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Abstract	  
 
 
 
Hannah Gyllenhammar (2016). Inkludering av elever med språkstörning? En 

forskningsöversikt kring elever med språkstörning (Including of students with language 

impairment? A research overview about including students with language impairment). 

Indipendent Project, Swedish, Indipendent Project, Specialisation in Early Years Teching and 

Grades 1-3, Second Cycle, 15, Credits. Shool of Humanities, Education and Social Siences.  

 

The aim of this study is to see what research says about including of students with language 

impairment and how teachers and the school can work to include and support students with 

language impairment with a basis in the equal perspective. Throughout the essay the socio-

cultural perspective has been used as a framework. The result is based on research and 

publications from Special Education school Authority and the National Agency for Education. 

The result is divided in two parts where I first present the research of a working with a basis 

in inclusion and as a contrast I presents the research that advocates interventions as a working 

method. Furthermore, my synthesis from the results is that a clear factor for support of 

students with language impairment is knowledge, both about language impairment and 

knowledge about including working. Further, another factor is cooperation between teachers, 

principal and parents. With the work of interventions the research shows that it is important 

that the intervention contains phonological awareness.   

 
 
Keywords: Inclusion, language impairment, socio-cultural perspective 
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1	  Inledning	  
 
Undervisningen i skolan ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar och ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas tidigare 

erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper, skriver Lgr 11 (s. 8). Claes Nilholm och Kerstin 

Göransson (2013) skriver att inkluderingsbegreppet har försökt skifta fokus från frågan hur 

elever som definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera till 

frågan hur skolan kan anpassa sig till att elever är olika (s. 26). 

 

Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har jag intresserat mig för hur elever med 

svårigheter inkluderas i undervisningen och har särskilt fascinerats av läs- och 

skrivsvårigheter och hur dessa elever på olika sätt exkluderas och inkluderas av både lärare 

och elever. Under min senaste VFU-period träffade jag en elev med språkstörning och blev 

genast intresserad av varför och på vilket sätt en sådan störning uppkommer och hur man på 

bästa sätt kan underlätta och hjälpa eleven i hans/hennes skolgång.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015 s. 7) skriver att en människas språk kan delas in i 

tre områden; form, innehåll och användning, där varje del är lika viktig i språkutvecklingen 

och beskriver både hur barnet förstår och uttrycker talat och skrivet språk. Området form 

handlar om fonologi och grammatik, det vill säga hur man sätter ihop meningar och hur ord 

uttalas och böjs. Innehåll handlar om språkets semantik, alltså de ord, uttryck och meningar 

man kan och förstår. Det tredje området användning innebär förmågan att kommunicera och 

samspela med andra, hur man använder ögonkontakt, kroppsspråk och det talade och skrivna 

språket. Vårt språk fortsätter att utvecklas inom alla områden hela livet och ett barn har vid 

sex års ålder ett ordförråd på cirka 6000 ord.  

 

Vidare skriver Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015 s. 9) att språkstörning får 

konsekvenser för förståelsen, möjlighet att tänka språkligt och att ta till sig innehållet i 

undervisningen. I skolan idag förväntas eleverna kunna analysera, hantera information och 

begrepp och att reflektera kring sitt eget lärande. För att kunna genomföra detta krävs det att 

eleven behärskar språket väl. Ulrika Nettelbladt och Eva-Kristina Salameh (2007 s. 13) menar 

att det ställs ökade krav på språkliga färdigheter och då i synnerhet läsning och skrivning i 
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och med dagens informationssamhälle. Kommunikation med andra människor är en 

grundläggande förmåga. För de barn som har problem att utveckla sitt språk och sin 

kommunikation är det av stor vikt att de får en anpassad intervention, det vill säga, åtgärder 

för en så optimal språkutveckling som möjligt.  

 

Jag kommer i denna forskningsöversikt titta på vad forskningen säger om elever med 

språkstörning i ett inkluderat klassrum i grundskolan. Vad säger Skolverket och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten om språkstörning? Vad ska jag som blivande lärare 

göra när det dyker upp en elev med språkstörning och finns det en övning eller ett 

datorprogram som kan stötta och hjälpa elever med språkstörning?  

 

Denna uppsats kommer att ha det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt då det är ett 

tydligt perspektiv som i hög grad förekommer både på universitetet och ute i skolorna. 

Detta perspektiv ställs mot det som benämns som behavioristiskt perspektiv för att det ska 

framgå vilka skillnader som förekommer i synen på språkstörning. 

 

1.1 Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på var forskningen står i frågan kring 

inkludering av elever med språkstörning och hur skola och lärare kan arbeta för att inkludera 

och stötta elever med språkstörning med utgångspunkt i ett inkluderingsperspektiv. 

Frågeställningen blir därför; 

• Hur kan elever med språkstörning stöttas i skolan och i undervisningen utifrån ett 

inkluderingsperspektiv? 

 

1.2 Teoretisk	  bakgrund	  

Här kommer jag att beskriva nyckelbegrepp och ge en kort introduktion till språkstörning och 

dess definition samt en introduktion till inkluderande arbetssätt. En kort beskrivning kommer 

även att göras av läs-och skrivsvårigheter och specialpedagogiska perspektiv. Till sist 

kommer en presentation av det teoretiska perspektivet sociokulturellt perspektiv.  
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1.2.1 Språkstörning	  
Diagnosen språkstörning ges i de fall där utvecklingen av språket hos ett barn är påtagligt 

försenad jämfört med andra barn. Barn med språkstörning har ofta uttalade svårigheter att 

producera och svårt att förstå språk, medan utvecklingen inom andra områden är relativt 

opåverkad. Diagnosen språkstörning får barnet då den språkliga utvecklingsnivån inte 

motsvarar barnets kronologiska ålder och diagnosen implicerar att barnet har språkstörning 

som sitt mest framträdande funktionshinder (Nettelbladt och Salameh 2007 s. 15).  

 

Nettelbladt och Salameh (2007 s. 15) beskriver definitionen språkstörning utifrån FN:s 

Världshälsoorganisation, WHO, som används i svensk klinisk praxis. WHO definierar 

språkstörning genom störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder tidigt i 

utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte tillräknas neurologisk sjukdom, abnormitet i 

talapparaten, sensoriska störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. Vidare 

beskriver författarna (s. 16) att internationell forskningslitteratur använder sig av begreppet 

specifik språkstörning (Specific Language Impairment) där betydligt mer strikta kriterier 

används eller är tillämpligt inom sjukvården.   

 

Man har inte kunnat påvisa några direkta orsaker till språkstörning hos barn, förutom när det 

gäller ärftlighet, skriver Nettelbladt och Salameh (2007 s. 20). Vidare skriver de att mellan 30 

och 40 % av barn med språkstörning har en nära anhörig, förälder eller syskon som haft/har 

läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning. Forskningsresultat pekar på att det finns en 

ärftlig faktor som påverkar hjärnans utveckling på ett sätt som är mindre gynnsamt för 

språkutvecklingen. Graden av språkstörning kan variera från lätt till mycket grav 

språkstörning där den lätta språkstörningen innefattar uttalsproblem och ofta är av övergående 

natur. Grav språkstörning innebär omfattande svårigheter och inte bara med fonologi och 

grammatik utan även med ordförståelse och språkförståelse (s. 25).  

 

 

1.2.2 Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
En av fyra vuxna svenskar når inte upp till kunskapskraven i svenska när de gått ur årskurs 9. 

De klarar bara av att läsa och använda enkla dokument. Detta innebär att en stor andel har 

sådana läs- och skrivsvårigheter att det försvårar för dem, och de får svårigheter att delta i vårt 

alltmer skriftspråkligt inriktade samhälle, skriver Christer Jacobsson (2006 s. 2). Caroline 
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Liberg (2006 s. 146) anser att en nybörjare inom läs och skriv måste vara både kunnig och 

tolerant om den ska lära sig att läsa och skriva inom ramen för den traditionella läs- och 

skrivundervisningen. Hon menar vidare att den traditionella läs- och skrivundervisningen 

favoriserar barn som kommer från hem där barnen tidigt kommit i kontakt med olika typer av 

läs- och skrivsammanhang och lärt sig delar av grammatikens grundprinciper.  Detta eftersom 

utlärandet börjar med den mycket komplicerade grammatiska operationen analys-i-syntes, 

som kan beskrivas som hopljudning av ord och fortsätter inom ett grammatiskt paradigm,   

 

Jacobsson (2006 s. 4-5) skriver om två övergripande orsaker till läs- och skrivsvårigheter, arv 

och miljö. De fonologiska bristerna menar Jacobsson till stor del är ärftliga och att 

fonologiska brister är en av de viktigaste faktorerna för att förklara dyslexi. Miljöfaktorer så 

som sociala problem, skolk, bristande omsorg och problem i familjen ses som möjliga 

faktorer till läs- och skrivsvårigheter. Verkligheten är dock mycket komplicerad eftersom ar- 

och miljöfaktorer alltid samverkar genom hela utvecklingen.  

 

De barn som stöter på svårigheter i läsinlärningen tenderar att undvika svårigheterna genom 

att läsa mindre, skriver Mats Myrberg (2007 s. 74). Vidare skriver författaren att barn som får 

svårigheter ofta väljer lättare texter och sådana texter som inte erbjuder några svårigheter hos 

övriga barn kan bli oöverkomliga för barn med läs- och skrivproblem. Läsningen blir då i 

värsta fall en upplevelse där risken för misslyckande är mycket stor. Många barn i denna 

situation saknar stöd hemifrån och då hänger det på att skolan uppmärksammar dem och ger 

ett effektivt stöd.  

 

Myrberg (2007 s. 76-78) skriver att läs- och skrivförmåga byggs upp enligt en känd modell 

med tre komponenter: avkodning, förståelse och motivation. Avkodningen är en teknisk 

färdighet som utvecklas i samband med läs- och skrivinlärningen, normalt vid 6-8 års ålder. 

Avkodning innebär att de minsta betydelseskiljande språkljuden, fonem, matchas med ett 

begränsat antal bokstavstecken. I svenskan rör det sig om ett fyrtiotal fonem och 28 

bokstäver, det råder alltså inte ett ”ett till ett” förhållande mellan tecken och språkljud vilket 

komplicerar processen. Ett villkor för att barn ska lära sig den alfabetiska koden är att de 

upptäcker att talflödet kan delas upp i mindre beståndsdelar. Förståelse är läsningens syfte och 

mål, men samtidigt en fortlöpande delprocess mot målet att förstå textinnehållet. 

Motivationen har med läsningens och textens roll i elevens liv att göra. Barns och ungdomars 

uppväxtmiljö har visat sig ha stor betydelse för detta. En miljö med goda förebilder vad gäller 
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läsande föräldrar och syskon, god tillgång på böcker och föräldrar som läser och sjunger högt 

är viktigt för motivationen. Eftersom alla barn inte har den möjligheten är en viktig uppgift 

för skolan att samarbeta med barn och föräldrar för att visa på vägar till läsning och skrivning. 

Myrberg menar att forskning har visat att ju tidigare barnet stimuleras av mänskligt tal, sång 

och musik desto större betydelse för barnets kognitiva och språkliga utveckling.   

 

Dyslexi är den form av läs- och skrivsvårigheter som fått mest uppmärksamhet i skola och 

media. De utmärkande dragen i dyslexi är dåligt automatiserad, långsam, besvärlig och hackig 

avkodning. Tillsammans med dessa svårigheter finns även brister i den fonologiska förmågan. 

Det vanligaste problemet är just den fonologiska medvetenheten, men också den som är mest 

mottaglig för pedagogiska åtgärder (Myrberg 2007 s. 83).   

 

 

1.2.3 Specialpedagogiska	  perspektiv	  
Nilholm (2005 s. 2) skriver om två grundläggande specialpedagogiska perspektiv. Ett av 

dessa perspektiv är ett mer traditionellt som innefattar ett individualistiskt perspektiv med 

rötter i medicin och psykologi. Centralt för detta perspektiv är att problemet placeras hos 

individen. Vidare skriver Nilholm att i det traditionella perspektivet definieras social rättvisa 

som en individuell rätt till extra resurser då sådana resurser sätts in för att arbeta med elevers 

svaga sidor, i en särskild, tillrättalagd utbildning med målet att nå normalitet. Andra 

kännetecken som lyfts fram i ett traditionellt perspektiv är forskningens positivistiska 

utgångspunkter med målet att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper. 

Även förespråkande av en mer segregerad undervisning och en stark betoning av att 

specialpedagogik grundar sig på en expertkunskap om det avvikande är karaktäristiska drag i 

ett traditionellt perspektiv. Det andra perspektivet som Nilholm ( s. 3-4) beskriver är det 

alternativa perspektivet, där specialpedagogiska behov ses som sociala konstruktioner snarare 

än som individuella svagheter. Detta innebär att man menar att den traditionella 

specialpedagogiken konstruerar individen som problembärare. Vidare skriver författaren att 

det är skolans system som skapar problem, snarare än individen själv. Dessa två perspektiv 

kan kopplas till två övergripande utbildningspolitiska diskurser där det traditionella 

perspektivet kan kopplas till en restaurerande utbildningspolitik med fokus på teoretiska 

studier, konkurrens och individuella val. Det andra perspektivet, det alternativa, kan kopplas 
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till det demokratiska deltagarperspektivet och en innovativ utbildningspolitik med inriktning 

mot medborgarskap och gemenskap.  

 

Inga-Lill Vernersson (2007 s. 11-12) beskriver att specialpedagogisk historik visar att olika 

delar av kunskapsområdet har fokuserats under olika perioder i svensk skola. Skolan påverkas 

hela tiden av de rådande samhällsförhållandena då det inte är en isolerad institution. 

Arbetslöshet, ekonomi, familjesituationer, stress och psykisk hälsa är faktorer som inverkar på 

elever och pedagogers arbete med lärande och kunskapsbildning. Vidare skriver författaren att 

elever i svårigheter bör ses enligt ett inkluderande förhållningssätt som en naturlig variation i 

elevgruppen.  

 

1.2.4 Inkludering	  
Nilholm (2006 s. 14) beskriver skillnaderna mellan det äldre begreppet integrering och 

inkludering. Inkluderingsbegreppet fick internationellt genomslag i samband med 

Salamancadeklarationen och har därmed kommit att ersätta det integrationsbegrepp som 

lanserades på 60-talet. Vidare skriver författaren att då begreppet inclusion lanserades visades 

en ny policy vad gäller barn i behov av särskilt stöd. En upplösning skedde av 

integrationsbegreppet då innebörden av begreppet blivit oklart då många menar att den 

avgörande skillnaden mellan integrering och inkludering är att det förra innebär att en helhet 

ska anpassas till delarna medan det senare syftar till att delarna ska passa in i en helhet som 

inte är organiserad utifrån delarnas egenskaper. Fortsättningsvis skriver Nilholm att 

inkludering utmanar befintliga hierarkier medan integrering är en assimilationsprocess. I ett 

skolsammanhang kan detta ses som att skolan som helhet ska vara organiserad utifrån det 

faktum att barn är olika.  

 

Nilholm och Göransson (2013 s. 27) lyfter fram gemenskapens betydelse för inkludering där 

olikhet inte ska ses som en belastning och där gemenskap är ett uttryck för socialt kapital. 

Gemenskap i en skola och i ett klassrum handlar om att man har tillit till varandra vad gäller 

de regler som gäller samtidigt som det finns ett gemensamt mål. Vidare skriver författarna att 

ett sätt att uttrycka detta är att det ska finnas ett ”vi”, ett igenkännande med klassen och 

skolan. Ordet inkludering används på olika sätt och som kontrast till en gemenskapsorienterad 

definition beskriver författarna (s. 29) att inkluderingsbegreppet kan beskrivas utifrån ett mer 

individorienterat perspektiv. Inom ramen för det individorienterade synsättet är det vanligt att 
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man bara intresserar sig för elever i svårigheter. En tredje användning av begreppet är den 

placeringsorienterade definitionen som är en vanlig användning då inkludering betyder att 

elever i svårigheter befinner sig i det vanliga klassrummet. Den placeringsorienterade 

definitionen vill författarna kalla en missuppfattning istället för en definition, men eftersom 

den blivit så vanlig finns den med som en definition.  

 

1.2.5 Styrdokument 

Lgr 11 (s. 8-9) skriver att skolan ska främja förståelse för andra människor. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, trosuppfattning eller 

funktionsnedsättning. Vidare skriver Skolverket att medvetenhet om delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 

kulturell mötesplats som både har ett ansvar och en möjlighet för att stärka denna förmåga hos 

alla som finns i skolan. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

och ska hjälpa elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med grund i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk. Språk, lärande och identitetsutveckling 

är nära sammankopplade och genom rika möjligheter till att samtala, läsa och skriva ska varje 

elev utveckla sina möjligheter att kommunicera och då få tillit till sin språkliga förmåga.  

 

2011 ändrades bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd i och med de nya styrdokumenten 

som började gälla hösten detta år. Det är skolans uppgift att ge alla elever den vägledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. En elev som har en 

funktionsnedsättning och har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd 

som syftar till att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Det finns två former av 

stöd i skolan till de elever som är i behov av ytterligare stöd och kan sättas in i form av extra 

anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2014 s. 7-11). Vidare skriver skolverket (s. 39) att 

särskilt stöd ska enligt skollagen som huvudregel ges inom den elevgrupp eleven normalt 

tillhör. Inom de obligatoriska skolformerna kan en elev under en tid få sitt behov av särskilt 

stöd tillgodosett genom enskild undervisning eller i särskild undervisningsgrupp. Men det är 

viktigt att skolan först prövar alternativet att låta eleven gå kvar i den ordinarie gruppen.  
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1.2.6	  Sociokulturellt	  perspektiv	  

Roger Säljö (2012 s.185-196) skriver att den sociokulturella traditionen inom det område som 

behandlas här har sitt ursprung i Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk. 

Vygotskij menade att psykologin var i en kris, där den dominerande traditionen, 

behaviorismen, var otillräcklig vad gäller förklaringar om hur människor lär och utvecklas. 

Han menar att man inte kan förstå de högre psykologiska förmågorna genom betingningens 

principer. Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur 

människor utvecklar förmågor som är kulturella, så som att läsa, skriva, räkna, resonera, lösa 

problem och så vidare. I detta sammanhang handlar det alltså om hur människor tar till sig, 

appropierar, medierande redskap. Mediering är ett grundläggande begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Uttrycket kommer från tyskan och betyder förmedling. Med 

mediering avses att vi människor använder verktyg eller redskap när vi förstår och agerar i vår 

omvärld. Vygotskij menade att människan använder sig av två olika slags redskap: språkliga 

och materiella.  

 

Ett språkligt redskap, som också är ett mentalt redskap, är en symbol, ett tecken eller ett 

teckensystem vi använder för att kommunicera. Språkliga redskap är exempelvis siffror, 

bokstäver, räknesystem och begrepp.  Att tänka och kommunicera innebär att människor 

använder sig av kulturella redskap när de förstår och analyserar världen. Vygotskij menade att 

människor inte upplever världen direkt, utan tänker i omvägar med hjälp av medierande 

redskap. I det sociokulturella perspektivet har bland annat språket en särställning som 

medierande redskap. Det är genom kommunikation med andra människor vi kan uttrycka oss 

och språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår värld. Vygotsij såg språk och tanke som 

nära besläktade, men inte identiska. Det är genom språklig kommunikation vi formas som 

tänkande varelser. Vi erövrar som barn språket i samspel med personer i vår närhet och 

genom detta tar vi också till oss specifika sätt att se på världen. Appropiering är ett begrepp 

som i den sociokulturella traditionen användes för att beskriva och förstå lärande. 

Appropiering innebär då att en person blir bekant med och lär sig bruka kulturella redskap och 

förstå hur de medierar världen. Vygotskij menade att det är i skolan vi möter och blir bekant 

med kunskap genom appropiering. Det sociokulturella perspektivet är inte kopplat till någon 

speciell pedagogik eller skola. Det är istället avsett att kunna förverkligas inom den vanliga 

skolan och dess förutsättningar. Konsekvenserna ligger i hur man organiserar samspelat 

mellan elever och lärare, och hur elever ges möjlighet till att appropiera och delta i 

undervisning (Roger Säljö, 2012 s. 185-196). 
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Anders Jakobsson (2012 s. 16) beskriver det sociokulturella perspektivet som ett 

paraplybegrepp som antagits av ett antal närbesläktade teorier kring lärande och mänsklig 

utveckling. De enskilda teorierna innehåller dock en gemensam kärna av uppfattningar kring 

hur människor utvecklar nya kunskaper och vilka processer som påverkar och styr 

utvecklingen. Flera av teorierna inom det sociokulturella perspektivet tillkom i en annan 

tidsepok för cirka hundra år sedan vilket innebär att de kan behöva utvecklas för att kunna 

användas i dagens högteknologiska samhälle. Vidare skriver Jakobsson att sociala medier och 

annan ny medieekologi utvecklas vilket har gett förändrade villkor för att förstå hur elever 

eller människor i allmänhet uppfattar, lär sig och förstår saker i olika sammanhang. Jakobsson 

beskriver ett perspektiv där kulturella produkter och artefakter framtagna genom mänsklig 

interaktion med omvärlden kan tolkas som ett slags kollektivt minne som medierar och driver 

våra tankar, vårt lärande och handlingar. I ett sådant perspektiv kan människokroppen och 

hjärnan mer förstås som förutsättningar vi föds med och utvecklar i livet medan kulturella 

produkter kan uppfattas utifrån att de möjliggör utvecklingen genom mediering och 

interaktion mellan människor.  

2	  Metod	  
 
Här kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga i min litteratursökning. Söktermer, kriterier 

och val av databaser kommer att beskrivas.  

 

Denna studie syftar till att titta på vad forskning säger om språkstörning i ett 

inkluderingsperspektiv. Jag började min sökning på Skolverket och sedan vidare till 

Specialpedagogiska skolmyndigheten som har mycket material och forskning om 

språkstörning. Skolverket och specialpedagogiska skolmyndigheten är centrala myndigheter 

och har stor inverkan på skolor och lärare och jag har därför valt att använda mig av material 

därifrån. För att hitta internationell forskning har jag använt mig av sökmotorn Google 

Scholar då det är en databas där många databaser, tidskrifter och avhandlingar finns samlade. 

Dock medför detta att jag kritiskt måste granska det jag hittar då allt inte är vetenskapligt och 

peer-reviewed.  

 

Nyckelbegrepp som använts vid sökning är främst språkstörning. Men även inkludering och 

undervisning har använts tillsammans med språkstörning. För att söka internationella artiklar 
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och forskning har begreppet language impairment använts. Jag har även tittat på 

internationella interventionsstudier för att se hur man kan använda ett mer exkluderat 

arbetssätt och då använt begreppet language impairment tillsammans med interventions.  

 

Forskningen som presenteras under resultatdelen är både publikationer från myndigheter, 

svensk forskning och internationell forskning. Detta görs för att få ett så brett perspektiv som 

möjligt.  

 

Jag har som ramverk utgått från det sociokulturella perspektivet på lärande och då fokuserat 

på begreppet inkludering. 

3	  Resultat/Analys	  
I detta kapitel kommer forskning att presenteras utifrån begreppen språkstörning och 

inkludering. Resultat och analys är uppdelat i två delar där jag först presenterar forskning 

utifrån ett inkluderande arbetssätt. Sedan presenteras forskning som har sin grund i 

interventionsstudier, som kan ses som en form av intensivträning.  

 

3.1	  Inkluderande	  arbetssätt	  
 

Birgitta Hedman (2009 s. 58) skriver utifrån sin kvalitativa studie kring inkludering av elever 

med språkstörning från tal-och språkklass till ordinarie klass att det är viktigt att lärare har 

kunskap inom området med språkstörning. Vidare skriver hon att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt utifrån sina möjligheter och 

svårigheter. För att de inkluderade eleverna ska ha framgång och utvecklas bör 

undervisningen anpassas individuellt utifrån elevernas kunskapsnivå och språkliga 

färdigheter. En viktig förutsättning som Hedman beskriver är vikten av samspelet mellan 

människor genom kommunikation. För att elever ska ha framgång i sitt lärande krävs det att 

läraren har erfarenhet kring elevers olikheter som är avgörande för kunskapsutvecklingen. 

Viktiga faktorer vid inkludering av elever är ledarskap med tydlig vision, engagemang från 

både föräldrar och elever, lärares attityder, reflektion, kompetensutveckling och flexibelt stöd.  

 

I en artikel kring lärares attityder kring inkludering av elever med språkstörning skriver Jane 

Sadler (2005 s. 11-13) att lärarna i studien var positiva till inkludering av elever med 
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språkstörning och att fördelarna för inkludering var större än nackdelarna. Lärarna var positivt 

inställda och en viktig iakttagelse i studien var att lärares positiva inställning hade stor 

påverkan på elevernas prestation. Studien varade i tre år och eleverna gick i årskurs ett och två 

och lärarna som deltog var totalt 89 stycken.  

 

Karin Persson (2008 s. 60) beskriver i sin rapport kring Skolans beredskap att möta barn med 

språkstörning om betydelsefulla faktorer i lärandemiljön utifrån en kommuns 

handlingsberedskap att möta behoven hos elever med språkstörning i grundskolan likaså att 

uppmärksamma framgångsfaktorer i en god lärandemiljö. Framgångsfaktorer visas utifrån en 

kartläggning bland kommuner genom ett målmedvetet arbete med värderingar, attityder och 

en tydlig och accepterad gemensam vision på alla nivåer i kommunen för att skapa en 

inkluderande skola för alla elever. Vidare skriver författaren att en god organisation och ett 

systematiskt arbete med uppföljning och kvalitetssäkring är betydelsefullt då det utgör 

underlag för fortsatta insatser. Även betydelsen av att utveckla arbetssätt, överföra kunskap 

mellan olika skolnivåer och samverkan med andra aktörer är viktiga förutsättningar för 

framgång. Även hög kompetens och professionalism med hög samverkan uppmärksammas. 

Flexibla lösningar som bygger på riktiga bedömningar lyfts fram och när elever med 

språkstörning ingår på ett naturligt sätt i den ordinarie verksamheten tas ett gemensamt ansvar 

för alla elever. Lärarens kompetens anses även som en stor framgångsfaktor då detta ger 

läraren en insikt om förutsättningar och behov vilket medför en utveckling av arbetssätt och 

organisation.  

 

Vidare skriver Persson (s. 60) om ett antal faktorer av betydelse för inkluderande 

undervisning såsom samarbetsinriktad undervisning och lärande, gemensam problemlösning 

och blandade grupperingar samt välstrukturerad undervisning. Att bedriva undervisningen 

inom ett begränsat område med få klassrum och av ett flexibelt arbetslag anses skapa 

tillhörighet och stabilitet, men även vinster för lärares möjligheter till samverkan och 

vidareutveckling. Alternativa lärandestrategier ger eleverna möjlighet till ökad insikt kring det 

egna lärandet och hur man löser problem. Förutsättningar för att lyckas med inkludering 

utgörs bland annat av positiva attityder, samhörighetskänsla, pedagogiska kunskaper och tid 

för reflektion. Persson (s. 61) understryker att ett gemensamt drag för skolor som har en 

positiv utveckling är att man ofta lyckas tillgodose elevers behov av stöd och ha en tillit till 

ledningen och den egna kollektiva förmågan till att lösa problem.  



 15 

Persson (s. 66) menar att tidig upptäckt och förebyggande insatser är av avgörande betydelse 

då det minskar risken för permanenta problem och tid ges för adekvata insatser. Vidare 

skriver Persson (s. 67) att många barn med språkstörning i skolan går i vanlig klass och att det 

inte är placeringen som är avgörande, utan en god kvalitet i lärandemiljön så som hög 

kompetens, flexibilitet och förmågan att göra individuella pedagogiska anpassningar. Dessa är 

viktiga för att förstå och uppmärksamma individuella behov. Det handlar inte heller om att 

eliminera språkliga svårigheter utan att på olika sätt utveckla och förbättra dessa och stödja 

framgångar inom andra områden. I skolan handlar det om att göra insatser för att utveckla den 

språkliga förmågan, höja medvetenheten om språkets form, innehåll och användning i tal och 

skrift och tillsammans med andra bidra till en positiv språkutveckling. Persson (s. 68) menar 

att hennes forskning visar att den mest betydelsefulla framgångsfaktorn är skolans förmåga att 

anta och möta utmaningen att se alla elever som en tillgång och på bästa sätt möta med en hög 

kvalitet och en anpassad miljö.  

 

Kristina Cato (2009 s. 51) har i sin rapport uppmärksammat elevers förutsättningar för en god 

språkutveckling där eleverna går i ordinarie klass i förskola och grundskola och där processer 

i lärandemiljön varit i fokus. Cato har genom intervjuer med pedagoger fångat deras 

uppfattning om en god lärandemiljö utifrån samspelet mellan pedagoger och elever och 

mellan eleverna själva. Forskning visar att barn med olika språkstörningar behöver extra 

mycket språkstimulans och språkstöd utöver den vanliga stimulansen som vanligtvis 

förskolebarnen får. Det räcker inte att enskilt träna barnet på sina specifika svårigheter utan 

interventionen bör täcka hela barnets omgivning. En optimal inlärning är beroende av en 

balans mellan lärares prat och elevens aktivitet där förutsättningen för en god språklig 

inlärningsmiljö är att eleven har ett större talutrymme än läraren. En ytterligare förutsättning 

för en god lärandemiljö är en ömsesidighet av lärande och utveckling (s. 55).  

 

Resultatet av studien visar att pedagogerna har en samstämmig syn på vad som återspeglar en 

god lärandemiljö. Alla pedagoger säger att en god lärandemiljö representeras av ett tillåtande 

klimat och en ömsesidighet och dialog mellan elever och pedagoger samt mellan eleverna 

själva. En god lärandemiljö syftar inte på till den fysiska miljön utan på interaktionen och 

samstämmigheten mellan elever och pedagoger. En god lärandemiljö innefattar också vikten 

av dialog i arbetslaget (Cato, 2009 s. 61). Vidare skriver Cato (s. 63) att det i undersökningen 

syntes att det är av stor betydelse för elevers utvecklingsmöjligheter vilka föreställningar och 

uppfattningar som omger eleven i de olika miljöerna och författaren lyfter fram begreppen 
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förhållningssätt. Utveckling i ett vidare perspektiv handlar om att vidga sitt seende och 

utveckla sin kunskap.  

 

Britta Eliasson och Pia Meijer (2009 s. 67) beskriver i sin rapport vad pedagoger och rektorer 

i grundskolan vet om grav språkstörning och vilket stöd de behöver. Författarna har analyserat 

tre skolor med och utan separata språkspår. Deras hypotes var att man vet mer om 

språkstörning beroende på om sin skola har ett separat språkspår eller ej, anser de vara 

bekräftad. De menar att närheten till särskilda utbildningsspår för elever med språkstörning 

påverkar kunskaperna hos pedagogerna på skolan. De hävdar även att lärare och rektorer som 

fått grundläggande insikter inom begreppet språkstörning och fått erfarenheter inom området 

och mött många elever med språkstörning är mer benägna att skaffa sig mer kunskap. Vidare 

menar de att rektorernas egen kunskap och inställning till satsningar på tal och språk har 

betydelse för kunskapsnivån på skolan (s. 87).  

 

De teoretiska studier författarna gjort visar att det inte är optimalt för elever med 

språkstörning att bara få sin undervisning i en miljö med en till en- undervisning. Språket blir 

mer stimulerat i en leksituation med en vuxen än i en träningssituation. De skriver även att det 

är viktigt att barnen får kommunicera i flera olika kamratgrupper, både med jämnåriga barn 

med normal språkutveckling och med barn på samma språkliga nivå. Att lägga 

undervisningen för elever med språkstörning i grupper där de kan ha ett språkligt utbyte med 

olika typer av kamrater är den bästa modellen, anser författarna (Eliasson & Meijer, 2009 s. 

88).  

 

Slutsatsen Eliasson & Meijer lägger fram är att det behövs grundläggande kunskap för 

pedagoger på alla skolor, samt ytterligare kunskap och fortbildningsmöjligheter för 

pedagoger. Ju gravare språkstörning desto större behov av handledning, feedback och 

kompentensutveckling krävs. Kunskap behövs framförallt på skolor utan språkspår och 

författarna ger förslag om att studiebesök hos personal från skolor med språkspår skulle kunna 

vara en framgångsfaktor (s. 89).   

 

I en amerikansk studie av Cindy L. Praisner (2003 s. 135) studerades rektorers inställning till 

inkludering av elever med funktionsnedsättning. Författaren skriver att de senaste två 

decennierna har det skett en reform för att förbättra inkluderingen av elever med 

funktionsnedsättning. Denna nya reform har varit utmanande för rektorerna då de förväntas 
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designa, leda, styra och utforma program för inkludering av elever med svårigheter. För en 

sådan reform är det rektorns ledarskap som är nyckelfaktorn till framgång. Därför är rektorn 

inställning och acceptans till fördel för elever med funktionsnedsättningar som inkluderas i en 

vanlig klass. Resultaten av studien visade att ungefär en av fem rektorers attityder kring 

inkludering var positiva medan de flesta var osäkra.  

 

Studien visar att rektorns attityder är av stor vikt vid inkludering. Vidare visar den att rektorer 

med en positiv inställning till inkludering också hade en mindre restriktiv attityd i frågan om 

elever med funktionshinder. Vidare skriver Praisner att rektorer för lågstadiet anser att elever 

utan sociala eller emotionella behov passar in bättre och är mer lämpliga att inkludera. 

Studien visade även att ju mer en rektor deltog i fortbildning desto mer positiva var attityder 

till inkludering (Praisner 2003 s. 141-142).  

 

3.2	  Arbetssätt	  och	  interventioner	  
 

I en interventionsstudie testades ett datorprogram som heter Fast ForWord Language som har 

till syfte att förbättra hörförståelsen hos barn med språkstörning. Forskarna kom fram till att 

detta arbetssätt var mer effektivt än andra typer av interventioner för förbättring av 

hörförståelse och språk. Programmet demonstrerade förmågan att omorganisera och att 

fokusera. Principen för Fast ForWord Language är en intensiv intervention som pågår i 4-6 

veckor, fem dagar i veckan varav 1 timme och 40 minuter varje dag. Programmet ökar i 

svårighetsgrad och ger direkt feedback genom behavioristisk förstärkning. Studien jämförde 

även den mänskliga kontakten som en intervention gentemot datorprogrammen. Programmen 

erbjuder många övningar när som helst oavsett tid medan den mänskliga kontakten erbjuder 

elever att interagera och därigenom få en ökad social interaktion. Författarna menar att båda 

typerna av interventioner, datorprogram och mänsklig interaktion, kan förbättra talet hos barn 

och få liknande resultat på ett globalt språktest (Ronald B. Gillam et al. 2008 s. 13-16). 

 

Gail T. Gillon (2000 s. 7) visar på fördelarna vid en interventionsstudie som syftar till 

fonologisk medvetenhet genom att förbättra barns medvetenhet kring ljuden i det talade 

språket och att kunna koppla det till det skrivna. Barnen var indelade i tre grupper där en 

grupp fokuserade på fonologisk medvetenhet, en annan en mer traditionell tal-språk 

intervention som fokuserade på förbättrad artikulation och en grupp gjorde en minimal 
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intervention som kontrollgrupp. Resultatet visade att den grupp som fokuserat på fonologisk 

medvetenhet var den grupp som fick bäst resultat på eftertestet.  

 

Ann Liedberg (2008 s. 77) har i sin forskning gjort en interventionsstudie med barn med grav 

språkstörning under tre veckor med 45 minuters enskild undervisning fyra dagar i veckan med 

ett strukturerat arbetsmaterial samt läsning och skrivning av enkla texter. Samtidigt har 

föräldrar och personal engagerats att intensivare stödja eleven. Eleven har fått göra olika 

läsrelaterade tester före och efter interventionsstudien. Ett lämpligt program för att testa elever 

är när alla nivåer på elevens läsning och skrivning kan testas. Ett innehåll av både ljudanalys 

och rättstavningsövningar som strategier för att öka läsförståelsen är viktiga komponenter. 

Vidare menar Liedberg (s. 85) att många forskare är eniga om att programmen lyckas bättre 

om de innehåller träning av fonologisk medvetenhet och de program som ger mest direkt läs- 

och skrivträning är de som lyckas bäst. De menar också att det inte är tillräckligt att träna mer 

av samma sak, utan att det måste ge ett tillskott utöver det vanliga. Det har även visat sig att 

program som har specialutbildade lärare lyckas bättre. Liedberg menar att när man interagerar 

innehållet i den individuella undervisningen och den ordinarie undervisningen i klassrummet 

blir nivån högre.  

 

Interventionen som Liedberg (s. 85) genomfört är en kombination av ordavkodningsträning 

och läsförståelseträning och utgår från arbetsmaterialet Pilen. Författaren tror att eleven blir 

mer motiverad om det finns ett inslag som innebär att eleven själv kan påverka arbetssättet 

och genom att eleven lyckas stärks även motivationen. Interventionens upplägg är 

undervisning med Pilen där eleven får möta ett nytt moment i taget i sin egen takt, påverka sin 

inlärning genom val av innehåll och arbeta konkret med alla sinnena samt utveckla sin 

språkliga medvetenhet. Eleven har även tillsammans med sin elevassistent varje dag under tre 

veckor tränat sitt arbetsminne med hjälp av dataprogrammet Minneslek, samt haft 

hemuppgifter att arbeta med.  

 

Tre veckor är en kort tid och man kan inte förvänta sig så stora framsteg menar Liedberg (s. 

93). Dock visar alla tester på en klar förbättring. Det viktiga med interventionen är att tillföra 

något utöver det som sker i klassrummet. Resultatet visar att även en kort period med daglig 

undervisning och ett strukturerat material ger positiva resultat. Den undervisningsmodell som 

använts kan fortsättningsvis användas i skolan. Men för att kunna bedriva denna form av 

undervisning krävs det att man organiserar om tal- och språkundervisningen från den 
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traditionella till intensivperioder med daglig undervisning under en begränsad period. 

Författaren menar även att program med individuell undervisning är mer kostnadseffektivt 

jämfört med halvklass och traditionell specialundervisning.  

 

Birgitta Nilsson (2009 s. 95) beskriver och konkretiserar på vilket sätt tidig intervention i 

förskolan kan genomföras för att stödja barn med språkstörning. Utgångspunkten för studien 

är framgångsfaktorer i barnens lärprocesser och lärmiljöer och syftet är att beskriva vilka 

former av interventioner för barn med språkstörning som förekommer på de observerade 

förskolorna (s. 112). Studien visar på en mängd olika aktiviteter som kan stödja barn med 

språkstörning och då främst vid aktiviteter där samspel, lek och lärande ingår. Forskare i 

förskolans värld poängterar vikten av att barn får rika tillfällen till lek och samspel, vilket 

skapar goda lärmiljöer och lärprocesser (s. 113). 

 

Vidare skriver Nilsson att valet av aktivitet är beroende av vad barnen har för intressen och 

behov. Men det viktigaste verktyget vid utformandet av en intervention är pedagogernas 

förhållningssätt till barnen då det är deras förhållningssätt som möjliggör alla barns rätt och 

möjlighet att få optimala förutsättningar för lärande. I studien har Nilsson identifierat fem 

framgångsrika förhållningssätt i det pedagogiska arbetet med barn som har språkstörning och 

är följande: 

• Pedagogerna är lyhörda 

• Pedagogerna delar på ansvarsområdena 

• Utgångspunkten i interventionen sker inom den proximala utvecklingszonen 

• Pedagogerna är närvarande 

• Pedagogerna är engagerade 

 

Nilsson (s. 114) framhäver även vikten av ett gott bemötande bland pedagogerna i mötet med 

barn som har utvecklingsförsening och beteendeproblematik. Nilsson hänvisar till tidigare 

forskning där denna problematik fick sämre bemötande av pedagogerna än vad andra barn 

fick. Avslutningsvis vill författaren lyfta fram användandet av utemiljön där skogen är en 

viktig plats som lärandemiljö då forskning visar att det är en miljö där barn med 

funktionsnedsättningar har lättast att bli inkluderade.  
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Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015 s. 19-21) ger tips för undervisning för elever med 

språkstörning. En viktig aspekt som de tar upp är att skapa sammanhang och förståelse där det 

handlar om att ge eleven möjlighet att skapa ny kunskap genom att bygga på vad eleven redan 

vet och har erfarenhet av. Vidare skriver de att det är viktigt att anpassa aktiviteter och 

uppgifter vid självständigt arbete. Många uppgifter i skolan handlar om språkliga förmågor 

och det är ansträngande för elever med språkstörning. De ger konkreta förslag om att 

uppgifterna ska vara tydliga och uppdelade i steg för steg. Elever som har språkstörning 

behöver lära sig saker på flera olika sätt än bara genom tal och skrift, därför anser de att 

användandet av olika metoder och material är av stor betydelse. Det kan till exempel vara 

genom lek och spel, filmer, dramatiseringar och konkreta arbetsmaterial. Elever med 

språkstörning måste anstränga sig mer för att förstå och tolka det som sägs vilket gör det 

viktigt att ta hänsyn till elevens förmåga att lyssna. De skriver att det är viktigt att planera 

språkliga aktiviteter utifrån hur länge eleven kan koncentrera sig och ger konkreta förslag om 

att använda ett enkelt språk, anpassa tempot och att ge tydliga instruktioner och att förstärka 

det som sägs med hjälp av bilder.  

 

Eftersom elever som har språkstörning ofta har svårt att lära sig, förstå och använda ord är det 

viktigt att skapa förutsättningar för att utöka och kategorisera ordförrådet. Det är skillnad på 

att förstå ett ord och att själv använda det, då ett långt ord med flera stavelser oftast är lättare 

att förstå än enstaviga ord eftersom flerstaviga ord innehåller fler särdrag och tydligare 

betoningsmönster. Det är då viktigt att presentera ord i ett språkligt sammanhang och att ge 

stöd genom associationer och att ställa frågor och ge återkoppling. En annan faktor som 

författarna anser som viktig är att öva på att berätta, då det ofta kan vara svårt att hitta ord och 

berätta sammanhängande och då kan det vara viktigt att stödja berättandet så att omgivningen 

förstår vad eleven vill förmedla. Detta kan övas genom att man återberättar filmer eller sagor. 

Elever med språkstörning har ofta svårt att spara saker i minner och har därför svårt med 

arbetsminnet, och det menar specialpedagogiska skolmyndigheten kan tränas genom att 

lärandeobjektet delas upp i mindre delar, korta och tydliga instruktioner, stötta med bilder och 

ge många tillfällen till repetition. En aspekt som de tar upp är även att det oftast tar längre tid 

för en elev med språkstörning att lösa uppgifter än för klasskompisarna. Då är det viktigt att 

eleven får tillräckligt med tid på sig och vid uppgifter i grupp är det av betydelse att alla 

elever kan bidra till lösningen. Vidare skriver de att den fysiska lärmiljön är viktig då elever 

med språkstörning, men även andra, kan ha svårt att sortera bort ljud och synintryck som inte 

är viktiga. En viktig aspekt för elever med språkstörning är att träna på att läsa och skriva då 
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elever med språkstörning vanligtvis även har läs- och skrivsvårigheter. Att använda sig av en 

strukturerad läs- och skrivmetod är något som de förespråkar. Men även att arbeta dagligen 

med ljud och bokstav på många olika sätt. De talar även för tal-syntes som kan underlätta så 

eleven kan höra hur varje ljud låter när de skriver (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2015 

s. 22-26).  

 

4	  Diskussion	  
 
 
Nilholm (2006) separerar begreppen integrering och inkludering och pekar på att det är 

inkludering vi ska sträva efter på grund av att det syftar till att delarna ska passa in i en helhet 

och inte anpassas. Vidare menar han att det kan ses i ett skolsammanhang genom att skolan 

kan ses som en helhet och eleverna som delarna och skolan ska se till att alla passar in i den 

helheten och inte ett sammanhang där eleverna måste anpassa sig. Vidare skriver Nilholm och 

Göransson (2013) om gemenskapens betydelse för inkludering där olikheter inte ska ses som 

en belastning och där gemenskapen blir ett uttryck för socialt kapital. Det Nilholm och 

Göransson lägger fram blir snabbt en politisk fråga i utformningen av den svenska skolan. 

Kännetecknas den svenska skolan som en inkluderande skola? Vi har rört oss bort från den 

skolform då det fanns specialklasser för alla svårigheter och diagnoser, och vi rör oss mot en 

skola för alla. Detta i och med det sociokulturella perspektivets framfart under de senaste 

decennierna.  

 

Hedman (2009) betonar att kunskap är en viktig komponent i inkluderandet av elever med 

språkstörning. Vidare poängterar hon att erfarenheter kring elevers olikheter är av stor vikt 

vid inkludering. Persson (2008) skriver även om framgångsfaktorer och trycker även hon på 

att hög kompetens, samverkan och ett utvecklat arbetssätt som viktiga förutsättningar för 

framgång. Vidare skriver hon att flexibla lösningar i arbetet med inkludering av elever med 

språkstörning är viktigt. Eliasson och Meijer (2009) presenterar även dem sin slutsats kring att 

det behövs grundläggande kunskap och fortbildningsmöjligheter. Detta kan anses som 

grundstenar för all slags undervisning, att ha kunskap om både elevers olikheter och 

ämneskunskap och att vara flexibel. Detta är för en nyexaminerad lärare en omöjlighet att ha 

erfarenhet av, utan det är något man får med tiden. Cato (2009) uppmärksammar processer i 

lärandemiljön för god språkutveckling och har kommit fram till att en optimal inlärning är 
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beroende av en balans mellan lärare och elev. Där eleven bör ha ett större talutrymme än 

läraren, vilket kan härledas till det sociokulturella perspektivet där talet och kommunikationen 

blir ett medierande verktyg.  

 

Praisner (2003) menar att rektorns inställning till inkludering av elever med språkstörning är 

en avgörande faktor för hur undervisningen bedrivs. I Lgr 11 står det att undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, vilket gör att Sveriges rektorer inte har 

något stort utrymme för att ha negativa attityder kring inkludering. Vidare skriver Skolverket 

(2014) att särskilt stöd först och främst ska ges inom den elevgrupp eleven normalt ingår i, 

vilket stödjer inkluderingsbegreppet som Nilholm och Göransson förespråkar. Lärare och 

rektorer som fått kunskaper och erfarenheter inom språkstörning har ett större behov av att 

ytterligare söka sig ny kunskap skriver Eliasson och Meijer (2009), och deras hypotes var att 

man vet mer om språkstörning beroende på om den egna skolan har ett separat språkspår eller 

ej. Eftersom kunskap är en bidragande faktor till hur god undervisningen är i relation till 

inkludering av elever med språkstörning och att Eliasson och Meijer pekar på att 

undervisningen är bättre på de skolor med ett separat språkspår, är då undervisningen 

likvärdig? Föräldrar kan välja att placera sitt barn i en skola med särskilt språkspår, men är 

undervisningen likvärdig då? Exkluderas de från den normala klassen kan en form av 

uteslutning och stigmatisering ske vilket kan vara en orsak till att föräldrar kanske inte vill 

sätta sitt barn i en specialklass. Men får elever det stöd de behöver då Eliasson och Meijer 

skriver att de ser en högre kvalitet på undervisningen i de skolor som har ett språkspår och då 

även en personal med mer kunskap? 

 

Nilsson (2009) pekar på olika framgångsfaktorer för barns lärprocesser och lärandemiljöer för 

barn med språkstörning. Hon poängterar att valet av aktivitet är beroende av vad barnet har 

för intressen och behov. Nilsson identifierade fem framgångsrika förhållningssätt i det 

pedagogiska arbetet med barn som har språkstörning och som kan sammanfattas med att 

pedagogerna jobbar samstämmigt, är närvarande och engagerade. Detta kan ses som 

självklara komponenter för lyckad undervisning och inte endast i arbete med barn med 

språkstörning.  

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2015) ger exempel för hur lärare och skolpersonal kan 

arbeta för att ge stöd åt elever med språkstörning. Övergripande kan det sammanfattas med att 

uppgifterna ska vara tydliga och varierade. De menar även att en viktig grundfaktor är att låta 
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eleverna öva mycket på att läsa och skriva samt att återberätta exempelvis sagor. Även dessa 

faktorer är inte knutna till att endast innefatta elever med språkstörning, utan alla ska stöttas i 

sin inlärning. Det är inga oklara och svåra exempel de ger utan lätta att genomföra i ett 

klassrum. Dock förutsätter det att läraren har god kunskap om dessa faktorer och genom det 

kan elever inkluderas i undervisningen på ett medvetet sätt.  

 

Att inkludera elever med språkstörning går hand i hand med det sociokulturella perspektivet. 

Och eftersom Lgr 11 är starkt influerat av detta perspektiv kan vi avläsa att den svenska 

skolan ska inkludera elever med språkstörning. Vidare visar resultatet att en viktig 

förutsättning för att elever med språkstörning ska få de bästa förutsättningarna för inlärning är 

att pedagoger och rektorer besitter kunskap och erfarenheter kring elever som har 

språkstörning.  

 

Som konstrast till det inkluderande perspektivet finns interventionsstudier som av sin karaktär 

blir mer av naturvetenskaplig forskning med tydliga resultat. Gillam et al. (2008) presenterar i 

sin studie att både datorprogrammet som testades och den mänskliga interventionen kan 

förbättra talet hos barn med språkstörning. Dock tydliggör Gillam att den mänskliga 

kontakten bidrar till interaktion och en ökad social kompetens som inte ett datorprogram kan 

erbjuda. Detta kan vara ett sätt för skolor att spara pengar då det inte krävs en specialpedagog, 

logoped eller speciallärare som undervisar en-till-en. Liedberg (2008) presenterar en 

interventionsstudie som pågick under tre veckor. Liedberg menar att flera forskare är eniga 

om att en intervention som innehåller träning av fonologisk medvetenhet och ger läs-och 

skrivträning är att föredra. Detta håller även Gillon (2000) med om då hon i sin studie visar på 

fördelarna med fonologisk medvetenhet genom att förbättra barns medvetenhet kring ljud 

kopplat till text. Vidare menar Liedberg att interventioner med specialutbildade lärare lyckas 

bättre och att en interaktion med innehållet i den individuella undervisningen och den 

ordinarie som sker i klassrummet gör att nivån blir högre. Liedberg ger förslag om en 

omorganisation i tal-och språkundervisning som bygger på en blandning av intensivperioder 

inom den traditionella undervisningen. Detta är något som varje enskild lärare måste ta 

ställning till hur undervisningen ska utformas och läggas fram. Det centrala innehållet ska 

behandlas i undervisningen och kunskapskraven ska i största möjliga mån klaras men om 

läraren vill intensivträna elever inom läs-och skrivinlärning är det upp till denna själv. Även 

detta förutsätter att lärare och skola har kunskap om vilka interventioner, och att man främst 

kan arbeta med interventioner i skolan för att förbättra läs- och skrivförmåga. 
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Att ha en elev med språkstörning i klassrummet kan skapa osäkerhet hos en lärare som inte 

har erfarenhet eller kunskap då det är dessa faktorer som visats som betydelsefulla vid arbete 

med elever med språkstörning. Det kan få stora konsekvenser för en elev som inkluderas utan 

att en lärare har dessa kunskaper och erfarenheter. Som lärare i den svenska skolan krävs det 

att elever inkluderas eftersom vi utgår från läroplanen och andra styrdokument. Dock är det 

upp till varje lärare hur effektiv och god undervisningen blir för elever med språkstörning, 

men detta kan även appliceras på elever med övriga läs-och skrivsvårigheter och andra 

svårigheter.  

 

Hur kan då elever med språkstörning stöttas i skolan och i undervisningen utifrån ett 

inkluderingsperspektiv? Utifrån den behandlade forskningen och de publikationer som 

presenterats i resultatet kan vi se några tydliga faktorer som bidrar till stöttning för elever med 

språkstörning. En av de grundläggande faktorerna är kunskap, och i den meningen kunskap 

om språkstörning och hur man på bästa sätt kan inkludera elever på ett sätt som för fram alla 

elever kunskapsmässigt. En annan viktig faktor är samverkan mellan pedagoger, rektor och 

hemmet. Vidare kan vi se att det vid språkstörning är av intresse att intensivträna elever 

genom interventioner. Något som många pekar på är vikten av att interventionen handlar om 

att utveckla fonologisk medvetenhet. Viktiga nyckelfaktorer för att stötta elever med 

språkstörning är bland annat: kunskap, samverkan och att stärka deras fonologisk 

medvetenhet.  
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