn med 
andra språkliga svårigheter men vi har medvetet valt att studera pedagogers utsagor och 
resonemang om mötet med barn som är identifierade med språkstörning. För en av oss 
aktualiserades studiens ämne när ovan nämnda kommun började diskutera införandet av 
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en så kallad ”läsgaranti” i årskurs 2. Under vårt arbete med studien har riktlinjerna 
ändrats och uppmärksamheten har istället kommit att riktas mot nationella ämnesprov i 
årskurs 3, där det står att man i slutet av tredje skolåret ska kunna läsa en text med flyt. 
Det är då än viktigare att sätta barn med språkstörning i fokus så att målen kan uppnås. 
Vad är av betydelse för att stimulera dessa barns läsutveckling enligt verksamma 
pedagoger?  
 
 

1.2 Grundskolans läroplan 
 
Elever med språkstörning är barn i behov av särskilt stöd och för att stärka deras 
rättigheter till stöd och åtgärder finns i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
Lpo94 (Skolverket, 2006), riktlinjer och mål som ska uppnås och strävas efter. All 
personal i grundskolan, förskoleklass och fritidshem ska ha dessa mål och riktlinjer i 
åtanke i sin undervisning.  Skolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd 
och dessa elevers möjligheter till att nå de mål som finns uppsatta i läroplanen. 
Undervisningen måste anpassas för barn med olika svårigheter och därmed utformas på 
olika sätt. Därför ska alla lärare alltid: 
 
”utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 
”organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunika- 
  tionsutveckling” 
”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lpo94, s. 12) 
 
Vidare säger läroplanen att rektorn ansvarar för skolans och elevernas resultat i skolan. 
Rektorn har också ett särskilt ansvar för att undervisningen tillrättaläggs så att eleverna 
får det särskilda stöd och hjälp som de behöver. Den första juli 2006 infördes 
förändringar i läroplanen gällande särskilt stöd och åtgärdsprogram. Syftet med detta är 
att styrka barnets rättigheter till stöd och åtgärder, vilket leder till att rektorns 
utredningsansvar förstärks (Skolverket, 2006). 
 
Ovanstående utgör en politisk och ideologisk grund för alla barns rättighet att erhålla 
stöd i sin läsutveckling. 
 
 

1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att belysa och analysera pedagogers utsagor och resonemang om mötet 
med barn som har identifierad språkstörning för att fånga vad som uppfattas vara av 
betydelse för att stimulera dessa elevers läsutveckling. 
 
Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fem pedagoger i grundskolans tidiga år i 
ovan nämnda kommun. 
 
För att uppnå syftet söker studien svar på följande frågor: 
 

• Vilka verktyg menar lärarna är av betydelse i mötet med ovan nämnda elever 
vad gäller att stimulera deras läsutveckling?  
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• Vilka tillvägagångssätt anger lärarna att de använder i sin undervisning för att 
stimulera läsutvecklingen hos elever med identifierad språkstörning? 

• Vilka förhållningssätt kännetecknar lärarnas möte med ovan nämnda elever vad 
gäller att stimulera deras läsutveckling, enligt deras utsagor? 

• Vad framhåller lärarna som grundläggande förutsättningar i mötet med ovan 
nämnda elever vad gäller att stimulera deras läsutveckling? 

 
I studien används begreppen pedagog och lärare synonymt, likaså barn och elev. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
 
 
I det här kapitlet presenterar vi forskning om språkstörning som fenomen i ett historiskt 
perspektiv. Vidare behandlas definitionen av språkstörning, dess yttring och 
diagnostisering samt vilka språkliga förutsättningar som krävs för att ta sig an olika 
läsläror och få ett gott självförtroende i läsutvecklingen. Forskningen som presenteras 
bidrar till att belysa mötet med barn som har en identifierad språkstörning och vad som 
anses vara av betydelse för att stimulera barns läsutveckling. 
 
 

2.1 Språkstörning i ett historiskt perspektiv från 
1800-tal till 2000-tal 
 
I slutet av 1800-talet började barns språkutveckling uppmärksammas på allvar och 
språkstörningar studerades närmare. Flera fallstudier finns från denna tid av bland annat 
Charles Darwin. Under denna period framkom flera vetenskapliga discipliner som var 
av betydelse för förståelsen av språkstörning hos barn, främst psykologi och fonetik 
men även medicinska specialiteter. Av betydelse för psykologiämnets etablering var 
skapandet av de första intelligenstesterna och fonetikämnet erbjöd en detaljerad 
begreppsapparat för beskrivning av olika artikulatoriska fenomen. En formell 
lärarutbildning initierades och den obligatoriska skolan genomfördes. Lärarna var de 
som först uppmärksammade att vissa barn inte klarade skolans krav vad gäller lära sig 
läsa och uttrycka sig med tydligt tal (Ors & Nettelbladt, 1999).  
 
Läkaren och den svenska pionjären Alfhild Tamm framträder i Sverige på 1910-talet 
och uppmärksammar språkstörningar hos barn. Hon fann att språkstörningar hos barn, 
liksom barn som hade stora svårigheter att lära sig läsa och skriva, ofta helt felaktigt 
bedömts som svagt begåvade. Vidare fann Tamm också påfallande många barn med 
sådana problem i de vanliga klasserna (Nettelbladt & Salameh, 2007). Vi har funnit att 
hennes idéer redan tidigare beskrivits av Frantz Joseph Gall, mest känd som frenologins 
fader, år 1822. Han beskrev då barn med tydliga språkproblem utan andra synliga 
funktionshinder så här: 
 

There are many children…who do not speak to the same degree as other children 
although they understand well or are far from being idiotic. In these cases the trouble lies 
not in the vocal organs, as the ignorant sometimes insist, and still less in the apathetic 
state of the subject. Such children, on the contrary, show great physical vivacity. They 
not only skip about but pass from one idea to another with great rapidity.  If one holds 
them and pronounces a word in their ear, they repeat it distinctly (Leonard, 2000, s. 6). 

 
Tamms erfarenheter är att dessa barn fram till denna tidpunkt fanns i förskolors 
hjälpklasser och för att hjälpa dessa barn inrättade hon 1914 den första talkliniken i 
Sverige för skolbarn vid Stockholms folkskolor. Tamm fäste som läkare stor vikt vid en 
noggrann undersökning som underlag för diagnostisering av språkstörning och sökte 
även klargöra orsakerna. Hon utbildade själv de lärarinnor som arbetade på talkliniken. 
För att förebygga den inverkan en språkstörning kan ha på skolarbetet ansåg hon att 
behandlingen borde starta tidigt, gärna vid fem års ålder. Hon såg ett tydligt samband 
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mellan läs- och skrivsvårigheter och en tidig språkstörning, vilket vittnar om att hon 
anlade ett utvecklingsperspektiv. Dessutom sökte hon förklaringar till varför 
språkstörning uppstår. Hon betonade känselns, språkförståelsens och miljöns betydelse 
för en optimal språkutveckling. Intresset för barns språkutveckling väckte allt större 
uppmärksamhet men de teoretiska modellerna var inte hämtade från språkvetenskapen 
utan var under första delen av 1900–talet influerat av dåtidens utvecklingspsykologi. 
Man mätte barns utveckling utifrån olika teorier som skapats av kända teoretiker som 
Lev Vygotskij och Jean Piaget, där man relaterade begreppet språkstörning till typisk 
språkutveckling och beskrev det som långsam talutveckling och försenad taldebut 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
Under andra hälften av 1900–talet framkom nya språkvetenskapliga teorier och man 
hade ett språkvetenskapligt synsätt som en direkt följd av detta. Noam Chomskys och 
Roman Jakobsons teorier var för språkutvecklingen revolutionerande där Jakobson stod 
för den fonologiska utvecklingsteorin och Chomsky för transformations-grammatiska 
teorin. Båda dessa teorier innebar att man inte längre betraktade barns språk som 
ofullständigt och felaktigt i jämförelse med vuxnas utan tvärtom ett språk, med egna 
språkliga regler, vilket barnet använder som ett språksystem kompletterat med imitation 
från vuxenspråket. Synsättet på språket som ett system uppbyggt av fonologiska och 
grammatiska regler kom på ett avgörande sätt att bryta mot den tidigare traditionen och 
mycket snart kom de nya språkvetenskapliga teorierna att tillämpas på barn med 
språkstörning. Dessa nya möjligheter till detaljerade metoder att beskriva barns 
språkutveckling och att analysera språket i dess olika beståndsdelar gav upphov till nya 
sätt att definiera, beskriva och förstå språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 
I Sverige var Jakobsons fonologiska teori den första språkvetenskapliga teori som kom 
att tillämpas, flera avhandlingar har gjorts, från 1970–talet och framåt, där det finns 
ansatser att knyta an till teorin. Slutet av 1900–talet och början på 2000–talet innebär en 
förändring där omorientering sker mot teoribaserade och hypotesstyrda studier där ofta 
en experimentell design används och flera olika teorier presenteras. Man kan dela upp 
de nya teorierna i två huvudtyper där den ena bygger på att barn med språkstörning har 
en defekt underliggande grammatik och den andra antar att barn med språkstörning har 
begränsad förmåga att bearbeta språklig information. Gemensamt och av stor betydelse 
för de båda typerna av teori är att de bygger på omfattande empiriskt material som har 
blivit möjlig att åskådliggöra tack vare datoriserade analysprogram. Som en följd av den 
starka inriktningen på språklig struktur började man även lägga ett funktionellt, 
pragmatiskt perspektiv på språkstörning. Man utförde studier på barns språkanvändning 
i olika sociala kontexter och kom fram till att det tidigare intra-individuella synsättet 
kunde kompletteras med ett inter-individuellt perspektiv. Intresset för pragmatik har 
spelat en stor roll för fortsatt forskning om intervention, som fram till senaste decenniet 
varit eftersatt, eftersom pragmatik ger redskap om hur man kan vidareutveckla inom 
intervention. I början av 2000–talet kan man se en breddning där man återigen ser på 
talandet som beteende i ett kommunikativt sammanhang (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
 

There are several important reasons to study SLI. The first, of course, pertains to clinical 
and educational concerns. With greater understanding of this type of disorder, more 
effective ways of assisting children with SLI and their families might be uncovered. If 
there were no other benefits to be gained, this possibility would be sufficient justification 
to pursuit this work (Leonard, 2000, s. 8).  
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Litteraturen visar att intresset för språkstörning utvecklas och att angreppssätten skiljer 
sig åt beroende på vilken teori forskarna utgår ifrån. Forskningen går från att se 
personer med språksvårigheter som en homogen grupp till att särskilja dem utifrån deras 
specifika svårigheter. De olika teorierna ligger till grund för den stora empiriska 
forskningen som finns i dag. 
 
 

2.2 Definitioner av språkstörning  
 
Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att definitionen av språkstörning varierar 
beroende på vilket perspektiv som används.  
 
ICD 10 (International Classification of Diseases 1997), från FN:s 
Världshälsoorganisation (WHO, World Health Organization) definierar språkstörning 
som ”störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste 
utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, 
abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller 
miljöfaktorer” (s. 15). 
 
DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual 1994), utgiven av the Amerikan Psychiatric 
Assosiation definierar språkstörning som ”störd språklig uttrycksförmåga” och/eller 
”störd språkförståelse kombinerat med störd språklig uttrycksförmåga” (s. 15). 
 
Det är i forskningssammanhang viktigt med rena och entydiga diagnostiska kategorier. 
Den internationella forskningslitteraturen använder termen specifik språkstörning, SLI, 
Specific Language Impairment (Nettelbladt & Salameh, 2007). Ors och Nettelbladt 
(1999) menar att definitionen specifik språkstörning innebär uttalade svårigheter att 
producera och/eller förstå språk, men utvecklingen inom andra områden är relativt 
opåverkade.  
 
 

2.3 Språkstörning – yttring, diagnos och bedömning 
 
Nettelbladt och Salameh (2007) skriver att språket är ett komplicerat system och det 
finns funderingar om hur barn på kort tid kan lära sig detta, men för de allra flesta barn 
går språkutvecklingen lätt och naturligt de fångar snabbt upp nya ord och prövar nya 
uttal och olika satskombinationer. Dock finns det barn som inte utvecklar sitt språk efter 
omgivningens förväntningar. De kanske inte jollrar så mycket som andra barn i samma 
ålder, säger sina första ord långt efter sina jämnåriga, kombinerar ord till meningar först 
långt upp i förskoleåldern, har svårt att lära sig nya ord och en del barn kan ha svårt att 
förstå vardagligt talspråk. Man brukar säga att barnet inte talar ”rent” och detta kan leda 
till att barnet kan upplevas lite udda och svårbegripligt för sin omgivning. Ordet 
”normal” brukar man använda för att beskriva just det förväntade och vanliga, säger 
författarna. De menar även att det i allmänhet är fonologiska problem som omgivningen 
reagerar på, speciellt om de kvarstår längre upp i åldrarna, eftersom det gäller barnets 
uttal och talet då upplevs som svårbegripligt. Barn med språkstörning har uttalade 
svårigheter att producera och ofta också svårt att förstå språk, vilket också kan leda till 
att det sociala samspelet påverkas (Nettelbladt & Salameh, 2007). 
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Aktuell forskning, som gjorts av bland annat Bruce (2006), har visat att det redan vid 
1½ års ålder är möjligt att hitta de barn som befinner sig i riskzonen för språk- och 
kommunikationsstörning. Hon menar att det är lättare att upptäcka språkliga problem 
hos förskolebarn än skolbarn. Bruce skriver att symptomen kan avspeglas primärt och 
sekundärt. Primära symptom kan avspegla den språkliga grundproblematiken med att 
förstå och använda språkliga symboler i tal och skrift medans den sekundära 
problematiken av detsamma kan vara känslomässiga och/eller beteendemässiga 
problem. Språkproblem hos lite äldre skolbarn är ofta mer komplexa med den 
förklaringen att de barn som under lång tid haft svårigheter att göra sig förstådda eller 
att själva förstå har ofta vid 10- års ålder blivit medvetna om sina svårigheter. Detta i sin 
tur leder till att de då försöker kompensera eller dölja sina svårigheter genom att 
undvika eller avleda talsituationer vilket lätt kan uppfattas som problem med 
koncentrationen och uppmärksamhet. Det gäller att noggrant kartlägga och kunna 
identifiera grundproblemet och den underliggande orsaken i varje enskilt fall. När det 
gäller skolbarn är det viktigt att en utredning omfattar alla aspekter med relevans för 
läsförmågan. Vidare menar Bruce att man alltid bör göra en noggrann bedömning av 
språkförståelsen hos barn som har svårigheter med att sitta stilla, fokusera på en 
aktivitet, följa instruktioner och lyssna på andra. Hon menar att detta kan vara tecken på 
språkförståelseproblem liksom ett annat tecken kan vara ständiga konflikter som i 
många fall beror på missförstånd. Barn med språkliga problem är ofta generellt osäkra 
på att producera, minnas och bearbeta olika språkljud. Detta kan leda till att de uttrycker 
sig fåordigt, i korta dåligt uppbyggda satser, utelämnar grammatiska småord och 
ändelser. Det finns då en risk att det exakta budskapet går förlorat, det som sägs blir 
oklart och mångtydigt och innehållet kan ibland bli svårt att uppfatta vilket åter leder till 
missförstånd (Bruce, 2006). Vi kan se en samsyn mellan Bruce (2006) och den svenska 
pionjären Tamm, som Nettelbladt och Salameh (2007) skriver om, vad gäller vikten av 
noggrann kartläggning och identifikation av problematiken. Barnen bedöms 
missvisande utefter de sekundära symptomen på språkstörning och ses som barn med 
beteendestörning. Tamm gav på sin tid uttryck för liknande tankar men då beskrevs 
dessa barn som obegåvade och sinnesslöa. 
 
Barn med misstänkt språkstörning remitteras till logoped. Remisser kommer i störst 
utsträckning från Barnavårdscentralen men också från andra sjukvårdsinstanser liksom 
hänvisningar från barnets förskola eller skola. Språkstörning är en av de vanligaste 
diagnoserna under förskoleåldern enligt Nettelbladt och Salameh (2007). Vanligtvis 
sker bedömningen när barnet är i tre- till fyra års ålder och diagnosen ges i de fall där 
utvecklingen av barnets språk är påtagligt försenat i jämförelse med jämnåriga barn.  
 

If one confines analysis to individual features of languages, the language of children with 
SLI resembles that of younger, normally developing children. However, across features 
of language, children with SLI do not have the same profiles as normally developing 
children at any point in time (Leonard, 2000, s. 9). 

 
Diagnosen innebär att barnet har språkstörning som sitt mest framträdande 
funktionshinder. Skillnaden mellan termerna språkförsening och språkstörning är att 
språkförsening är en försening som troligen hämtas upp emedan en språkstörning ofta 
kvarstår. För att barnet ska få diagnosen språkstörning ska det finnas en tydlig skillnad 
mellan den förväntade åldersnivån på barnets språkförmåga och barnets faktiska 
språkförmåga. Språkförmågan utvecklas under hela barndomen och språkstörning är 
inte ett statiskt tillstånd utan förändras med åldern. Enligt Ors och Nettelbladt (1999) 
visar uppföljningsstudier att språkstörningen ändrar karaktär under barnets utveckling. 
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Barnet kan uppvisa andra slags problem när det blivit äldre men den underliggande 
språkstörningen är densamma. De språkliga färdigheterna behövs i synnerhet vid 
läsning och skrivning och innefattar förmågan att kunna etablera kontakt med nya 
människor, att på ett smidigt sätt kunna samspela och samarbeta med många olika typer 
av människor och skapa en trevlig stämning (Lundberg, 1999). 
 
Språkförmågan är inte en enhetlig förmåga utan kan enligt Nettelbladt och Salameh 
(2007) delas in i fyra olika områden: 

 
1. fonologi– innefattar språkljud (fonem) såsom de kommer till uttryck i uttalet 

eller artikulationen, gäller även talets melodiska och rytmiska aspekter 
(prosodi). 

 
2. grammatik– innefattar böjningsmönster och småord som artiklar, prepositioner 

och konjunktioner (morfologi) och dels hur ord kombineras till satser (syntax). 
Problem med ordföljd förekommer liksom grammatiska förenklingar. 

 
3. semantik – innefattar innehållsaspekter av språket och ords betydelse. 

Svårigheter med litet ordförråd kan vara att finna ord och att man kan få 
problem att förstå överordnade begrepp. Om svårigheter finns att utveckla sitt 
ordförråd finns troligen också svårigheter med fonologi och grammatik. 

 
4. pragmatik– innefattar själva språkanvändningen och den övergripande 

kommunikationsförmågan. Denna nivå innefattar också icke verbal 
kommunikation såsom blickar, gester och mimik. Den pragmatiska nivån 
förutsätter ett givande och tagande med en samtalspartner. 

 
Författarna beskriver att barn med språkstörning kan ha problem inom en eller flera av 
dessa domäner, den vanligaste typen av språkstörning gäller fonologi. Gruppen barn 
med språkstörning är mycket heterogen. Graden av språkstörning varierar och 
förekommer i ett brett spektrum från lätta, övergående problem till grava eller mycket 
grava språkliga problem. 
 
 

2.4 Språkliga förutsättningar för läsutvecklingen 
 
Nauclér och Magnusson (1997) skriver om språkliga förutsättningar för 
läsutvecklingen. De menar att barn har förutsättningar att möta skrift betydligt tidigare 
än vår obligatoriska skola startar. För att kunna reda ut vilka förutsättningar barnen har, 
måste pedagogen klargöra vad det innebär att ”kunna läsa”. Läsning består enligt 
författarna av två delar varav den ena är förmågan att relatera bokstäver (grafem) till 
ljud (fonem) och ljuda ihop dem till ord. Andra delen beskriver läsning som en språklig 
aktivitet liksom talet. Läsa och lyssna betraktas som aktiviteter som innebär tolkning av 
språklig data, med andra ord blir att lära sig läsa en utvidgning av språkutvecklingen. 
Detta leder till att barn vars språkliga utveckling i något avseende är försenat eller 
avvikande i relation till jämnårigas, det vill säga barn med språkstörning, har svårare att 
lära sig läsa. Man kan dock inte generalisera eftersom språkutveckling i tal inte är så 
enkel att alla barn med språkstörning också får svårt att utveckla sin läsförmåga eller att 
inga barn med normalt tal får läsproblem. Läsning är en språklig aktivitet, därav är det 
viktigt att komma åt vilka språkliga faktorer som kan tänkas orsaka läsproblemet. För 
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att hitta dessa har en studie gjorts, 1989 och 1990 av författarna, där de undersöker hur 
grupper av goda läsare och dåliga läsare bemästrar många olika språkliga förmågor. 
Svårigheter som är förknippade med att få fram säkra grupper av detta slag är att barnen 
måste ha haft en skolgång tre till fyra år för att vara så kallade säkra grupper som 
uppvisar svårigheter med läsning. Under den tiden kan de dåliga läsarna, enligt 
författarna, hunnit utveckla olika beteenden som till exempel okoncentration och de har 
framför allt inte haft möjlighet att utveckla sitt språk genom läsning. Självkänslan har 
fått sig en törn och det är svårt att skilja på orsak och verkan. Detta betyder att man 
måste identifiera dessa barn innan problemen blir etablerade, alltså redan i förskolan, 
för att med säkerhet finna de barn som riskerar att bli dåliga läsare (Nauclér och 
Magnusson, 1997) 
 
I sin longitudinella studie har Nauclér och Magnusson (1997) undersökt grupper av 
normalspråkiga barn och språkstörda barn. Den språkliga förmågan i form av 
produktion och perception prövades samt deras metaspråkliga förmåga. Uppenbart är att 
både språkliga förmågor, användandet av språket, och metaspråkliga förmågor, 
förståelsen av språket, redan i förskoleåldern har betydelse för hur läsning utvecklas i 
första klass. Det är nödvändigt att ha en god metafonologisk förmåga men det räcker att 
klara av de enklaste uppgifterna som rimigenkänning eller fonemidentifiering, dessa 
visade sig vara mycket väsentliga för den första läsinlärningen. Detta menar författarna 
är grundläggande för en vidare läsutveckling och för att bli en god läsare. Fonologisk 
medvetenhet är en nödvändig förutsättning för läsinlärningen men absolut inte 
tillräcklig, däremot är fonologisk medvetenhet såväl en förutsättning för läsinlärningen 
som en effekt av den menar författarna. Denna förmåga att kunna resonera kring och 
leka med språket benämns också som språkligmedvetenhet. Barns metafonologiska 
förmåga utvecklas speciellt när de utsätts för den intensiva lästräningen som sker i 
första klass. De tidigt fonologiskt medvetna barnen skaffar sig ett försprång och efter 
några år i skolan ligger de barn som kom till skolan med de sämsta språkliga 
förutsättningarna fortfarande långt efter sina bättre språkligt rustade kamrater. Flera år 
av skolundervisning, med stor uppmärksamhet på avkodningsförmåga, stavning och 
specialundervisning minskar inte betydelsen av de förutsättningar som barnen har med 
sig när de först kommer till skolan. Språkstörningen finns kvar men ändrar karaktär 
efter hand, talet kan normaliseras och avkodningsförmågan tränas upp men 
läsförståelsen visar sig vara signifikant sämre än hos jämnåriga barn. Författarna menar 
att pedagogen bör fundera över vad det betyder att kunna läsa, om det är att kunna 
avkoda med snabb och felfri högläsning eller att se läsförståelse som syftet med 
läsinlärningen. De menar att barn med god läsförståelse från början är inställda på att 
hitta en språkligt riktig form och ett rimligt innehåll i det de läser. Motsatt är att de barn 
med dålig förståelse har fullt upp med att avkoda ord för ord och har därför inte tid eller 
ork att tänka på språkform eller innehåll.  
 
Nauclér och Magnusson (1997) har i sin studie funnit starka samband mellan vissa 
språkliga och metaspråkliga förmågor på förskolenivå och läsning, ända upp på 
mellanstadiet. En språkstörning tycks i vissa fall dämpa den spontana utvecklingen av 
fonologisk medvetenhet men det finns ytterligare studier som visar att den med 
framgång går att träna upp. Denna träning visar sig dock vara mindre effektiv för 
förståelse av ord och meningar för de barn som har stora eller mycket stora fonologiska 
problem. Studien har visat att läsinlärning förutsätter såväl språkliga som metaspråkliga 
förmågor och att det är de språkliga förutsättningarna som främjar utvecklingen av den 
metaspråkliga förmågan. Den metaspråkliga förmågan kan tränas upp hos barn med 



10 

språkstörning men så länge de språkliga förmågorna är otillräckliga har den 
metaspråkliga förmågan minimal effekt på läsutvecklingen. Därför är det viktigt att de 
språkliga förmågorna sätts i förgrunden, och att aspekter som språkförståelse och 
grammatisk förmåga uppmärksammas då de ligger till grund för läsförståelsen.  
 
 

2.5 Barns lärande och läsprocess 
 
Taubes (2007) definition på läsning innefattar två processer, som ses som oumbärliga, 
dels avkodning och dels förståelse av budskapet. För en fullgod läsförståelse krävs 
förutom rätt och automatiserad avkodning, rika erfarenheter av omvärlden, stort 
ordförråd och en förtrogenhet med ordval och meningsbyggnad. Här tycks det finnas ett 
samband mellan Nauclér och Magnussons studie och Taubes syn på att läsförståelse är 
en viktig del av att få en fortsatt läsutveckling. Läsarens aktiva medverkan i samspelet 
mellan text och läsare är av avgörande betydelse för läsförståelsen. Den metakognitiva 
förmågan, det vill säga barnets medvetenhet om sin egen tankeprocess och förmågan att 
styra den, anses ligga bakom användandet av rätt strategier i en inlärningssituation. 
Kännetecken för effektiv inlärning är, framför allt, att den som ska lära sig något är 
aktiv och planerar, styr och utvärderar sin inlärning. Barn med inlärningsproblem 
utvecklar ofta en inlärningsstil som är passiv och oengagerad, de är mindre uthålliga i 
försök att lösa uppgifter och de saknar förmåga att kontrollera sin egen inlärning. Några 
av dessa barn har en extremt sen metakognitiv utveckling, andra faktorer som kan ha 
påverkat är känslomässiga och motivationella erfarenheter de haft . Taube betonar att 
nyckeln som ger tillträde till kunskap är läskunnighet. När barn börjar skolan och ställs 
inför kravet att lära sig läsa betyder det att de måste ha en distanserad och reflekterande 
hållning till språket. I jämförelse med tal, som är spontant och naturligt, är läsning 
onaturligt och inövat. Det behövs undervisning och nästan alltid systematisk vägledning 
för att lära sig läsa. Att bli medveten om det egna talade språket är det första kravet som 
ställs på barn som ska lära sig läsa. Den som ska lära sig behärska det alfabetiska 
skriftspråket måste vara medveten om sitt språks form, det vill säga vara språkligt 
medveten . I sexårsåldern menar Taube att de tidigaste tecknen på en gryende språklig 
medvetenhet visar sig hos vissa barn och att de allra flesta sjuåringar talar rent. Redan i 
förskolan stimuleras barnens fonologiska medvetenhet på ett strukturerat och medvetet 
sätt och denna stimulans visar sig ha positiv effekt på läsinlärning. Dock har en hel del 
barn svårt att lära sig läsa och deras problem består inte av användandet av språkets 
fonologiska sida utan av medvetenheten av denna (Taube, 2007).  
 
Larsson, Nauclér och Rudberg (1992) menar att på samma sätt som att tala och lyssna är 
att läsa en språklig aktivitet och det ställer därför bestämda krav på den språkliga 
förmågan. Tal är ett språkligt uttrycksmedel och man använder språkliga regler och sin 
omvärldskunskap när man tolkar tal. Det finns enligt författarna två tolkningsstrategier 
som kallas top-down och bottom-up. Top-down innebär en bearbetning av innehållet 
utöver vad som anges av data och bottom-up är förmåga att bearbeta givna data. En 
språklig förmåga är att kunna kombinera dessa två tolkningsstrategier där en strategi 
anpassas till den text som bearbetas och beroende på vad som förväntas av texten. Här 
tycks det finnas en gemensam uppfattning om vad läsning är. Bruce (2006) delar 
uppfattning med Larsson, Nauclér och Rudberg (1992) om att läsning är en språklig 
aktivitet. Barn med språkstörning i förskoleåldern får sannolikt också problem med 
fortsatt läsutveckling. Här hänvisar Bruce (2006) till en longitudinell uppföljningsstudie 
av Nauclér och Magnusson samt en studie av Rygvold som gemensamt pekar på en 
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kombination av dålig språkförståelse, litet ordförråd, begränsningar i meningsbyggnad 
som stora riskfaktorer. Dålig läsförståelse utgör ett vanligt kvarstående symptom på 
osäkerhet eller språkliga brister och det långsiktliga problemet blir att för barnet uppnå 
funktionell läsförmåga. Skolarbetet bygger i hög grad på att självständigt söka, tolka 
och sammanställa information från olika källor, i och med detta utgör barn med 
språkstörning en verklig riskgrupp för misslyckande i skolan. Tidspress och brist på 
effektiva strategier, menar Bruce, förvärrar effekterna av den redan sköra 
språkförmågan. Följderna blir att elever med dylika problem går miste om en mängd 
träningstillfällen och därför halkar efter i klassens undervisning. Viktigt är att bygga 
vidare på det som är positivt och fungerar bra hos det enskilda barnet och inte bara träna 
det som fungerar dåligt. Förväntningar, krav och pedagogik i skolan måste anpassas 
efter barnets förutsättningar, styrkor och svagheter. Under de tidiga skolåren präglas 
läsinlärningen av gott om tid och relativt låga krav på prestation för att fortsättningsvis 
bli något som förutsätts fungera. De elever som är säkra i sin språkuppfattning och 
språkhantering tar för sig och vidareutvecklar sina kunskaper och färdigheter medan de 
som har språkliga och kommunikativa svårigheter väljer bort situationer där de kommer 
till korta och de stänger dörren till sig själva och klyftan blir större (Bruce, 2006). 
 
 

2.6 Läsutveckling och självförtroende 
 
Den största drivkraften i all utveckling är den egna motivationen och den väcks genom 
att man klarar att använda sina kunskaper i kommunikativa, naturliga sammanhang. 
Barn med språkliga svårigheter bör få möjlighet att öva sig i fler naturliga situationer 
för att automatisera sina färdigheter. Bruce (2006) menar att man bör utgå från 
funktionella situationer och där anpassa förutsättningarna så att dessa elever upplever att 
de vågar och lyckas på egen hand så att stödet från vuxna successivt kan avta. Hon 
skriver vidare att förutsättningen för all inlärning är att den sker inom ramen för en 
meningsfull situation där det finns egen motivation och därmed drivkraft till att vilja 
lära sig nya saker och förstå mer, läsningen blir då en kunskapssökande aktivitet istället 
för att läsa för läsningens skull. Viktigt är, förutom mängden läsning, att eleverna lär sig 
kvalitativt olika sätt att läsa beroende på vad syftet är. En annan viktig aspekt, gällande 
än mer de elever som har problem med läsutvecklingen, är upplevelseläsning där eleven 
läser utan krav eller kontroll av hur mycket eller hur bra han/hon läser. Vägen till en 
sådan automatiserad läsfärdighet är mycket olika och varierad och kan bli förknippad 
med ansträngning och krav och därmed bli olustfylld. För att vända den negativa 
attityden bör läsprocessen underlättas för barnet genom att man som vuxen fortsätter att 
läsa högt, läsa unisont med barnet och låna talböcker där barnet kan följa med i texten. 
Barn med språkliga problem behöver mer språklig stimulans och större mängd spontana 
träningstillfällen, det behövs för att få ökad säkerhet och snabbhet i läsningen. Det 
gäller att minska risken för att språkligt krävande uppgifter och aktiviteter väljs bort av 
dessa barn. Enligt Bruce (2006) behöver elever med språkstörning hjälp att bli varse sin 
metakognitiva förmåga, det vill säga att bli medveten om sina styrkor, svagheter och 
vilka strategier som kan underlätta läsinlärningen. De behöver också lära sig mer om 
inlärningssätt och strategier för att komma vidare. Viktigt är att de får uppleva att det 
går att få svar på funderingar och att det lönar sig att vara nyfiken (Bruce, 2006). 
 
Taube (2007) menar att det är i inledningsskedet vid läsinlärning som de största 
svårigheterna uppenbarar sig. Det är viktigt att i detta inledningsskede få barnen att 
bibehålla sitt självförtroende för att prognosen för fortsatt läsutveckling ska vara relativt 
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god. De elever med en rad misslyckanden riskerar att utveckla en övertygelse om att de 
är ”dåliga” i sin läsning och deras ”läs-självbild” blir övervägande negativ. För att 
vända dessa onda cirklar till goda behövs ett mycket tålmodigt arbete med att skapa en 
mängd lyckade inlärningstillfällen för eleven. Enligt Taube har barn olika 
förutsättningar och erfarenheter med sig, vad gäller läsning, när de kommer till skolan. 
Detta har inverkan på motivationen och själva inlärningen. Om den tidiga läsinlärningen 
ska ske utan störningar ska många olika faktorer stämma. Riskfyllda moment vid 
skolstart för självförtroendet är bristande individualisering och konstaterande och 
jämförelser av sin förmåga gentemot klasskamraterna. Risken att hamna i en ond cirkel 
vid läsning beror ofta på ett slags självuppfyllande profetia, skriver Taube (2007). 
Lärare, föräldrar och kamrater överför en förväntan eller ett accepterande på att eleven 
har svårigheter inom det aktuella området. Detta sker på direkt eller indirekt väg via 
kroppsspråk eller ord och tolkas av barnet på ett negativt sätt för självuppfattningen. 
Dåligt självförtroende medför sänkt motivation, passivitet, bristande uthållighet och 
låga förväntningar på egna prestationer. Hon menar att det endast finns fyra 
handlingsalternativ för att behålla och en positiv självbild. Det första och enligt Taube 
(2007) det bästa alternativet är att vi verkligen tycker oss vara duktiga på det aktuella 
området. De andra alternativen beskrivs som mindre lyckade men ändamålsenliga 
utifrån att skydda vår självbild. Det handlar om att dölja bristande förmåga, förneka att 
färdigheten är viktig eller undervärdera sina ansträngningar. Ett sätt att behålla och 
skydda sin självbild är att undvika de situationer där man misslyckas vilket leder till 
färre övningstillfällen. Det ligger i själva läsningens natur att den som läser lite blir 
aldrig en god läsare. Det krävs mycket övning med nybörjarläsningens mödosamma 
ljudande för att övergå till flytande avläsning. Det finns också goda cirklar, de barn som 
klarar den första läsinlärningen bra uppmärksammas med positiv feedback som leder till 
ett visst lugn och trygghet. Dessa elever blir övertygade om sin duglighet och sitt värde 
som människa som i sin tur leder till förmåga till koncentration, uthållighet, lyhördhet 
och förmåga att använda de för tillfället relevanta strategierna som behövs i 
inlärningssituationen.  
 
2.6.1 Att återfå förlorad självtillit  
Att skapa ett klassrumsklimat som medverkar till att alla elever får stärkt tilltro till sin 
egen förmåga och sitt eget värde är självklart viktigt men de elever som lågpresterar 
och/eller har en negativ självbild utgör, enligt Taube (2007), det ”pedagogiska 
bekymret” eller hellre den ”pedagogiska utmaningen”. Det finns uppenbara skillnader, 
med avseende på tilltro till den egna förmågan, vid jämförelse mellan elever som 
misslyckas respektive lyckas med den viktiga läsinlärningen. Det finns inget entydigt 
svar på frågan om man ska starta arbetet med den negativa självbilden eller den svaga 
läsningen, men den svagaste länken i den onda cirkeln är dock oftast elevens läs- och 
skrivprestation så pedagogens uppgift blir att lära eleven att han/hon kan lyckas. Det 
krävs en lång rad konkreta upplevelser av framgång för att en elev ska återfå sin 
förlorade självtillit. Viktigt är att känna till alla faktorer som kan ha positiv eller negativ 
inverkan på den fortsatta utvecklingen. Innan olika hjälpåtgärder diskuteras är lämpligt 
att ta reda på hur barnet ser på sin egen förmåga och sitt eget värde. Om det mest akuta 
problemet är bristande självförtroende kan stödjande samtal vara ett första sätt att 
hjälpa. En undervisning som är individanpassad, där kraven är anpassade efter varje 
individs förmåga och behov, maximerar möjligheterna till framgång för alla. 
Värderingar och förväntningar från läraren har ett starkt inflytande på elevens egna 
förväntningar och prestationer, tänkvärt är att inte ha lika höga förväntningar på alla 
barn eftersom barn är och har rätt att få vara olika. För att få passiva läsare till aktiva 
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läsare är rätt läsmaterial ett första steg, texten bör vara av intresse för eleven och inte 
svårare än att eleven kan läsa den relativt flytande. Självuppfattningen behöver många 
bevis för att kunna byggas upp igen (Taube, 2007). 
 
 

2.7 Läsläror 
 
I samband med en presentation av olika läsläror har vi valt att ibland också använda oss 
av begreppet skrivinlärning då det behövs för att ge en bild av metoden. 
 
Larsson, Nauclér och Rudberg (1992) skriver att de flesta barn lär sig läsa oavsett vilken 
läsinlärningsmetod som används i klassen men flera, som enligt författarna dessvärre är 
alltför många, lyckas inte med detta. Läsning är, som tidigare nämnts, en språklig 
aktivitet och därför är det inte underligt att barn med språkstörning ofta har svårare att 
lära sig läsa än normalspråkiga barn. Dessa elever måste få ta del av alternativa 
läsinlärningsmetoder. Beroende på art och grad av svårighet väljs alternativa metoder 
och arbetssätt. För att kunna lära sig läsa behöver barn med språkstörning parallellt med 
anpassad läsinlärning också stöd i att utveckla sitt språk. Författarna beskriver material 
som går under rubriken: analytisk läsinlärningsmetod som gynnande för barn med 
språkstörning. Materialet används i arbetet med språkutveckling, förberedande 
lästräning och läsinlärning. Man utgår, i en analytisk metod, från hela fraser och 
ordbilder som presenteras långt innan man talar om bokstäver och språkljud. Det finns 
ingen patentlösning eller särskild metod som kan hjälpa alla lärare att hjälpa alla elever 
men om en elev har svårigheter med att lära sig läsa, med den metod som används i 
klassen, måste eleven erbjudas ett annat arbetssätt eller annan metod för att lyckas. 
Detta är helt avgörande för elevens självförtroende. För att hitta elevens starka 
respektive svaga sidor bör en analys göras och denna ligger sedan till grund för de 
åtgärder som sätts in. Här nedan omnämns några läsinlärningsmetoder:  
 
Maja Witting har utarbetat en läs- och skrivmetod som kan användas oberoende av ålder 
och begåvningsnivå där ett område kallas ”nyinlärning” och ett annat ”ominlärning”. I 
den så kallade Wittingmetoden är elevens deltagande och ansvarstagande utmärkande. 
För att kunna nå målen med ett ”ominlärningsarbete” måste eleven vara medveten om 
sin svårighet och vilja göra något åt den. Arbetet startar med en kartläggning genom ett 
analyssamtal mellan elev och lärare. Läs- och skrivsvårigheter bottnar i, menar Witting, 
problem med de grundläggande principerna i skriftsystemet och automatisering av dem. 
Man använder här så kallade innehållsneutrala språkstrukturer, stavelser byggda i 
enlighet med det svenska språkets struktur (Carlström, 1996). 
 
Gunnel Gahne och Lili-Ann Rudberg har tillsammans utvecklat ett material, Per och 
Lisa, där syftet är att förebygga läs- och skrivsvårigheter. I denna analytiska metod 
presenteras ordbilder före talet om språkljud och bokstav. Materialet kan användas både 
i grupp och enskilt (Ericson, 1996). Ytterligare en metod är Anna-materialet, utvecklat 
av Siw Hagnäs som består av språkspel och arbetsböcker. Metoden utvecklades till att 
börja med som ett specialpedagogiskt sätt att arbeta med barn med otillräckligt språk för 
läsning och skrivning. Inriktningen i hennes pedagogik är språkträning med språkets 
samtliga komponenter förutom maximalt utnyttjande av alla tillgängliga 
perceptionskanaler. På detta sätt kan eleven själv kompensera för en eventuell svaghet. 
Materialet kan användas på alla stadier inom grundskolan och även av vuxna 
(Carlström, 1996). 
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LTG – Läsning på talets grund. Elevers erfarenheter och gemensamma upplevelser 
behandlas muntligt och dokumenteras. Dessa texter ska sedan eleverna läsa och på olika 
sätt analysera. Eleverna själva väljer vilken ordning de vill lära in bokstäverna. 
Betoning ligger på förståelse och känsla för texter som ska läsas. Fördelen med denna 
metod är det starkt motiverande i att eleverna själva upplevt och samtalat om textens 
innehåll. Nackdelen är att barnen möter alla lästekniska svårigheter på en gång och det 
finns en grupp barn som är i behov av välstrukturerad inlärningsgång och en mycket 
långsamt ökad svårighetsgrad (Taube, 2007). 
 
Traditionell läsinlärning – Här används en läslära uppbyggd efter principen från det 
lästekniskt lätta till det lästekniskt svåra. Bokstäver tas först, ord som är lätta att 
sammanljuda kommer före ord med konsonantkombinationer och man lär in ljudenligt 
stavade ord före ljudstridiga. Betoningen i traditionell läslära ligger på att via en 
välstrukturerad inlärningsgång lära barnen att avkoda. Fördelen med denna metod är 
just den välstrukturerade inlärningsgången och nackdelen är att texterna till en början 
blir intetsägande och kan upplevas som tråkiga och ”töntiga” (Taube, 2007). 
 
Kiwimetoden – På senare år har man anammat en metod från Nya Zeeland som vi i 
Sverige kallar för Kiwimetoden: 
 

1. Undervisningen startar med lärarens högläsning. 
2. Gemensam läsning ur en så kallad ”storbok”. 
3. Vägledd läsning, läraren leder en mindre läsgrupp som får läsa, tala och 

reflektera. 
4. Självständig läsning, med anpassat material utifrån enskild individ. 

 
Detta sker med tillgång till ett läsinlärningsbibliotek för Kiwimetoden (Taube, 2007). 

 
 

2.8 Pedagogens möjlighet att ge goda förutsättningar 
 
Det finns viktiga faktorer att påvisa i det förebyggande arbetet med att skapa goda 
läsare med gott självförtroende. En positiv klassrumsatmosfär är en förutsättning för 
lyckad inlärning. För att åstadkomma en sådan inlärningsmiljö måste pedagogen se sig 
själv som accepterande, positiv och visa förståelse för elevers olika behov. Taube 
(2007) menar att pedagogen behöver bli medveten om sitt sätt att undervisa och förhålla 
sig till eleverna för att få ökad självkännedom och förståelse för det egna jaget, detta 
leder till ökad förståelse för andra. Respektfull behandling är en 
självförtroendeskapande åtgärd och vidare är kontroll i form av tydliga konsekventa 
gränser ett sätt att skapa trygghet och tillit. Beröm och utrymme för reflekterande och 
medvetandegörande samtal är ytterligare en viktig del som också kan befrämja den 
metakognitiva utvecklingen. Föräldrar är nyckelpersoner och för pedagoger som vill ha 
möjlighet att påverka något i barnets liv bör ha etablerat en god kontakt med dess 
föräldrar. Pedagogen har en svår uppgift i samarbetet med föräldrar, samtalen bör ha 
övervikt på den positiva sidan. Om ett barn får eller har allvarliga problem med läsning 
är det viktigt att informera om svårigheterna och om vilka konsekvenser de har för 
barnets självförtroende och allmänna situation i skolan. Fortsättningsvis skriver hon att 
om föräldrar får lämplig vägledning från skolan finns både lust och förmåga att hjälpa 
sina barn, viktigast är dock att de överför positiva och realistiska förväntningar på 
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barnens prestationer. Till det förebyggande arbetet hör också att stimulera barnens 
talade språk, språkliga medvetenhet och läslust. Optimala förutsättningar för utveckling 
av elevernas talade språk ges i en varierande social och fysisk miljö. En dialog mellan 
pedagoger och elev ska präglas av intresse, uppmuntran och respekt. Stimulansen av 
den språkliga medvetenheten påbörjas redan i förskolan och syftet med denna tidiga 
stimulans är att öka barnens fonologiska medvetenhet. Denna yttre stimulans och 
påverkan med hjälp av språklekar, rim och ramsor leder till att övergången till det 
alfabetiska skriftspråket blir mjukare och många onda cirklar förhindras. Detta är en 
viktig faktor vid den första läsinlärningen. En del barn saknar läsmodeller i hemmet och 
böckernas värld är en okänd värld innan de kommer till skolan. För att skapa läslust 
måste det finnas tid och rik tillgång på bra böcker för barn. Ett sätt att ge de yngre 
eleverna läsmodeller är att låta äldre elever läsa högt eller presentera sina 
favoritförfattare för de yngre. Högläsning är ett måste då det finns böcker som är 
intressanta men för svåra att läsa självständigt, här spelar pedagogen en viktig roll för 
att ge eleven en läsupplevelse (Taube 2007). 
 
 

2.9 Litteratursammanfattning 
 
Vi har i detta kapitel visat att olika forskare presenterar kunskapsfältet på lite olika sätt 
och ur skilda perspektiv. Av litteraturen att döma har barn med språkstörning funnits 
sedan en lång tid tillbaka men synen på dessa barns språkproblem har varierat över tid. 
Läkaren och den svenska pionjären Alfhild Tamm framträder i Sverige på 1910–talet 
och uppmärksammar språkstörningar hos barn. Tamm startade talkliniker med utbildad 
personal som arbetade med tidiga insatser för att underlätta läsutvecklingen för elever 
med språkstörning. Under denna tid framkom flera vetenskapliga discipliner inom 
främst psykologi och fonetik men även medicinska specialiteter. Slutet av 1900–talet 
och början på 2000–talet innebär ny forskning som är av stor betydelse. Nya typer av 
teorier bygger på omfattande empiriskt material som har blivit möjlig att åskådliggöra 
tack vare datoriserade analysprogram. I litteraturen definieras språkstörning på olika sätt 
beroende på vilket perspektiv som antas. Det finns barn som inte utvecklar sitt språk 
efter omgivningens förväntningar, man brukar säga att barnet inte talar ”rent”, och detta 
kan leda till att barnet upplevs lite udda och svårbegripligt för sin omgivning, vilket i 
sin tur kan leda till diagnosen språkstörning. Symptomen kan avspeglas primärt och 
sekundärt. Den sekundära problematiken av språkstörning visar sig som känslomässiga 
och/eller beteendemässiga problem som kan leda till att eleven ses som okoncentrerad 
och ”stökig”. Detta påminner om Tamms beskrivning av språkstörda barn som, förr i 
tiden, sågs som sinnesslöa och mindre vetande, det gäller därför att noggrant kartlägga 
och identifiera grundproblemet. 
 
De språkliga färdigheterna behövs i synnerhet vid läsning och läsutveckling. Språkliga 
förutsättningar för läsutveckling är en utvidgning av språkutvecklingen, det är därför 
viktigt att komma åt vilka språkliga faktorer som kan tänkas orsaka läsproblemet. 
Fonologisk medvetenhet är en nödvändig förutsättning för läsutveckling men absolut 
inte tillräcklig. Denna medvetenhet visar sig dock vara mindre effektiv på läsförståelse 
av ord, meningar och stavning för barnen med stora eller mycket stora fonologiska 
problem. Aspekter som språkförståelse och syntaktisk förmåga behöver 
uppmärksammas då de ligger till grund för läsförståelsen. Flera forskare delar 
uppfattningen om att läsning är en språklig aktivitet samt att barn som i förskoleåldern 
har en språkstörning sannolikt också får problem med fortsatt läsutveckling. De delar 
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också synen på att uppmärksamma förmågorna som ligger till grund för läsförståelse. 
Man bör utgå från funktionella situationer där det finns egen motivation och därmed 
drivkraft till att vilja lära sig nya saker och förstå mer, detta styrks av flera av författarna 
som betonar vikten av självförtroende för en fortsatt läsutveckling. De flesta barn lär sig 
läsa oavsett vilken läsinlärningsmetod som används i klassen men att de som har 
svårigheter med läsutvecklingen kan behöva byta läslära, en analytisk modell 
förespråkas av flera forskare.  Föräldrar är nyckelpersoner och pedagoger som vill ha 
möjlighet att påverka något i barnets liv bör ha etablerat en god kontakt med dess 
föräldrar.  
 
Sammantaget kan konstateras att forskning som behandlar pedagogers beskrivning av 
mötet med barn som är identifierade med en språkstörning är sällsynt, vad vi har 
förstått. Detta stödjer vår studies relevans.  
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3. Metod 
 
 
 
I metoddelen kommer vi att beskriva den valda metoden för studien samt varför den 
valdes. Vidare beskrivs pilotintervjun, urvalet till intervjuerna samt genomförandet av 
dem. Avslutningsvis beskrivs hur bearbetningen av materialet gått till och även hur 
materialet presenteras med tanke på anonymitet och etiska ställningstaganden. 
 
 

3.1 Metodval 
 
Vi diskuterade vilken metod som bäst skulle kunna besvara våra forskningsfrågor. Bell 
(1999) menar att valet av metodiska angreppssätt underlättas om man känner till deras 
fördelar och nackdelar. Hon menar att man då får goda förutsättningar att välja den 
metod som passar bäst för den uppgift man ska lösa. Starrin och Svensson (1994) 
skriver att ett kvantitativt angreppssätt är lämpligt när man vill ha ett mätbart resultat på 
ett förhållande mellan populationen och en företeelse. I en kvantitativ studie erhålls 
kunskap om utvändiga relationer mellan två eller flera företeelser, egenskaper och 
innebörder. Ett kvalitativt angreppssätt passar när man ska tolka eller förstå hur 
människor upplever någonting. Kvalitativa studier inriktar sig på svar kring frågor om 
egenskaper och sorter där man redovisar resultat i form av bland annat ord och 
berättelser.  I kvalitativa studier studerar man okända eller kända områden som fordrar 
fortsatt forskning. Forskning har då som mål att identifiera företeelser, egenskaper eller 
innebörder. Starrin och Svensson (1994) beskriver att det som upptäcks genom en 
kvalitativ studie är likheter och/eller variationer hos det studerade. Vi valde att 
genomföra en kvalitativ studie med ostrukturerade intervjuer (se bilaga) för vi ansåg att 
de belyste vårt syfte bäst. Med hjälp av denna metod fick vi möjlighet att fördjupa oss i 
ämnet och genom utsagorna få kunskap om ett för oss outforskat område genom att göra 
rimliga och trovärdiga tolkningar. Avsikten med studien var att belysa och analysera 
pedagogers utsagor och resonemang, om mötet med barn som har språkstörning, för att 
fånga vad som uppfattas vara av betydelse för att stimulera dessa barns läsutveckling. 
 
Stukát (2005) menar att intervjuaren vid en ostrukturerad intervju är medveten om 
vilket ämnesområde som ska täckas in men frågorna ställs i den ordning situationen 
inbjuder till. Utifrån ett antal huvudfrågor som ställts likadant till alla har svaren följts 
upp på ett individualiserat sätt med följdfrågor av typen: Vad menar du med det? Kan 
du berätta mer? Vidare skriver Stukát att samspelet utnyttjas mellan den som frågar och 
den som tillfrågas för att få så fyllig information som möjligt. Den information som 
söktes krävde ett möte och ett samtal med informanterna för att komma på djupet med 
hur de upplever situationen och intresset var inte att nå ut till ett stort antal pedagoger. 
Bell (1999) menar att det är stor fördel med intervjumetoden då den är flexibel och man 
kan följa upp idéer och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät, hon menar att 
genom skriftliga svar kan man inte utläsa eventuella tonfall och pauser. Hon betonar 
även vikten av att använda sig av ljudbandsinspelningar. Då finns möjligheten att gå 
tillbaka och lyssna för att analysera svar. Nackdelen med intervjuer enligt Bell kan vara 
att de tar lång tid att transkribera samt att man kan ställa ledande frågor. Tidsaspekten är 
viktig att tänka på eftersom det är många moment som ska göras vid en intervju. Lantz 
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(1993) poängterar vikten av att intervjuaren ska ha baskunskaper inom ämnet som 
behandlas, för att man ska bearbeta resultatet på ett så bra sätt som möjligt. Genom 
intervjuerna jämför man de insamlade svaren med den teoretiska forskningen för att 
finna likheter och skillnader. Vid en enkätundersökning hade vi kunnat få kontakt med 
ett större antal pedagoger. Trost (2001) menar att en enkät är en användbar metod om 
man vill ha en hög grad av standardisering och strukturering vilket innebär att svaren 
blir avgränsade och lätta att jämföra. Genom en enkätundersökning kan svaren bli allt 
för begränsade och enligt Trost krävs rutin för att formulera frågor som har en hög 
strukturering.  
 
 

3.2 Urval och rekrytering 
 
En av oss är verksam i den kommun i Mellansverige där studien är gjord. I kommunen 
utförs, i förebyggande syfte, rutinmässiga språktester i förskolan och i 
sexårsverksamhet. Detta görs för att tidigt identifiera de barn som ligger i riskzonen för 
eller som har en språkstörning och därmed kunna arbeta med det extra stöd som behövs. 
Kommunen har två specialpedagoger med högskolepoäng inom tal, språk och 
kommunikation och femton pedagoger som är taltränare och handleds av ovan nämnda 
specialpedagoger. De barn som pedagogerna i studien arbetar med har diagnosen 
generell språkstörning som är en diagnos som beskriver omfattningen av 
språkstörningen. Logoped som finns kopplad till aktuella skolor i studien använder 
denna term liksom övriga logopeder i området.  
 
Respondenterna är fem pedagoger, i årskurs 1–3 på tre olika grundskolor. Valet av 
årskurs grundas på att vi liksom Lundberg (1999) anser att en god start, vad gäller 
läsutveckling, för många barn är helt avgörande. Förskoleklass valdes bort i vår studie 
beroende på att det här inte åligger pedagogerna att undervisa i läsinlärning. Vi är dock 
väl medvetna om att de utför ett viktigt förberedande arbete för den fortsatta 
läsutvecklingen. Enligt Trost (2005) är ett fåtal väl utförda intervjuer mer värda än fler 
mindre väl utförda, kvalitén ska sättas i första rummet, därav vårt val att göra kvalitativa 
intervjuer med fem pedagoger varav den första var vår pilotintervju. Med fler intervjuer 
kunde det blivit ett för stort material att bearbeta inom vår tidsplan. Stukát (2005) anser 
att vid en djupare intervju är det nödvändigt med ett lägre antal respondenter eftersom 
bearbetningen är en tidskrävande process och vid allt för många intervjuer riskerar 
analysen att bli ytlig. 
 
För att åstadkomma ett bra urval för undersökningsgruppen var grunden för det 
strategiskt, det vill säga att de deltagande måste ha viss erfarenhet för att tillhöra den 
undersökningsgrupp där vi kunde få den bästa informationen och som kom att svara 
mot vårt syfte med studien. För att åstadkomma detta urval vände vi oss till 
specialpedagogerna i en kommun som har kartlagt var barn med språkstörning finns och 
där ta hjälp av de pedagoger som har undervisat eller undervisar dessa barn. 
Pedagogerna som i studien kommer att benämnas: Anna, Bibbi, Clara, Doris och Elin är 
alla kvinnor och har varierad utbildning och arbetslivserfarenhet. Anna är utbildad 
grundskollärare årskurs 1-7 inom ämnesområdet Matematik/No och har varit verksam i 
11 år, hon arbetar för tillfället med en årskurs 2. Bibbi är utbildad grundskollärare 
årskurs 1-7 inom ämnesområdet Svenska/So och har varit verksam som lärare i 2 år och 
som fritidspedagog i 25 år, hon arbetar nu med en årskurs 2. Clara är utbildad 
lågstadielärare årskurs 1-3 och har varit verksam i 46 år. Doris är också utbildad 
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lågstadielärare årskurs 1-3 och har varit verksam i Sverige i 15 år och utomlands i 17 år, 
arbetar nu med en årskurs 1. Elin är likaså utbildad lågstadielärare årskurs 1-3, hon har 
varit verksam i 20 år och arbetar nu med en årskurs 1.  
 
 

3.3 Pilotstudie 
 
Lantz (1993) betonar vikten av att intervjufrågorna svarar upp mot syftet med studien, 
det är därför viktigt att testa frågeformuleringarna. För att undersöka om 
intervjufrågorna passade in mot studiens tänkta syfte genomfördes en pilotstudie. Enligt 
Lantz får man då möjlighet till att korrigera frågorna och även eventuellt lägga till 
frågor om så behövs. Hon poängterar vikten med en välarbetad plan för frågornas 
utseende och genomförandet av intervjun. När pilotstudien var aktuell kontaktades 
inledningsvis rektor på aktuell skola och sedan berörd pedagog, Anna, för att informera 
om syftet och våra etiska ställningstaganden. Information gavs också om varför och på 
vilket sätt just berörd pedagog blivit utvald. All kontakt skedde inledningsvis 
personligen men en passande tid för intervjun gjordes via telefon eftersom pedagogen 
ville ha tid på sig att hitta ett optimalt tillfälle att bli intervjuad på utifrån sin 
arbetssituation. Dagen efter det personliga mötet kom vi överens om en passande tid för 
intervjun. Intervjun som genomfördes var ostrukturerad med följdfrågor och spelades in 
på en kassettbandspelare och Mp3 spelare, detta gjordes för att undvika tekniska 
missöden. Vi klargjorde våra roller, det vill säga att en person var huvudintervjuare och 
den andra satt med och kompletterade med följdfrågor och granskade den intervjuades 
reaktioner och svar. Efter avslutad intervju bad vi att få respons på sättet vi intervjuade 
på och pedagogen upplevde intervjun som lugn, behaglig och kommunikativ. 
Pilotintervjun pågick i 80 minuter. En av oss transkriberade pilotintervjun. Sedan 
granskade vi den tillsammans och gick igenom intervjun för att se om något skulle 
ändras. Det framkom av Annas svar att sista frågan ”Vad finns för hinder och 
möjligheter i mötet med elever som har språkstörning?” behövde bytas ut mot ”Beskriv 
vad du har för tankar om mötet med elever som har språkstörning?” för att få svar på de 
frågor som undergår syftet. Diskussion om följfrågor togs upp och vi kom fram till att 
det inte går att förbereda dem exakt eftersom deltagarna alltid svarar olika. Däremot 
ansåg vi det vara av vikt att vid varje intervju hålla fokus på de aktuella frågeställningar 
som återfinns i vårt syfte. Pilotintervjun var mycket uttömmande och vi beslöt oss för 
att använda den i huvudstudien. Den förberedde oss väl på de kommande intervjuerna. 
När vi ansåg oss färdiga med bearbetningen av pilotintervjun fortsatte arbetet med de 
kommande intervjuerna. 
 
 

3.4 Genomförande 
 
I ett inledande skede togs, som vi redan har nämnt, kontakt med en av 
specialpedagogerna i det för oss aktuella området. Att just denna specialpedagog 
kontaktades beror på att hon har högskolepoäng inom tal, språk och kommunikation och 
har ett nära samarbete med logoped som är kopplad till kommunen. Hon hade 
kännedom om vilka pedagoger i området som var aktuella utifrån vårt syfte, det vill 
säga att de arbetar eller har arbetat med barn som har språkstörning. Därefter 
kontaktades rektorer på utvalda skolor och vi informerade om vår studie och bad om 
tillträde till deras skolor och tilltänkta pedagoger. De fem strategiskt utvalda 
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pedagogerna fanns på tre olika skolor i en kommun. De uppsöktes personligen och blev 
informerade om studien och dess syfte. Vidare blev de tillfrågade om de var villiga att 
delta i en intervju. Vi poängterade att alla svar skulle behandlas konfidentiellt och att 
inga svar skulle kunna kopplas till dem personligen eller deras skola. Information gavs 
om att ljudupptagning skulle ske. Det var en viss svårighet att finna lämpliga tidpunkter 
för intervjuerna. Vi anpassade oss helt till pedagogernas önskemål om tidpunkt och 
plats, därmed utfördes intervjuerna på deras arbetsplatser. 
 
Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss själva samt informerade åter igen om 
varför just de blivit utvalda och vi återgav de forskningsetiska principerna. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av bandspelare och, för att undvika tekniska missöden, även Mp3. 
En av respondenterna hade bett om frågorna i förväg för att känna sig trygg i 
intervjusituationen. Vi inledde med en förfrågan om deras yrkesmässiga bakgrund. 
Redan efter första frågan upplevde vi att de hade mycket att berätta och de gjorde det 
med stort engagemang. Intervjuerna varade mellan 60 och 80 minuter. Efter avslutad 
intervju fick de en förfrågan om hur de upplevt intervjun och de var alla positiva. 
Intervjuerna genomfördes under veckorna 10-12.  
 
 

3.5 Transkribering och analys 
 
Transkription av varje intervju påbörjades en till två dagar efter intervjutillfället. Det tog 
cirka sju timmar att transkribera varje intervju som slutligen blev 58 A4 sidor. För att 
uppnå stor trovärdighet har intervjuerna transkriberats så ordagrant som möjligt, målet 
var att få med allt som sades, även harklingar, pauser och skratt för att fånga upp och 
minnas eventuella nyanser och känslor inför bearbetning av data. Efter transkriptionerna 
följde databearbetning med strävan att avgränsa och komprimera rådata. Vid 
databearbetningen studerades intervjumaterialet som transkriberats i syfte att förstå 
meningen med de intervjuades svar och finna det relevanta till studiens syfte och 
forskningsfrågor. Enligt Stukát (2005) bör man läsa upprepade gånger för att lära känna 
materialet och efter transkriberingen sker analysen stegvis. När man läst och sorterat 
materialet framträder så småningom ett mönster som kan användas till kategorisering. 
Med inriktning på studiens syfte och frågeställningar kategoriserades data till fyra 
teman: verktyg, tillvägagångssätt, förhållningssätt och grundläggande förutsättningar. 
Allt eftersom transkriptionerna lästes igenom och tolkades markerades den relevanta 
texten med olika färgpennor eller med siffror. Dessutom skrevs de relevanta utsagorna 
in i ett analysschema med en ruta för varje tema. Analysschema sammanställdes för 
varje respondent. Ibland var det svårt att tyda vad respondenten egentligen menade eller 
ville säga. Respondenterna påbörjade ofta en mening och övergick till en annan, vilket 
gjorde att det ibland blev lite otydligt. Vi tolkar att detta uppstod som ett led i att 
respondenterna hade så mycket de gärna ville förmedla, vilket vi upplevde som positivt. 
Några uttalanden tolkades om flera gånger innan en analys av vad respondenten sade 
kunde genomföras, vi återgick emellanåt till det inspelade materialet för att lyssna på 
viktiga delar. Vid analysen sökte vi mönster, likheter och olikheter för att kunna 
gruppera utsagorna. Vi försökte få en överblick över dessa och se vad som var specifikt 
för varje utsaga. Många av pedagogernas svar var liknande men vi kunde ändå urskilja 
vad pedagogerna ansåg som viktigt och vad de ville poängtera i sina svar. Under 
rubriken resultat presenteras de givna svaren utifrån intervjuerna och följs sedan av vår 
tolkning och analys. 
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3.6 Tillförlitlighet 
 
Vi har valt att använda oss av begreppet tillförlitlighet. Stukát (2005) beskriver att man 
kan använda sig av tillförlitlighet när man diskutera reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. I kvalitativa undersökningar är diskussionen om reliabilitet och 
validitet mer sammanvävda än i kvantitativa undersökningar. Vi anser att 
tillförlitligheten är stor då de frågor vi ställt under intervjuerna väl grundat sig i vårt 
syfte och våra frågeställningar. Vid intervjuerna var vi båda närvarande, dock växlade 
vi roller som intervjuare och medsittare. Vi har fått svar på våra frågor om vilka 
tillvägagångssätt, verktyg och förhållningssätt som, enligt pedagogers utsagor och 
resonemang, är av stor vikt i mötet med barn som har språkstörning, vad gäller 
läsutvecklingen. Vi har medvetet försökt att vara neutrala vid intervjuerna för att inte 
påverka resultaten. Vår förtrogenhet med skolans värld innebär att vi har förförståelse 
om denna, vilket kan ses som både en tillgång och en begränsning vid tolkning av data. 
Genom att vara observanta och försöka genomskåda denna påverkan kan vi 
förhoppningsvis bidra till att tolkningen blir mindre färgad av oss. En av oss är verksam 
i den kommun i Mellansverige där studien är gjord därför har vi under analysen, för att 
höja tillförlitligheten, varit noga med att kontinuerligt ställa oss frågan om tolkningen vi 
gjort är utifrån intervjuerna, detta för att tolkningen inte ska färgas av egen 
arbetslivserfarenhet i kommunen. 
 
För att öka tillförlitligheten har vi i enlighet med Kvale (1997) utfört intervjuerna med 
hjälp av bandspelare och Mp3, vilket skapar möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen. 
Transkriberingen delades upp mellan oss och för att få största tillförlitlighet gjordes 
detta ordagrant, analysen/ bearbetningen av intervjuerna gjordes därefter tillsammans. 
Vi har lagt stor vikt vid utformandet av frågor och kritiskt granskat dem. Genom att vi 
genomförde en pilotintervju fick vi svar på om våra frågor stämde överrens med vårt 
syfte. Vid bearbetning av insamlad data utgick vi ifrån att respondenternas svar var 
uppriktiga. Stukát (2007) menar att det självklart alltid finns olika faktorer utifrån som 
kan ha påverkat resultatet, detta kan ske mer eller mindre omedvetet. I denna studie 
medverkade fem respondenter vilket gör att det är svårt att generalisera vilket inte var 
avsikten med studien. Våra fem respondenter har gjort ett medvetet val att delta i 
studien och är få till antalet, detta är enligt Stukát faktorer som kan påverka 
generaliserbarheten. En annan faktor som kan minska generaliserbarheten är den 
speciella rutin som finns i kommunen för att identifiera barn med språkstörning. 
 
 

3.7 Forskningsetik  
 
Vi följde Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer gällande 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi 
informerade skolledare och pedagoger om undersökningens syfte, att deltagandet var 
frivilligt  och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, samt att det insamlade 
materialet endast skulle komma att används i vår studie. Innan intervjuerna 
genomfördes bad vi om tillåtelse att spela in intervjuerna. Efter att intervjuerna 
genomförts avidentifierades dessa och förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av 
dem. I studien har vi varit noga med att respondenternas identitet inte ska kunna röjas 
och allt material kommer efter arbetets slut att raderas. Respondenterna kommer att, om 
de så önskar, få ta del av vår studie genom att få ett exemplar av det färdiga arbetet. 
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3.8 Ansvarsfördelning 
 
Studien har genomförts i par. Litteraturen har lästs på varsitt håll och därefter 
diskuterats för att finna relevant material som motsvarar studiens syfte. Vi har 
gemensamt deltagit i studiens samtliga moment. Båda har medverkat vid datainsamling, 
bearbetning och analys samt diskussion.  
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4. Resultat 
 
 
 
I denna del redovisas resultatet från de genomförda intervjuerna samt vår tolkning av de 
givna svaren. Först ges på nytt en presentation av deltagarna för att skapa en bild av 
pedagogerna och deras utbildningsbakgrund. Deras resonemang om förekomsten av 
elever med språkstörning presenteras också som en bakgrund. Analysarbetet presenteras 
i olika underrubriker där vi sökt efter gemensamma teman, likheter och skillnader i 
pedagogernas resonemang och utsagor om mötet med elever som har identifierad 
språkstörning. 
 
Vid intervjuerna fokuserade vi på de fyra aktuella frågeställningarna som kopplas ihop 
med vårt syfte och dessa har också varit ledord vid analysen. Vi har lagt fokus på vilka 
verktyg pedagogerna anser sig ha att tillgå, vilket tillvägagångssätt och förhållningssätt 
de belyser och vilka grundläggande förutsättningar de framhåller som viktiga för att 
stimulera läsutveckling hos elever med språkstörning. Vi är medvetna om att verktyg, 
tillvägagångssätt och förhållningssätt ibland länkas ihop och också till viss del de 
grundläggande förutsättningarna. Vår tolkning är att det finns ett starkt samband mellan 
dem. 
 
 

4.1 Presentation av studiens pedagoger 
 
Anna har arbetat i 11 år. Hon är utbildad lärare årskurs 1-7 med inriktning ma/no. 
Tidigare har hon arbetat på mellanstadiet men de senaste två åren på lågstadiet. Hon 
upplevs av oss som positiv och använder sig gärna av den externa hjälp och 
handledning hon kan få i mötet med barn som har språkstörning. ”Specialpedagogen 
hjälpte mig jättemycket i ettan och vi tittade på material och jag fick övningar och sånt [ 
… ] hon gav jättebra handledning.” 
  
Bibbi har arbetat som fritidspedagog i 25 år och som utbildad lärare i två år. Hon är 
utbildad för årskurs 1-7 med inriktning sv/so. För Bibbi är det viktigt att mötet sker på 
barnets nivå. ”… läsläxa på sin nivå”. ”Jag försöker att prata det språket han förstår... 
enkelt, att det blir begripligt för honom… att man pratar på barnens nivå” 
 
Clara är lågstadielärare årskurs 1-3 och har arbetat 46 år. De första tjugo åren ansåg hon 
sig inte ha redskap för att möta barn med språkstörning. De följande åren har hon dock 
tillägnat sig en mängd erfarenhet som gett henne förståelse och att se samband mellan 
språklig medvetenhet och språkstörning. Hennes erfarenhet gör att hon känner sig trygg 
i mötet med dessa barn. ” … om man tittar tillbaka sådär en trettio, fyrtio år… jag hade 
inget redskap för det…”. ”Då blev det tillfällen att vi fick gå lite kurs och lära oss detta, 
så fick man helt plötsligt förståelse, aha…” 
 
Doris är lågstadielärare årskurs 1-3 och har arbetat 15 år i Sverige och 17 år utomlands. 
Viktigt för Doris i mötet med barn med språktörning är arbetslagets flexibilitet, 
samordning och ”öppna dörrar”. ”Det organisatoriska är ju otroligt viktigt alltså, för de 
här barnen…”. ”Vi kan lägga om schemat helt och fullt så att vi kan möjliggöra en 
resurs…”.   
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Elin har arbetat i tjugo år och är lågstadielärare. För att kunna göra att gott arbete 
betonar hon relationen mellan lärare och elev. ”Ja, det allra viktigaste är att jag har en 
relation till barnet så att jag kan genomföra något över huvudtaget”. ”… det viktigaste 
är att man bygger en relation.” 
 
Alla fem pedagogerna är eniga om att det finns en till två elever med språkstörning av 
någon grad i varje klass. Däremot har de olika uppfattning om detta antal upplevs som 
många eller få. Clara säger att hon generellt haft en elev med språkstörning i varje klass 
som hon har varit klasslärare för under sina 46 år som lärare och hon upplever inte det 
som många. Anna säger sig inte ha uppfattningen om att antalet elever med 
språkstörning är många. Hon menar att det kan bero på att kunskapen om dessa elever 
mer aktualiseras i de yngre åldrarna och hon har endast arbetat med de yngre åldrarna 
de två senaste åren. De andra tre pedagogerna tycker att det vanligen är förekommande 
med språkstörning hos elever och en av dem tycker till och med att det är mycket 
vanligt och att det har en tendens att öka. Vår tolkning är att denna upplevelse inte 
grundar sig på hur lång arbetslivserfarenhet pedagogerna har eftersom de pedagoger 
som har längst erfarenhet inte alls har samma uppfattning om förekomsten. Clara som 
arbetat längst tycker att hon har stor erfarenhet av elever med språkstörning men att de 
till antalet inte är speciellt många.  
 
 

4.2 Verktyg 
 
Verktyg som anses vara av betydelse för att stimulera läsutvecklingen i mötet med 
elever som är identifierade med språkstörning presenteras i detta avsnitt med hjälp av 
pedagogernas beskrivning av det egna arbetet.  
 
Anna tar hjälp av assistent, ibland för att själv undervisa individuellt och ibland för att 
assistenten ska arbeta med eleven som har språkstörning. Eleven går till taltränaren och 
får där extern hjälp som är specifikt utarbetad och individualiserad utefter 
språkstörningen (2ggr/vecka). Hon utnyttjar arbetslagets kompetens och arbetar över 
årskursgränser, delar barngrupper för att arbeta på olika språkliga nivåer. Elever med 
språkstörning ges också möjlighet till liten undervisningsgrupp med individuell 
undervisning eller ihop med några få andra elever (3ggr/vecka). Anna upplever 
Kiwimaterialet som ett bra verktyg för barn med språkstörning. ”Det är mycket 
upprepningar, mycket att känna igen”. ”Jag har valt en Kiwibok som passar deras nivå”.  
En dator finns att tillgå i klassrummet som används av alla elever, berättar Anna. 
 
Bibbi berättar att elever med språkstörning får delvis undervisning hos specialpedagog 
(1gång/dag) och undervisning i liten grupp tillsammans med annan pedagog (1 
gång/dag). I början på årskurs 2 gavs information och vägledning/handledning av 
logoped på ett EVK-möte (elevvårdskonferens) om en elev med språkstörning. Det 
finns en taltränare vid ett tillfälle i veckan tillgänglig på skolan men den talträningen är 
just för tillfället inte aktuell att använda för pedagog Bibbi, säger hon. 
 
Clara har fått information och inspiration om arbetssätt att använda vid arbetet med 
elever som har språkstörning. Denna information gavs i samband med utredning av 
logoped och tillsammans med specialpedagoger. Clara ger enskild undervisning till 
eleven med språkstörning, för att stimulera läsutvecklingen, medan en kollega har 
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ansvar för klassen (3ggr/vecka). Kompetensen läsinlärning/läsutveckling i tidiga åldrar 
finns inte i den lilla undervisningsgruppen på skolan därför görs ett utbyte av 
kompetens vid de tillfällena. Specialpedagogerna ger tips och stöd till pedagogen för att 
elever med språkstörning ska kunna arbeta i klassen och inte behöva gå ifrån. Datorn är 
ett verktyg och används som ett led i läsutvecklingen, men datorerna är få vilket leder 
till färre övningstillfällen, menar Clara.  
 
Doris tar hjälp av specialpedagogerna i liten undervisningsgrupp där det ibland är 
enskild undervisning och ibland tillsammans med några fler elever. Hon använder sig av 
sitt arbetslag för att själv skapa mindre undervisningsgrupper och tillfällen med 
individuell undervisning. Flexibiliteten i arbetslaget och samarbete gör att pedagogen 
inte har behov av taltränaren som finns vissa tillfällen på skolan.  
 
Elin beskriver att eleverna med språkstörning har talträning med taltränaren som finns 
på skolan 1 dag i veckan. Hon säger att hon arbetar också medvetet med 
Bornholmsmodellen där eleverna delas in i språkgrupper utifrån elevernas 
förutsättningar. Detta arbetssätt är till för hela klassen men gynnar elever med 
språkstörning eftersom det blir mindre grupper och ett medvetet arbete med 
språkträningsgrupp. Hon delar klassen i mindre grupper eller försöker ordna så att 
individuell lästräning kan ges för att stimulera läsutvecklingen för elever med 
språkstörning. Eleverna har fått undervisning av specialpedagogen som finns på skolan 
(1 gång/dag) men för tillfället är detta inte aktuellt, enligt Elin.  
 
Rutinmässigt utförs en språkscreening av alla 6-åringar i kommunen. Pedagogerna 
tycker detta är bra eftersom det ger en tidig kartläggning av de barn de ska arbeta med. 
Några av pedagogerna beskriver vikten av att göra en kartläggning på elevens 
läsutveckling för att konkretisera och kunna individualisera. Tre av dem, Clara, Doris 
och Elin, nämner ett material som aktivt används för elever med språkstörning och det 
är ett läsutvecklingsschema som är utarbetat av Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin. 
Pedagogerna beskriver materialet som lättöverskådligt, tydligt och med en tillhörande 
pärm med kopieringsunderlag på olika utarbetade övningar som passar till de olika 
momenten i utvecklingsstegen. Clara utgår helt från detta läsutvecklingsschema när hon 
planerar vidare i arbetet med läsutveckling. Doris tycker läsutvecklingsschemat är väl 
upplagt och ”… då man kollar av med jämna mellanrum ser man lätt utvecklingen hos 
eleven…”(Doris). Två av pedagogerna, Clara och Elin, använde sig också av 
läsdiagnoser för att kartlägga sina elevers läsutveckling. Efter en kartläggning, för att 
konkretisera målsättningen, skrivs åtgärdsprogram. Detta görs av alla de fem 
respondenterna eftersom det är ett åläggande som pedagoger har när åtgärder ska vidtas.  
 
4.2.1 Analys 
Pedagogerna har olika alternativa externa eller interna verktyg. Samtliga har tillgång till 
taltränare, som är en och samma person, men enligt vår tolkning har respondenterna 
olika syn på hur denna resurs ska, kan eller av pedagogerna vill användas. Detta kan 
bero på att tillfällena då taltränaren finns tillgänglig på en del skolor är relativt få och 
hon upplevs då som okänd. En av dem beskriver ”… det är någon vi kan ringa 
in…”(Bibbi) eller ”… jag är ju inte involverad i hur hon arbetar…” (Doris). Anna och 
Elin har stor tilltro till taltränarens arbete och tar del av information och tips om 
arbetssätt för att stimulera läsutvecklingen för elever med språkstörning. Vår tolkning är 
att de fem respondenterna inte i någon större utsträckning tar del av konkret 
arbetsmaterial, för att arbeta med liknande material eller på liknande sätt, av taltränaren. 
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Detta gäller överlag all undervisning som sker utanför klassrummet, i mindre 
undervisningsgrupp eller individuellt med eller hos specialpedagog eller liknande. Anna 
och Elin skiljer sig från de övriga i val av läslära och frångår det som benämns 
traditionell läslära för att använda en mer analytisk läslära. Vår tolkning är att 
pedagogerna anser att en kartläggning är viktig i relation till stimulansen av 
läsutvecklingen i mötet med elever som är identifierade med språkstörning. 
 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
 
Tillvägagångssätt som pedagogerna anger att de använder i sin undervisning för att 
stimulera läsutvecklingen hos elever med identifierad språkstörning presenteras i detta 
avsnitt. 
 
Anna använder sig av det materialet som finns tillgängligt i arbetslaget och förenklar 
och individualiserar. En del läromedel har Anna läst in på band så att eleven ska kunna 
lyssna både hemma och i skolan för att kunna delta och ta in kunskap. Anna har 
medvetet valt att arbeta med en mattebok som är gjord för elever med mångkulturell 
bakgrund vilket gör att det är enklare språk i den. Vid arbete i klassrumssituationen 
konstruerar, förenklar och varierar hon mycket det material som finns tillgängligt för att 
det ska stimulera elever med språkstörning. Anna tror på kontinuitet i läsandet för att 
komma vidare i läsutvecklingen ”… det är ju en läsebok som han läser varje dag vare 
sig det är sommarlov eller helg eller skola, så läser han varje dag en bit och föräldrarna 
skriver på” (Anna). Hon har tagit del av ett alternativt alfabet som taltränaren använder 
(praxisalfabetet) för övrigt arbetar Anna inte med liknande material som taltränaren. 
Elever med språkstörning som får extra hjälp i liten undervisningsgrupp arbetar också 
där med anpassat material det är här, enligt Anna, som det största arbetet med 
läsinlärning och läsutveckling sker. Anna berättar att de har tagit fram en anpassad 
läsebok som används vid dessa tillfällen, denna läsmetod kallas ”skynda långsamt”. Vid 
läsning i klassrummet utgår Anna från elevens intresse och låter valet av litteratur bli en 
positiv upplevelse. Allt stoff som hon tar fram blir en förkortad variant och 
extraböcker/häften prövas fram från det enkla till det något svårare. Eleven får 
anpassade böcker och hon upplever att det finns en risk för att elever med språkstörning 
inte hänger med i undervisningen. De hinner inte arbeta med så mycket för det tar lång 
tid och mycket energi att läsa. Hon läser dessutom högt så att elever med språkstörning 
kan lyssna i stället för att själva läsa. 
 
Bibbi använder det material som finns tillgängligt för de övriga eleverna i klassrummet. 
Elever med språkstörning har just nu en annan läsebok och läsläxan är anpassad med 
lite kortare texter, säger hon. Det huvudsakliga arbetet med läsutveckling sker utanför 
klassrummet med specialpedagog eller annan pedagog berättar Bibbi. Hon beskriver att 
elever med språkstörning är i behov av olika material och att de arbetar med det den tid 
de är i de kompletterande undervisningssituationerna, detsamma gäller arbetet med 
olika dataprogram. För att stimulera dessa elevers läsutveckling, säger Bibbi, är det 
viktigt att tala ett enkelt språk som eleverna förstår. ”Enkelt så att det blir begripligt för 
honom, för barnet alltså, och det är ju överhuvudtaget viktigt att man inte pratar på sin 
vuxna nivå utan att man pratar på barnens nivå” (Bibbi). Det krävs samarbete mellan 
lärare och elev, man hjälps mycket åt för att ta sig igenom uppgifterna, framhåller hon. 
Man får arbeta varsamt och i korta intervaller. Bibbis erfarenhet är att musik och dess 
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texter är ett användbart medel. Hon tycker att en viktig bit i läsutvecklingen är att lära 
sig texter utantill utifrån intresse och lek. 
 
Clara har många års erfarenhet och vetskap om olika material som hon använder sig av i 
arbetet med elever som har språkstörning. Det gör att hon utifrån sin erfarenhet kan 
nivågradera materialet, menar hon. Eleverna arbetar i sin egen takt med detta och med 
extraböcker som stimulerar läsutvecklingen. Hon har samma läslära till alla elever med 
gemensam genomgång i början, för att se och lära arbetsgången, men med 
individanpassat fortsättningsarbete. Clara använder sig också av material som 
specialpedagogerna tipsat om för att stimulera språkstörda barns läsutveckling. Arbetet 
är helt individualiserat för elever med språkstörning. När Clara ger enskild undervisning 
till dessa elever, berättar hon, utgår hon från arbetsmaterialet tillhörande Lundbergs 
läsutvecklingsschema. Dator med bland annat språkträningsprogram finns i 
klassrummet, men med endast en dator blir tillfällena ganska få. Clara tycker att 
samarbetet med förskoleklass är otroligt viktigt, det är här det grundläggande arbete 
görs ”… han gick in tillbaka till sexårsgruppen också och var med på mer språk den här 
språkträningen som de har och tränade den språkliga medvetenheten som är så otroligt 
viktig”(Clara). Hon menar att man måste ha tillgång till material som ”täcker” det som 
elever med språkstörning har ”luckor” i och i förskoleklassen finns material som gynnar 
dem. Ett hinder för elever med språkstörning är olika temaarbeten, eleverna ska läsa sig 
till kunskap på egen hand och sedan dokumentera och detta menar Clara är svårt för 
dessa elever.  
 
Doris anser att elever med språkstörning behöver arbeta mer intensivt och tidsmässigt 
längre med olika moment i läsutvecklingen. Detta gör att det behövs mycket material 
som stimulerar ett och samma moment men i stor variation av svårighetsgrad. Hon har 
tillverkat kortsystem av läroböcker så att eleverna kan arbeta med momenten på flera 
sätt vid upprepade tillfällen. Det måste finnas en variation för att man ska kunna 
repetera, menar hon. Hennes arbetssätt innefattar mycket konkret material vilket hon 
använder sig av till alla elever. Doris har valt att själv tillverka läsutvecklingsmaterial i 
form av kortspel, domino et cetera. Doris arbetar parallellt med språklig medvetenhet 
och läsförståelse. Genom att arbeta med lite text i taget som är kopplad till frågor tycker 
hon sig få en översikt av läsförståelsen. ”Men det här går ut på att läsa väldigt lite äh... 
och sen direkt koll på läsförståelsen, alltså inte så mycket och sedan kanske bara en 
fråga…” (Doris). Elever med språkstörning behöver mycket hjälp och stöttning i de här 
momenten och det är enligt Doris viktigt att uppgifterna är individanpassade. Doris har 
valt att inte använda sig av en läsebok vid läsläxa utan hon har själv svårighetsgraderat 
skönlitterära böcker som används vid läsläxa. Vi de tillfällen elever med språkstörning 
arbetar i liten grupp eller individuellt ges de tillfälle till repetition och att befästa sina 
kunskaper. För att kunna arbeta intensivt och repetitivt menar Doris att det i stor 
utsträckning krävs en vuxens deltagande. ”Den bästa kvalitén blir ju när man sitter 
antingen med några eller en och en” (Doris). Hon löser detta genom att använda sig av 
arbetslagets flexibilitet. 
 
Elin tycker det är viktigt med gemensam struktur och har gemensamma genomgångar. 
Alla elever har samma läsebok men har kommit olika långt i den. Elin menar att ”målet 
med läsning är ju inte att läsa läsebok utan det är ju att läsa skönlitterära eller vanliga 
böcker” (Elin). För att underlätta inlärning av ljud har en elev med språkstörning 
praxisalfabetet som stöd i sin läsutveckling. Elin säger att det är viktigt att vara 
uppmärksam så att man inte fastnar i momentet ljud och bokstäver. Hon betonar att 
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eleverna också måste få en helhet och förståelse för det de läser. Vid indelning i 
språkgrupper, som är nivågrupperade, ges elever med språkstörning tillfälle att träna 
intensivt med anpassat material, grupperna är inte statiska utan utvärderas kontinuerligt 
och ändras därefter. Elin menar att materialet är likvärdigt med de andra elevernas men 
att det i grupperna finns mer tid att arbeta med upprepning och på varierande sätt.  Elin 
upplever att det är svårt att veta vilka speciella verktyg som behövs för att stimulera 
läsutvecklingen för elever med språkstörning. ”… vi famlar hela tiden och letar och 
pratar med varandra… Hur ska vi göra? Hur ska vi handha detta?” (Elin). Inom 
arbetslaget hittar de passande lösningar. Elin menar att det allra viktigaste, innan man 
går tillväga, är att det finns en relation till eleven. Efter det tycker hon sig kunna erbjuda 
”… det vi har, allt möjligt, hjälp, pedagoger, olika sorts träning…” (Elin). 
  
4.3.1 Analys  
Vår tolkning av utsagorna är att samtliga pedagoger, i sina klasser, använder sig av 
samma läslära och läsutvecklingsmaterial också till elever med språkstörning. 
Pedagogerna anpassar, förenklar och individualiserar den aktuella läsläran men 
benämner inte att de provat att byta läslära för att stimulera elever med språkstörning till 
fortsatt läsutveckling. Likaså gäller detta annat material som finns tillgängligt för 
pedagogerna, de tillfällen elever med språkstörning arbetar med specifikt utarbetat 
material förekommer det i fyra fall av fem endast i extern liten undervisningsgrupp. Vår 
tolkning är att detta är ett arbete som sker parallellt, inte i enighet/samförstånd med 
klassrumsarbetet. Respondenterna menar att elever med språkstörning är i behov av 
intensiv träning för läsutveckling och detta förekommer både i externa och interna 
smågrupper och i något fall i enskild undervisning. Nämnvärt är att två av pedagogerna, 
Doris och Elin, arbetar på ett medvetet sätt med språklig medvetenhet och läsförståelse i 
ett inledningsskede av läsinlärning/läsutveckling. Tre pedagoger, Anna, Bibbi och 
Clara, lägger störst vikt vid den språkliga medvetenheten och fortsätter arbetet med 
läsförståelse längre fram i läsutvecklingen.  
 
 

4.4 Förhållningssätt 
 
Förhållningssätt som kännetecknar pedagogernas möte med elever, identifierade med 
språkstörning, vad gäller att stimulera deras läsutveckling beskrivs i detta avsnitt. 
 
Bibbi upprepar vikten av att vara lyhörd och varsam när det gäller elever med 
språkstörning…” så att man lägger fram den undervisningen som det barnet klarar av 
…”.  Bibbi arbetar på ett medvetet sätt för att förhindra att eleven misslyckas och tappar 
självförtroendet. Bibbi har under sina år upplevt att det är lättare att få en elev att träna 
på det den behöver om man utgår från elevens intresse. Detta har hon gemensamt med 
de andra pedagogerna, liksom att ge elever med språkstörning mycket tid, att prata, att 
uppmuntra och stärka deras självbild och på så sätt hoppas de kunna ge dem ”… lugn 
och lust att lära…” (Bibbi). Viktigt är att man hjälps åt kring de här eleverna, att man 
arbetar konkret och förstärker de positiva sidorna och uppmuntrar alla framsteg, menar 
Bibbi. Anna uppmuntrar eleverna till hjälpsamhet och självständighet enligt ”… see 
three, before me …” (Anna). Hon beskriver att hon är glad och positiv och har 
förmågan att ta till vara på andras kunskap vilket leder till ett gott och tillåtande 
klassrumsklimat, menar hon.  För att stimulera läsutveckling måste det finnas 
motivation och realistiska konkreta mål för eleven att arbeta mot, menar Bibbi, Clara, 
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Doris och Elin. Anna tillika med Doris, Bibbi och Elin berättar om olika 
belöningssystem för att motivera elever med språkstörning, det kan vara guldstjärnor 
och olika slags körkort och diplom som eleven tillägnar sig på olika sätt. ”Jag har klarat 
körkortet! Och då blev de andra lite sådär så, oj! Men det är så kul för honom att få visa 
…” (Elin). Vid utdelning av belöning beskriver pedagogerna att eleverna utstrålar 
glädje, stolthet och att det är ett bevis på att de har lyckats. Clara menar att man inte får 
ställa för höga krav på elever med språkstörning för då är det lätt att de upplever 
misslyckande, det är viktigt att ha små lösningar till hands som utgår från elevens starka 
sidor. ”… att man aldrig tvingar dem att läsa inför klasskamrater om de inte vill [ … ] vi 
läste en bok tillsammans hela gruppen och de läste var sin sida och precis passande när 
eleven med språkstörning skulle läsa så kom det en bild som han fick berätta till i 
stället…” (Clara). Elin beskriver vikten av att våga prova nya vägar i arbetet med att 
stärka dessa elevers självförtroende, vi är alla olika och hon menar att ”Man måste få 
känna att jag kan, det måste vara positivt och inte för svårt” (Elin). Samtliga pedagoger, 
Anna, Bibbi, Clara, Doris och Elin beskriver att elever med språkstörning ofta har 
ytterligare problematik, till exempel med koncentration, impulskontroll och 
aggressioner och att detta kräver ett aktivt arbete med förhållningssätt. ”Han har varit 
väldigt aggressiv, de har varit rädda för honom. Han är mycket lugnare nu” (Elin). ”Jag 
har jobbat mycket med struktur på jobbet, på hela undervisningen och det har ju blivit 
räddningen för många [ … ] de klarar inte det, det blir för rörigt för de som har 
jättesvårt att koncentrera sig…” (Bibbi). 
 
4.4.1 Analys 
Samtliga pedagoger beskriver vikten av att stärka dessa elevers självförtroende. Att 
bygga på det positiva, uppmuntra genom ord, gester och belöningssystem är 
förekommande hos alla de fem pedagogerna. Att ha ett tillåtande och gott 
klassrumsklimat anses också viktigt för att få elever med språkstörning att våga vara en 
del i sammanhanget vid läsning och läsutveckling. Pedagogerna menar att eleverna ska 
våga och vilja delta utifrån sina individuella förutsättningar med läsning och 
läsutveckling men att det också hänger samman med individanpassat material och 
anpassade undervisningssituationer där eleven får uppgifter den klarar av och verkligen 
lyckas med. Två av pedagogerna, Anna och Doris, betonar hur de väljer läsmaterial 
utifrån elevens eget intresse och påvisar den positiva effekten av detta, elevens lust och 
motivation stärks.  I mötet med dessa elever finns en annan gemensam faktor, som 
samtliga pedagoger beskriver, vilket är ett tydligt förhållningssätt. Med tydligt menar 
pedagogerna att barn med språkstörning behöver enkla och få instruktioner, 
direktrespons eller snabb återkoppling på det som utförts, strategier för impulskontroll 
och bra relationer. Pedagogerna upplever annan problematik i samband med 
språkstörning som vanligt förekommande, svårigheter med koncentration, impuls, 
uthållighet och motorik är enligt pedagogerna tecken på detta. Vår tolkning är att i 
samtal om samförekomsten mellan språkstörning, andra diagnoser och olika beteenden 
reflekterar respondenterna över detta och nya tankar väcktes. Vikten av ett tydligt 
förhållningssätt återkommer här och för att underlätta och kunna stimulera 
läsutvecklingen används olika strategier som motverkar både språkstörning och andra 
ovan nämnda svårigheter. En viss anpassning sker också av arbetspassens längd och av 
elevens arbetsplats. En av pedagogerna, Elin, lägger mycket stor vikt vid relationer och 
menar att det inte går att arbeta på ett framgångsrikt sätt utan dessa.  
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4.5 Grundläggande förutsättningar 
 
Grundläggande förutsättningar som pedagogerna framhåller är av vikt i mötet med 
elever med identifierad språkstörning för att stimulera läsutvecklingen, presenteras i 
detta avsnitt. 
 
4.5.1 Inför mötet 
I mötet med elever som har språkstörning beskriver pedagogerna vikten av 
förberedelser inför arbetet. Gemensamt för tre av de fem pedagogerna, Anna, Bibbi och 
Doris, är att de upplever sig fått otillräcklig information inför mötet med dessa elever. 
Överlämningen från förskoleklass till årskurs 1 fungerar men informationen om 
svårigheterna kan i bland upplevas vara knapphändiga, berättar de. Bibbi beskriver att i 
ett fall framkom informationen om att en elev hade språkstörning så sent som i årskurs 
2. Anna beskriver att hon har fått skapa sig en egen uppfattning om det mesta kring en 
nu aktuell elev med språkstörning och känner sig osäker på hur mycket information hon 
har ”rätt” att få. ”Men jag tror att det skulle finnas mer information som det skulle vara 
bra att ha tillgång till” (Anna).  Bibbi tycker att ”… kommunikationen mellan olika 
institutioner är så viktig…” (Bibbi). En av pedagogerna, Clara, tycker sig ha fått 
tillräcklig information genom samtal, iakttagelser och besök i barngruppen. Clara 
beskriver en process som inleds av ”… lite problem”(Clara) som övergår till 
lösningsfokuserat tankesätt, där olika alternativa lösningar prövas. Clara känner ingen 
frustration inför mötet utan känner att hon vågar prova på lite olika lösningar. Hon 
menar att det är mindre press och stress nu när skolarbetet är individanpassat och elever 
med språkstörning får den tid de behöver. Elin menar att ”… det är en otroligt tight 
överlämning från förskolan…” (Elin) och att det förberedande arbetet fungerar och 
fortlöper bra. Om ett barn med språkstörning har uppmärksammas på förskolan följer 
man förutbestämda rutiner för att hitta vägar att arbeta med barnet på olika sätt. Doris 
säger att elever med språkstörning tidigt behöver få de redskap de behöver för att lyckas 
med sin läsutveckling, det är därför bra med information så man som pedagog kan 
förbereda inför mötet med dessa elever.   
 
4.5.2 Språklig medvetenhet 
Språklig medvetenhet, anser Bibbi, Clara, Doris och Elin, är A och O i läsutvecklingen 
för elever med språkstörning. Gemensamt tycker alla fem respondenterna, Anna, Bibbi, 
Clara, Doris och Elin att de i förskolan och förskoleklass gör ett jättebra förberedande 
arbete med språklig medvetenhet inför kommande läsutveckling. Clara beskriver vikten 
av att inte ha några ”luckor” och att det inte ”får fattas bitar” i den språkliga 
medvetenheten. Om så ändå skulle vara fallet behöver man kartlägga och ta reda på vad 
det är som fattas och backa tillbaka för att arbeta med den språkliga medvetenheten på 
rätt nivå. Två av pedagogerna, Clara och Elin, ställer sig frågan om ” barnen lämnas på 
dagis tidigt [ … ] ändå lyckas vi inte med all vår språkträning [ … ] är alltså talet genom 
modersmjölken är så viktig?” (Elin). De menar att man till och med får backa tillbaka 
till den tidiga grundläggande språkträningen som det lilla barnet har med sin moder för 
att hjälpa eleven med den språkliga medvetenheten. Arbetsgången beskrivs som 
varierande mellan ett samarbete med förskoleklass i språkgrupper, där eleverna jobbar 
åldersintegrerat och ett gränsöverskridande arbete, där enskilda elever deltar i 
förskoleklassens språksamlingar.  ”… vi jobbar väldigt tätt så de får mycket av den 
språksamling som de behöver, för de är inte riktigt färdiga än” (Elin). Bibbi menar att 
man i förskolan och förskoleklass mer leker sig fram till kunskap och att i skolan 
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kommer kraven. Arbetet med språklig medvetenhet är mer avslappnat i förskolan och 
förskoleklass än i skolan.  
 
4.5.3 Föräldrars delaktighet i läsutveckling 
Samtliga pedagoger, Anna, Bibbi, Clara, Doris och Elin beskriver att föräldrarnas och 
pedagogernas inställning till elevens problematik påverkar hur effekten och resultatet av 
elevens läsutveckling blir ”… en del föräldrar är ju SÅ samarbetsvilliga mot att man då 
har en del som säger vi hinner inte…” (Clara). Beträffande föräldrars delaktighet anser 
de den vara av stor betydelse för läsutveckling för elever med språkstörning, eftersom 
de parallellt med skolan kan stötta barnet. ”Ja, man måste dra åt samma håll ”.” Absolut, 
de måste vara med i arbetet, alla måste vara med [ … ] få föräldrarna att först att det vi 
gör är för ditt barn” (Doris). De fem respondenterna menar att det krävs daglig träning, 
stimulans och tillrättalagd undervisning för att en utveckling hos dessa elever ska ske 
och Clara är en av dem som tydligt beskriver effekten av daglig träning. ”Det är ju alltså 
mängden av träning som hjälper dem. Jag menar en kvart om dagen hemma mot en 
kvart i veckan ger ju resultat” (Clara). För att stimulera läsutvecklingen hos elever med 
språkstörning betonar samtliga pedagoger att det är viktigt med ett samarbete med 
hemmet, Anna säger att ”… det som krävs är att de är med hemma också och påminner 
och stöttar [ … ] och de har varit jättebra på det här med att ta sig tid” (Anna). Denna 
relation, detta samarbete är enligt Elin och Anna ett måste för att eleven ska lyckas på 
ett bra sätt. ”Föräldrar vill ju väl [ … ] man måste bygga upp en relation med dem som 
är positiv så vi inte får dem mot oss för då stångar vi oss blodiga” (Elin). Doris menar 
att en tidig kontakt med föräldrarna kring en elev med språkstörning är att föredra. Elin 
menar att föräldrar ibland har dålig erfarenhet av skolan sedan sin egen skoltid, detta 
riskerar att färga barnets syn på skolan och likaså föräldrarnas vilja till samarbete och 
att ta emot erbjuden hjälp. Elin och Bibbi menar att det kan vara svårt att få ett positivt 
samarbete och för att uppnå detta krävs ett enormt arbete. Detta positiva samarbete, 
menar de, har en avgörande betydelse för att elever med språkstörning ska kunna få 
stimulans i sin läsutveckling. ” … att starta det positiva samarbetet, så man får, att vi får 
förklara vilken otrolig betydelse det har att kunna läsa [ … ] det är det de måste förstå 
på något vis, att det är superviktigt det här” (Elin). 
 
4.5.4 Analys 
Alla fem respondenterna anser att det är viktigt med information och överlämningar 
mellan de olika årskursstadierna för att ha vetskap/kunskap om vilka grundläggande 
förutsättningar eleven med språkstörning har eller behöver arbeta vidare med/utveckla. 
Vår tolkning är att pedagogerna känner att de vill kunna förbereda sig på olika sätt för 
att kunna arbeta med rätt saker så de grundläggande förutsättningarna finns för 
pedagogen och att de för eleven stärks. En viss frustration tolkas in från framförallt 
Anna och Bibbi, över att ha fått information men att den inte alltid upplevs som 
tillräcklig. Flera av pedagogerna nämner vikten av språklig medvetenhet som 
grundläggande förutsättning men vår tolkning är att endast tre av dem, Clara, Doris och 
Elin, arbetar aktivt med det. Ett utbyte av och med förskoleklass ses som en tillgång och 
ett naturligt arbetssätt för att ge elever med språkstörning den grundläggande 
förutsättningen, språklig medvetenhet, för att få en fortsatt läsutveckling. Bibbi ser, 
enligt vår tolkning, arbetet med språklekar som avslutat i och med skolstarten. 
Föräldrars delaktighet, tolkar vi som en stor och mycket viktig grundläggande 
förutsättning. Tolkningen görs utifrån det tydliga kroppsspråk, tonfall och tydlighet som 
framkom vid intervjuerna när pedagogerna berättar om föräldrars delaktighet, påverkan 
och viktiga roll för sitt barn med språkstörning och dess läsutveckling. Alla fem 
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respondenterna betonar vikten av föräldrars delaktighet och Elin och Bibbi ser det som 
avgörande för att kunna stimulera läsutvecklingen för elever med språkstörning. Vår 
vidare tolkning är att ju tidigare föräldrar är delaktiga desto större chans att minska 
svårigheterna.  
 
 

4.6 Sammanfattning och slutsats 
 
Det som är av betydelse för att stimulera läsutveckling hos elever med språkstörning är 
relationen till dem, vilken är den grund man bör bygga på. Erfarenheter och ett 
individualiserat arbetssätt ger pedagogerna möjlighet att möta eleverna på deras nivå. 
Genom ett anpassat, strukturerat material och en flexibel organisation har pedagogerna 
möjlighet att tillvarata de starka sidorna hos elever med språkstörning och därigenom 
arbeta med alla sinnen och ge en lustfylld språkstimulans. Uppmuntran och belöning är 
ett bra sätt att motivera dessa elever och stärka deras självförtroende, då detta är av 
betydelse för läsutvecklingen. Extern hjälp i form av taltränare, liten 
undervisningsgrupp och stöd av annan pedagog är viktiga verktyg på vägen mot god 
läsutveckling. För att tydliggöra läsutvecklingen och kunna individualisera det fortsatta 
arbetet, för elever med språkstörning, används kartläggning i form av 
läsutvecklingsschema. Grundläggande förutsättningar i mötet med elever med 
språkstörning, är tydlig information inför mötet, betydelsen av språklig medvetenhet 
och föräldrars delaktighet i sitt barns läsutveckling. Vi drar slutsatsen att andra faktorer 
är av större betydelse än materiella lösningar. Med andra faktorer menar vi bland annat 
pedagogens erfarenheter, relationen till eleven, samarbetet med hemmet och tillgången 
till en flexibel organisation där extern hjälp finns att tillgå. 
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5. Diskussion  
 
 
 
Här nedan följer metoddiskussionen där vi för en diskussion kring vår valda metod och 
vårt genomförande av studien. Därefter görs en diskussion kring resultatet i relation till 
litteratur och forskning. Avslutningsvis skrivs det om förslag till vidare forskning. 
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Att ha enskilda intervjuer med respondenterna är av stor betydelse för 
diskussionsutrymmet. I en gruppintervju tror vi att respondenterna hade kunnat 
påverkas av varandras utsagor och intervjuerna hade kanske inte blivit så uttömmande 
och djupgående. Detsamma gäller om vi valt enkät som undersökningsform då tror vi 
att viktig information skulle ha gått förlorad, på grund av att en tolkning av 
pedagogernas utsagor inte hade varit möjlig, följdfrågor hade inte heller kunnat ställas. 
Att vi deltog båda två vid intervjuerna visade sig vara ett bra val då vi genom våra olika 
roller kunde komplettera varandra och hjälpas åt att hålla fokus på ämnesområdet, då vi 
valt att ha ostrukturerade intervjuer. Kvale (1997) menar att det är centralt för intervjun 
att hålla sig till det valda ämnet, detta fick vi arbeta aktivt med under intervjuerna som 
gav en stor mäng information. Allt intervjumaterial transkriberades men när vi sedan 
tolkade intervjuerna kunde vi välja bort irrelevant information. Detta var nödvändigt 
eftersom allt som framkom i intervjuerna inte var relevant och inte heller svarade på 
vårt syfte och aktuella frågeställningar. Studien visar vad respondenterna berättat och 
vad de ansåg vara av betydelse för att stimulera läsutvecklingen hos elever med 
språkstörning. Det skulle ha varit intressant att efter intervjuerna följa upp med 
observationer för att se hur pedagogerna faktiskt arbetar med dessa elever. Vid 
litteratursökning fann vi det svårt att hitta relevant material i form av avhandlingar och 
vetenskapliga artiklar som kunde stödja vår studie och dess syfte. I den litteratur som 
behandlats har vi sökt primärkällor på flera sätt dock utan resultat. 
 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
I den här delen diskuteras vårt resultat, tolkningar från intervjuer samt egna åsikter. 
  
Syftet med studien var att belysa och analysera pedagogers utsagor och resonemang om 
mötet med barn som har en identifierad språkstörning för att fånga upp vad som 
uppfattas vara av betydelse för att stimulera dessa elevers läsutveckling. Utifrån 
studiens frågeställningar framkom det vad respondenterna anser sig ha för verktyg att 
tillgå, vilka tillvägagångssätt och förhållningssätt som är av betydelse för att 
läsutveckling ska kunna stöttas och stimuleras. Vidare framkom vilka grundläggande 
förutsättningar pedagogerna framhåller i mötet med ovan nämnda elever. Studien visar 
att deltagarna har en varierande syn på hur vanligt förkommande elever med 
språkstörning är, men att det finns minst en i varje klass. Respondenterna beskriver att 
en anpassning i undervisningen kan innebära konkretisering och visualisering i form av 
bilder och lägg-/plockmaterial. Därtill framkom att pedagoger behöver tänka på att 



34 

använda sig av enkla, korta instruktioner både muntligt, skriftligt och visuellt. Men även 
upprepning, struktur och tydlighet ger trygghet för elever med språkstörning. Flera 
respondenter använde dessutom liten undervisningsgrupp, enskild och specifik 
undervisning där eleven ifråga får möjlighet att jobba med det som är svårt och använda 
sina starka sidor. För att stimulera läsutveckling hos elever med språkstörning ansåg 
respondenterna att tid behövdes för att de själva skulle ha möjlighet att genomföra mer 
enskild undervisning. Bruce (2006), Larsson, Nauclér och Rudberg (1992) beskriver 
läsning som en språklig aktivitet, barn med språkstörning måste få delta i en 
språkstimulerande miljö där man utgår ifrån barns förutsättningar, uttrycksformer och 
sinnen. Detta ska ske i en genomtänkt, intressant, stimulerande miljö, vilket bekräftas av 
Taube (2007). Vi tror att dagens skola med ett individualiserat arbetssätt gynnar elever 
med språkstörning. Eftersom detta innebär en nivåanpassning är det lättare för 
pedagoger att kunna ha ett varierat och stimulerande arbetssätt som gynnar 
läsutvecklingen. En reflektion vi gör, utifrån att ha läst Larsson, Nauclér och Rudbergs 
(1992) litteratur om att elever med språkstörning kan komma att behöva ta del av 
alternativa läsinlärningsmetoder, som gynnar dem, är att ingen av pedagogerna valt att 
byta läslära. Här menar vi att genom pedagogernas individualiserade arbetssätt skulle 
detta byte vara möjligt och chansen till läsutveckling, för elever med språkstörning, 
skulle stimuleras ytterligare. Vi tror att extern hjälp är en tillgång men ser helst att den 
inkluderas i gruppen, att arbeta och tillhöra en grupp är också stimulerande, då inte 
minst för läsutveckling. Vi anser att det finns en vinst i att delge varandra erfarenhet och 
kunskap, detta kan undvika slentrian och enkelspårighet i undervisningen. Anpassningar 
och träning för elever med språkstörning skulle då inte upplevas som svåra och 
krångliga, utan ses som ett naturligt arbetssätt i skolan. 
 
5.2.1 Föräldrar 
Respondenterna såg i likhet med Nettelbladt (2007), Taube (2007) och Bruce (2006) det 
som viktigt att låta föräldrar, till barn med språkstörning, parallellt med skolan ingå i 
arbetet med läsutveckling då föräldrar kan ge ytterligare tid till sitt barn. Vi tycker oss 
se att litteraturen inte skildrar den verklighet som vi sett i utsagorna. Respondenterna 
betonar och lägger mycket större vikt vid ett samarbete med föräldrar, de till och med 
anser det som avgörande för att kunna stimulera läsutvecklingen för barn med 
språkstörning. Våra erfarenheter är att om eleven har en läsförebild i hemmet, som 
påvisar vikten av det lustfyllda i att läsa, ges de större chans att lyckas med sin 
läsutveckling, detta framhåller även Taube (2007). Som pedagog måste man ha en 
inbjudande verksamhet där föräldrar känner sig välkomna och görs delaktiga i sitt barns 
lärande i en positiv anda. Detta måste man åstadkomma på ett tidigt stadium för att få en 
öppen dialog, vilket underlättar ett samarbete kring eleven. Barn med språkstörning är 
barn i behov av särskilt stöd, vilket kräver åtgärder och insatser. Dessa åtgärder och 
insatser ses inte alltid som rättigheter, av föräldrarna, utan upplevs som något svårt och 
jobbigt. Det är här en negativ spiral kan påbörjas och föräldrarna får då en negativ bild 
av skolan.  
 
5.2.2 Läsförståelse 
Både i litteratur och i utsagor läggs en stor tyngd vid den språkliga medvetenheten, den 
är en förutsättning för läsutveckling, i synnerhet för elever med språkstörning. 
Pedagogerna arbetar målmedvetet på många olika sätt för att stimulera och 
medvetengöra språklig medvetenhet hos elever med språkstörning. De tar hjälp av 
förskola och förskoleklass och betonar det viktiga förebyggande arbete som görs där 
och de använder sig till viss del av liknande arbetssätt. Nauclér och Magnusson (1997) 
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menar att arbetet med språklig medvetenhet är viktig men att det redan i 
inledningsskedet av läsinlärning måste ske ett parallellt arbete med läsförståelse för att 
en läsutveckling ska ske hos elever med språkstörning. Med tanke på att det endast är 
två av respondenterna som benämner arbete med läsförståelse frågar vi oss om detta är 
ett område som bör uppmärksammas mer. Clara, med sin arbetslivserfarenhet, ser 
många fördelar med det individualiserade arbetet men berättar att hon tycker att det 
finns saker man missar. Hon säger att gemensamma samtal om texter eleverna läser, 
som är en del i läsförståelsen, är en av dessa. Vi har genom studien fått kunskap om att 
man måste belysa än mer att det finns samband mellan språklig medvetenhet, 
läsförståelse och läsutveckling. Respondenterna beskriver också att elever med 
språkstörning har svårigheter med varje nytt inlärningsmoment i läsutvecklingen och att 
svårigheterna finns kvar högre upp i åldrarna men att de kan ha ändrat karaktär. Att 
språkstörning finns kvar men ändrar karaktär bekräftas av Ors och Nettelbladt (1999) 
och i studien som är utförd av och beskrivs av Nauclér och Magnusson (2001). Nauclér 
och Magnusson påvisar dessutom att om man inte arbetat tillräckligt med läsförståelsen 
i inledningsskedet av läsutvecklingen är detta det elever med språkstörning 
fortsättningsvis får problem med. Vi får en bekräftelse på vikten av att arbeta med 
läsförståelse och för oss är det ett moment som vi ser kan underlätta läsutveckling för 
elever med språkstörning.   
 
5.2.3 Psykologiskt perspektiv 
Studien visar ett psykologiskt perspektiv där självkänsla och självförtroende spelar en 
viktig roll. Respondenterna menar att alla barn behöver beröm och uppmuntran men 
barn med språkstörning behöver mer av det. Om man enbart tränar och övar mot en god 
läsutveckling utan att det ges tillfällen till beröm, skratt och motivation, kan det bli svårt 
för vem som helst att finna lust i det man gör. Att få känna sig duktig och få beröm, att 
uppleva att man kan utvecklas, ökar själkänslan och självförtroendet menar Bruce 
(2003) och Taube (2007) vilket bygger en positiv, uppåtgående spiral, som är gynnsam 
för elever med språkstörning och dess läsutveckling. Detta torde vara självklart men kan 
inte nog betonas. 
 
5.2.4 Sekundära symptom 
Många tankar har väckts vad gäller samförekomsten mellan språkstörning och annan 
problematik. Som vi skrivit i resultatet beskriver respondenterna dessa elever bland 
annat som okoncentrerade, ouppmärksamma och impulsstyrda. Utifrån det Bruce (2006) 
skriver om språkstörningsyttring, funderar vi på om det i dessa fall ges åtgärder utifrån 
sekundära symptom istället för att sätta in åtgärder som motverkar språkstörning och 
dess påverkan på läsutveckling. Vi tror att, om man missar indikationer på 
språkstörning, får eleven otillräckligt stöd i förhållande till sin problematik och risken är 
att pedagogen inte ger tillräcklig stimulans för en god läsutveckling till dessa elever. 
Respondenterna, som alla arbetar med barn som har språkstörning, beskriver ingen 
kompetensutveckling inom området och utifrån vår tolkning är det inget som 
pedagogerna efterfrågar. Vi tror att det kan bero på att en språkstörning inte har samma 
dignitet som till exempel en ADHD - diagnos trots att de kan ta sig liknande uttryck. 
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5.3 Slutord och reflektion 
 
Tack vare studien har vi insett att vi vill arbeta med elever som har språkstörning utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv. Vi som pedagoger har en viktig uppgift i att stötta och 
stimulera läsutvecklingen för elever med språkstörning. Vi har funnit litteratur som 
behandlar språkstörning, inom fonologi, grammatik, lexikon och pragmatik, var och en 
för sig. Den senare, pragmatiken, är ett område där forskning endast är i ett 
begynnelsestadium. Det är troligtvis därför det varit svårt att hitta relevant litteratur och 
forskning som ger en samlad bild av de olika domänernas påverkan av läsutveckling. Vi 
har trots detta valt att utföra studien utifrån de olika domänernas samlade påverkan av 
läsutveckling. Genom en kombination av egna erfarenheter, utsagor från de fem 
respondenterna och inläst litteratur visar studien på ett varierat utbud av möjligheter till 
att stimulera läsutveckling för elever med språkstörning. Vi har funnit kunskap om att 
andra faktorer anses vara av större betydelse än materiella lösningar. Med andra faktorer 
menar vi pedagogens erfarenheter, relationen till eleven, samarbetet med hemmet och 
tillgången till en flexibel organisation där extern hjälp finns att tillgå. Respondenterna 
berättar om olika material de använder, men det är inte det som är avgörande för att 
elever med språkstörning ska få stimulans i sin läsutveckling.  
 
Att några pedagoger menar att det inte alltid finns tid till enskild undervisning och att 
det behövs mer av det, får oss att reagera. Dessa uttalanden om otillräcklighet torde 
riktas mot rektorer och politiker inom barn- och ungdomsförvaltningen och anknytas till 
vår läroplan. Kvalitén av undervisning för elever med språkstörning, som också ses som 
elever med särskilda behov, påverkas i de fall där respondenterna menar att de inte 
hinner med enskild specifik stimulans för läsutveckling. Att personalen inte hinner med 
beror förmodligen på för stora grupper och för lite personal i förhållande till elevernas 
behov. Rektorerna behöver äska mer pengar och få gensvar av politiker, dels för att 
kunna rekrytera behörig personal, dels för att kunna leva upp till rektors ansvar för att 
elever med språkstörning ska få det stöd och den hjälp de behöver. I slutändan påverkar 
skolans ekonomi den tillrättalagda undervisningen och därmed den enskilda elevens rätt 
till stöd. Politiker inom skolvärlden behöver se över hur läroplanen och skolors 
ekonomi hör ihop. Det hjälper inte med ambitiösa läroplaner om inte resurser ställs till 
förfogande. Vi har genom vår studie fått goda kunskaper om hur vi som pedagoger kan 
gå tillväga för att främja elever med språkstörningar i deras läsutveckling. Det kommer 
förhoppningsvis alla elever till del men främst elever med olika typ av språkstörningar. 
Det skulle naturligtvis främst gynna elevens välbefinnande och utveckling, men även 
samhällsekonomin i ett långsiktligt perspektiv. Om inte eleven kan förstå vad han/hon 
läser eller vad andra menar så kan det leda till en känsla av utanförskap, vilket i sin tur 
kan verka nedbrytande för självförtroendet. En nedsatt förmåga i att läsa och förstå 
texter kan leda till svårigheter i att skaffa sig kunskaper vilket senare kan leda till 
svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden i framtiden.   
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5.4 Förslag till vidare forskning 
 

 Vilka förutsättningar har elever med språkstörning i en kommun där en 
identifiering ej görs och vad får detta för konsekvenser för dessa elevers 
läsutveckling? 

 
 Finns samband mellan språkstörning och motoriska svårigheter? 

 
 Hur kan man se en språkstörnings emotionella påverkan av läsutveckling ur ett 

elevperspektiv? 
 

 Intressant vore att göra en uppföljningsstudie och följa elev med språkstörning 
under en längre tid för att genom kartläggning se läsutvecklingen. 
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Bilaga  
 
 
 

Intervjufrågor 
 

 Vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever som har språkstörning? 
 

 På vilket sätt arbetar du med läsutveckling med elever som har språkstörning? 
 

 Vad är viktigt för dig i ditt arbete med läsutveckling för elever med 
språkstörning? 
 

 Beskriv vad du har för tankar om mötet med elever som har språkstörning?    
 


