Utbildning för elever med språkstörning
– vilket stöd behöver skolhuvudmännen?

En sammanfattning av rapporten ”Stöd till elever med språkstörning?”,
en kartläggning av skolhuvudmännens utbildningsalternativ, kompetens
och stödbehov i Specialpedagogiska skolmyndighetens Östra region.

Förord

Förord

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har inom ramen för ett
uppdrag vid myndighetens Östra region genomfört en kartläggning
över skolhuvudmännens utbildningsalternativ, kompetens och stödbehov för elever med grav språkstörning.
Ett varmt tack riktas till alla skolhuvudmän som har tagit sig tid
att besvara enkätundersökningen. Stort tack riktas också till Ann
Jacobson och Anders Westermark samt övriga medarbetare inom
myndigheten som bidragit under arbetets gång.
Tack för gott genomförande!
Stockholm i november 2017
Henning Törner,
ställföreträdande regionchef Östra regionen
Vill du ta del av rapporten i sin helhet,
inklusive referenslista, finns den att hämta på
www.spsm.se
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Inledning

Inledning

Det finns uppskattningsvis omkring 10 000 elever
med grav språkstörning i Sveriges grund- och
gymnasieskolor. De flesta går i den reguljära
skolan där en mindre andel av dessa erbjuder
kommunikationsspår eller kommunikationsklass.
I vissa skolor kan eleverna och deras lärare få
stöd från talpedagog, logoped, specialpedagog
eller speciallärare med inriktning mot språkstörning, men i många skolor saknas stöd av det
slaget.
Mängden förfrågningar kring språkstörning ökar
stadigt hos Specialpedagogiska skolmyndigheten,
SPSM. Statistik från 2016 visar att nästan en
tredjedel av alla rådgivningsuppdrag på något
sätt rör språkstörning. Antalet ansökningar
till Hällsboskolan har det senaste åren ökat
väsentligt. I Skolverkets rapport ”Tillgängliga
lärmiljöer?”, 2016, framhåller man denna grupp
som en av de som kan ha svårt att nå upp till
grundskolans kunskapskrav. En specialpedagog
beskriver i rapporten att elevernas svårigheter
att tolka och använda språket gör att de blir
”utslagna ur systemet”.
I slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och
kommunikation”, SOU 2016:46, som tagits
fram av ”Utredningen om kvalitet i utbildningen
för elever med vissa funktionsnedsättningar”,
framkom att majoriteten av elever med grav
språkstörning går i reguljär klass. För att få en
bild av hur väl elever med grav språkstörning
når målen för sin utbildning, ställdes frågor i en
nationell skolenkät och vid skolbesök i kommunikationsklasser, Hällsboskolan och riksgymnasiet. Svaren kan inte tolkas på annat sätt än att

Utbildning för elever med språkstörning

•

det går betydligt sämre i skolan för elever med
grav språkstörning än för elever i genomsnitt.
I helhetslösningen från utredningen läggs ett antal
förslag och bedömningar fram som tillsammans
syftar till att öka måluppfyllelsen hos elever
med grav språkstörning och göra det möjligt för
eleverna och deras vårdnadshavare att i större
utsträckning välja skola. SPSM är generellt sett
positiv till förslagen men ser ett behov av att
närmare undersöka vilka förutsättningar de olika
regionerna och kommunerna har att införliva
dessa. Det var en av utgångspunkterna för den
kartläggning som myndigheten nu genomfört.
För att SPSM ska kunna anpassa stödet till lärare
och elever behöver vi få svar på ett antal frågor:
• Hur ser skolsituationen ut för elever med grav
språkstörning?
• Var i skolsystemet finns de?
• Vilka utbildningsalternativ finns i kommunerna?
• Vilket stöd får eleverna i den reguljära
skolan?
• Vilken kompetens finns och hur ser behovet
av kompetensutveckling ut hos de som
arbetar i skolorna?
För att få en bättre bild av hur situationen ser
ut genomfördes en kartläggning i SPSM:s Östra
region under vintern 2016–2017. Frågorna som
ställdes till regionens skolhuvudmän handlar om
utbildningsalternativ, kompetens och stödbehov.
Resultatet visar att det finns ett mycket stort
behov av kompetensutveckling i kommunerna.
På följande sidor presenteras en sammanfattning
av kartläggningen.
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Stöd till elever med språkstörning
– hur ser det ut?

Vad är grav språkstörning?
”Med grav språkstörning avses problem att både förstå språk och göra sig
förstådd med språk. Problemet är av
sådan omfattning att elevens skolarbete,
sociala samspel och vardagsaktiviteter
påverkas i hög grad. Funktionsnedsättningen kännetecknas av att elevens
språkförmåga är påtagligt svagare än
vad som förväntas för åldern och att den
icke-verbala begåvningen ligger inom
normalvariationen. Språkstörning utgör
den primära problematiken, och kan inte
bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig
natur.”
Definition enligt förslag i betänkandet
Samordning, ansvar och kommunikation, SOU 2016:46.

Hällsboskolan i Stockholm
och Umeå
En av skolorna som SPSM driver på
uppdrag av staten är specialskolan
Hällsboskolan, som tar emot elever
med grav språkstörning. Skolan finns
i Stockholm och Umeå. Skolan har
bedrivit undervisning sedan 1969 och
låg från början i Sigtuna. I enlighet med
betänkandet ”Funkis – funktionshindrade elever i skolan”, SOU 1998:66,
avvecklades skolan i början av 2000talet, men återetablerades i Sigtuna
2008 efter att utredningen ”Två nya
statliga specialskolor”, SOU 2007:30,
presenterat sitt betänkande. 2010 startade Hällsboskolan en enhet i Umeå och
2014–2015 flyttade skolan från Sigtuna
till Stockholm.
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Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ska
verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till
en likvärdig utbildning och annan verksamhet
av god kvalitet i en trygg miljö. Det gör vi bland
annat genom undervisning i specialskolor och
specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning,
specialpedagogiska utredningar, information och
vidareutbildningar till skolor och förskolor.
Var befinner sig elever med grav
språkstörning?
Enligt en uppskattning i betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation”, SOU
2016:46, finns det cirka 10 000 elever med grav
språkstörning i grundskolan och gymnasieskolan.
Ett förhållandevis litet antal av eleverna går i
Hällsboskolan och trots att den finns till för
elever med grav språkstörning från hela Sverige,
är det i realiteten elever från närområdena som
går där. De flesta går istället i reguljär klass, men
även i viss utsträckning i kommunikationsspår
eller kommunikationsklasser. Kommunikationsspår innebär att ett par eller flera elever med
språkstörning går i en klass där övriga elever har
typisk språkutveckling. Kommunikationsklasser
består däremot uteslutande av elever med språkstörning.
Hur kan Specialpedagogiska skolmyndigheten
bidra på bästa sätt?
Mängden förfrågningar kring språkstörning som
kommer in till SPSM ökar och 2016 rörde nästan
en tredjedel av alla rådgivningsuppdrag på något
sätt språkstörning. Det finns ett uttalat behov av
olika former av stöd och kompetensutveckling
inom området. SPSM arbetar målmedvetet med
att skolor och kommuner ska utveckla egen
kompetens för att ge elever med språkstörning
möjlighet till god kunskapsutveckling och en
tillgänglig lärmiljö på hemmaplan. För att kunna
förbättra och anpassa stödet behövs en tydligare
bild av målgruppen och dess behov.
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Hur många elever med grav språkstörning kan
det finnas i den region där Hällsboskolan Stockholm ligger? Hur ser utbildningsalternativen ut
för dessa elever? Vilken kompetens och vilka
stödbehov har skolhuvudmännen?
Kartläggning ger svar
Som ett första led i arbetet med att förbättra
och anpassa stödet kring elevgruppen har SPSM
kartlagt utbildningsalternativ för elever med
språkstörning och skolhuvudmännens kompetens
och stödbehov i myndighetens Östra region.
Kartläggningen genomfördes den 22 november
2016–16 januari 2017 bland samtliga kommunala skolhuvudmän i myndighetens Östra region.
33 av 35 skolhuvudmän medverkade. 		

Regionen består av 35 kommuner i Uppsala län,
Stockholms län och Region Gotland. Skolverkets
elevstatistik visar att här finns 249 254 grund-

skoleelever per läsår under åren 2008–2016.
Enligt bedömningen i betänkandet ”Samordning,
ansvar och kommunikation”, SOU 2016:46, är
det ungefär 0,7 procent av skolans elever som har
en grav språkstörning. Detta innebär att det uppskattningsvis kan finnas 1 745 grundskoleelever
med den funktionsnedsättningen i regionen.
Ansökningar till Hällsboskolan
– allt fler och ojämnt fördelade
Antalet ansökningar har ökat väsentligt sedan
skolan flyttade från Sigtuna till Stockholm. Under
perioden 2008–2016 var antalet ansökningar
395. Trots att skolan ska ta emot elever med grav
språkstörning från hela landet, berör nio av tio
ansökningar elever folkbokförda i någon av de
35 kommuner som ingår i myndighetens Östra
region. Detta visar att det statliga åtagandet att
erbjuda utbildning för elever med grav språkstörning inte kommer elever i hela landet till del.

Ansökningar till Hällsboskolan Sigtuna – Stockholm 2008–2016
Antal ansökningar, återtagna ansökningar, avslag och mottagna elever per år.

Sedan flytten från Sigtuna till Stockholm har antalet ansökningar ökat väsentligt.
Samtidigt stiger också antalet avslag och var under 2016 fler än antalet mottagna elever.
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Antal ansökningar per region SPSM

Antal
ansökningar
per
region Sigtuna-Stockholm per region i
Diagram
2 visar
antal ansökningar till
Hällsboskolan
SPSM år 2008-2016.
Diagram 2. Hällsboskolan Sigtuna-Stockholm år 2008-2016: antal
ansökningar (n=395) per region i SPSM
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dessa är det endast två som erbjuder kommunikationsklass. I övriga fem finns inga alternativ
förutom reguljär klass.
Av de fem kommuner som har flest ansökningar
till Hällsboskolan har två inget särskilt alternativ
utöver reguljär klass och tre erbjuder kommunikationsspår. Resultatet bör tolkas med försiktighet. För att veta vad som påverkar antalet
ansökningar krävs en fördjupad analys.

De 395 ansökningarna till Hällsboskolan Sigtuna-Stockholm perioden 2008-2016
fördelas på följande sätt för regionerna: Östra 347, Mellersta 26, Norra 11, Västra 7 och
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”Det finns inga exklusiva former för elever med
grav språkstörning, dock kan språkstörning
ingå som en del i det totala stödbehovet och
då finns det lärstudios som kan bli aktuella på
följande skolor…”

var bokförda när ansökan gjordes. Nio av tio

Ansökningar per 4 000 elever i 35 kommuner i SPSM:s Östra region
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Diagram 3. Hällsboskolan Sigtuna-Stockholm: ansökningar (n=347) per 4000
region,
alltså i närområdet.
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Vilka grundskolealternativ finns det för elever
med grav språkstörning?
I SPSM:s Östra region finns ett stort antal elever
med grav språkstörning i de kommunala grundskolorna. På frågan vilka grundskolealternativ
det finns i kommunen för dessa elever, svarar
skolhuvudmännen så här.
70 procent: Inga särskilda alternativ. Eleverna går
i reguljär klass i grundskola.
24 procent: Kommunikationsspår i grundskola.
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Det
innebär
att
eller
med
grav
språkstörning går i en klass där övriga elever har
typisk språkutveckling.
12 procent: Kommunikationsklass i grundskolaSida 15 av 49
som uteslutande består av elever med grav språkstörning.
15 procent: Kommunikationsklass i grundskola
som består av elever med språkstörning och grav
språkstörning.
9 procent: Annat grundskolealternativ.
9 procent: Annan skolform.

Summan överstiger 100 procent. Det beror på att
samma skolhuvudman kan erbjuda flera alternativ.
Det är sju kommuner i Östra regionen som inte
har några ansökningar till Hällsboskolan. Av
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”Många elever med språkstörning går i sina
ordinarie klasser med anpassningar och särskilt
stöd. Vi har även […] resursenhet där vi har
särskilda undervisningsgrupper. Eleverna hör
fortfarande till sin hemskola.”
				Skolhuvudman

På frågan vilka gymnasieskolealternativ för
elever med grav språkstörning det finns i
kommunen, svarade skolhuvudmännen så här.
Frågan gäller både kommunala och fristående
skolor.
76 procent: Inga särskilda alternativ. Reguljär
klass i gymnasieskola.
0 procent: Kommunikationsspår i gymnasieskola.
0 procent: Kommunikationsklass i gymnasieskola.
12 procent: Annat gymnasieskolealternativ.
9 procent: Det finns ingen gymnasieskola i kommunen.
0 procent: Annan skolform.
6 procent: Vet inte eller inte relevant.

Tre fjärdedelar av skolhuvudmännen skattar att
elever med grav språkstörning går i reguljär klass.
Bara var tionde skolhuvudman har annat gymnasieskolealternativ. Ingen har kommunikationsspår eller kommunikationsklass som alternativ på
gymnasienivå.
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Finns det kunskap på central nivå om hur
många elever med grav språkstörning det
finns i kommunen och var dessa befinner sig
i skolsystemet?

Nära hälften av skolhuvudmännen svarar att
de inte har kunskap på central nivå hur många
elever med grav språkstörning det finns i kommunen och var i skolsystemet de befinner sig. En
dryg tiondel svarar att de inte vet eller att frågan
inte är relevant.

Vilken kunskap finns på central nivå i frågor
som rör behov, anpassningar och stöd för
elever med grav språkstörning?

Två tredjedelar svarar att det finns mycket god
eller ganska god kunskap på central nivå i frågor
som rör behov, anpassningar och stöd. En tredjedel svarar att det finns ganska liten eller mycket
liten kunskap.

”Vi håller på att klarlägga antal elever med grav
språkstörning. Jag fick enkäten i måndagseftermiddag och kontaktade skolsköterskor inom
kommunen. Det svar jag fått är 50 elever, men
oklart om alla har grav språkstörning.”

”Kompetens finns i kommunen men vi ser ett
behov av att sprida och fördjupa kunskaperna
om elevernas behov av anpassningar och åtgärder hos skolledare och förskolechefer.”

				Skolhuvudman

				Skolhuvudman

Vilka av följande professioner med inriktning
mot tal och språk finns på central nivå?

Stort behov av stöd och information
Samtliga skolhuvudmän svarar att de har behov
av det SPSM erbjuder. Det handlar i första hand
om stöd och information om funktionsnedsättningen med konsekvenser för lärande och
pedagogik, kurser och aktiviteter, forskning och
utveckling, specialpedagogiskt stöd, stödmaterial
och publikationer.

15 procent av skolhuvudmännen svarar att kommunen inte har någon profession med inriktning
mot tal och språk.
”Grundskoleavdelningen har en specialpedagog
med kompetensen. Dock jobbar personen i ett
övergripande team och inte riktat mot denna
specifika målgrupp.”

Två femtedelar svarar att det finns behov av
annan typ av stöd och information från SPSM
för att utveckla den egna kompetensen inom
skolorna och kommunen. Det handlar om information till beslutsfattare och elevhälsa, stöd för
kartläggning och material för insatser från central
nivå, stöd för att starta kommunikationsspår och
kommunikationsklasser samt stöd för kartläggning på lokal nivå.

				Skolhuvudman
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”Vi tar tacksamt emot allt stöd vi kan få då det
är svårt för en specialpedagog att möta behovet
på 29 grundskolor.”
				Skolhuvudman
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En komplex bild
Samtidigt som skolhuvudmännen önskar stöd
och information från SPSM, uppger de flesta att
det finns mycket god eller ganska god kunskap på
central nivå i frågor som rör behov, anpassningar
och stöd för elever med grav språkstörning. De
beskriver också att det finns professioner på central nivå med inriktning mot tal och språk och att
man ger konsultation och handledning samt för
dialog med rektor i dessa frågor. Den sammantagna bilden är att kompetensfrågan är komplex
och ett viktigt utvecklingsområde.
Samverkan – en nödvändighet
Den näst största utmaningen rör organisation.
Det gäller skolnivå, inom kommunen, samarbete
med landsting och SPSM samt oklarheter för
skola och vårdnadshavare kring gruppen elever
som har rätt till specialskolan. Samverkan mellan
kommuner är nödvändig, särskilt om den egna
kommunen saknar tillräckliga utbildningsalternativ med anpassningar och stöd för elever med
grav språkstörning.
Resultatet från undersökningen kommer att
utgöra ett viktigt underlag för fortsatt dialog
mellan SPSM och varje skolhuvudman. Samtliga
35 skolhuvudmän i SPSM:s Östra region kommer
att bjudas in till fortsatt regional samverkan.
Frågor att diskutera är hur kommunernas egen
kompetens för elever med språkstörning kan
utvecklas genom samverkan inom och mellan
kommuner och SPSM.
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Fördjupat underlag i nästa steg
En viktig utgångspunkt för undersökningen var
att skaffa en första överblick över situationen i
regionen angående det kartläggningsbehov som
beskrivs i betänkandet ”Samordning, ansvar och
kommunikation”, SOU 2016:46. Behovet av att
utveckla och samordna statens, kommunernas
och landstingens insatser för elever med grav
språkstörning i regionen kvarstår och undersökningen kan vara ett underlag i det arbetet.
Nu planeras en myndighetsövergripande kartläggning av hur skolhuvudmännen arbetar med
stöd till barn med grav språkstörning. Den nationella kartläggningen ska utgöra ett underlag för
kommande kompetensutvecklingsinsatser.

I sin rapport ”Tillgängliga lärmiljöer?”, 2016 ser
Skolverket vissa generella mönster. Ju närmare
eleverna och den dagliga verksamheten de som
svarar är, desto mer negativa uppfattningar har
de kring hur skolor och skolhuvudmän arbetar
med att undanröja hinder för elever med funktionsnedsättning. Därför finns det behov av att
rikta frågorna i kartläggningen även till rektorer.
Det kan bidra till ett fördjupat underlag om
hur SPSM kan stödja kommuner och skolor att
utveckla egen kompetens för att ge elever med
språkstörning en möjlighet till god kunskapsutveckling och en tillgänglig lärmiljö på
hemmaplan.
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En likvärdig utbildning för alla
Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer
som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt
stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder
kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag
och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom
specialpedagogik.

