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Abstract 
 
Syftet med denna studie har varit att beskriva hur de verksamma pedagogerna och ledarna 
upplever sina specialpedagogiska förutsättningar när det gäller att inkludera elever med 
språkstörning i vanliga klasser. Studien är gjord i grundskolans alla stadier. Den metod som 
användes för datainsamlingen var en kvalitativ intervjustudie. Tre rektorer och åtta pedagoger 
som är verksamma inom grundskolan, samt två specialpedagoger i externa stödfunktioner i 
kommunen, intervjuades. Resultatet analyserades med utgångspunkt från specialpedagogiska 
perspektiv och ramfaktorteorin. Resultaten visade att brist på kunskaper, tid, ekonomi, 
gruppens sammansättning och storlek samt styrdokumentens kunskapsmål anses vara 
begränsande ramar. Resurser som efterfrågas är kunskap om funktionsnedsättningen, 
möjligheter att fysiskt anpassa miljön både auditivt och visuellt samt tillgång till lokaler. 
Dessutom är det önskvärt att varje skola i sin organisation skapar möjligheter, som ger tid för 
att fortbilda sig, tid för handledning med pedagoger som har spetskompetens om 
funktionsnedsättningen, tid för samverkan med de parter från olika verksamheter som är 
involverade i elevens utveckling samt tid till att planera för anpassningar som utvecklar 
lärmiljön. Detta gäller även tid att diskutera förhållningssätt, värdegrund och läroplanens 
centrala mål. Studien har visat vad några aktörer ute i verksamheten anser att de behöver för 
att kunna inkludera elever med språkstörning i sina klasser. En slutsats som dragits av studien 
är att de intervjuade ledarna och pedagogerna såväl i skolan som i de externa verksamheterna, 
anser att inkludering av elever med språkstörning i vanliga klasser är att föredra om 
resurserna finns. 
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1   Inledning 
Dagens informationssamhälle ställer högre krav på språk och språkförståelse, och läroplanens 
mål vad gäller kommunikativ förmåga i både tal och skrift är mer uttalade än i de tidigare 
läroplanerna. I alla ämnen understryks förmågan att kunna kommunicera sin kunskap genom 
resonemang, kunna dra slutsatser, kritiskt granska information och anpassa språket efter olika 
syften (Skolverket, 2011a). Samtidigt upplever vi som lärare med snart 20 år i yrket att antalet 
elever med språkstörning har ökat och uppmärksammats i skolan, men att vi pedagoger inte 
har tillräckligt med kunskap för att möta behoven. Liksom Heister Trygg (2012) kan vi 
konstatera att utbildningen, varken för pedagoger eller specialpedagoger ger tillräcklig 
kunskap inom området. Den kunskap som krävs när man kommer i kontakt med dessa elever 
är mer specifik och skiljer sig från en del andra specialpedagogiska uppgifter. 
 
Policydokumenten för skolan är inriktade på inkludering. Alla elever ska känna att de är med i 
en gemenskap där de har möjlighet att delta både i undervisningen och i den sociala samvaron 
på lika villkor, och ses som en resurs i den gemenskapen. Det är ett av värdena som den 
svenska skolan strävar efter, “en skola för alla”. Men upplever rektorerna och pedagogerna att 
det finns handlingsutrymme för att lyckas inkludera alla elever? Vår erfarenhet är att 
pedagogerna har viljan men att upplevda ramar som exempelvis kunskap, tid, miljö och 
gruppsammansättning sätter “käppar i hjulet”. Då dessa ramar kan upplevas som hinder för 
inkludering, tycker vi att rektorerna och pedagogerna måste få problematisera och lyfta fram 
dem i ljuset utan att bli ansedda som personer som är emot inkludering. 
 
Vi vill i denna studie undersöka om våra erfarenheter stämmer överens med övriga 
pedagogers och rektorers i X kommun. Vilka kunskaper har de om språkstörning? Vilka 
erfarenheter har de i mötet och inkluderingen av dessa elever?  Detta blir än mer intressant att 
ta reda på i och med att kommunen har planer på att fasa ut verksamheten på en skola som har 
inriktat sig på att satsa extra resurser för elever med språkstörning. På den skolan har eleverna 
inkluderats i vanliga klasser men de har haft pedagoger med spetskompetens inom området, 
förstärkt personalstyrka och anpassade lärmiljöer. Eftersom skolans upptagningsområde är 
hela kommunen, blir konsekvensen av denna “utfasning” att elever med språkstörning inte har 
några andra alternativ än att gå i en vanlig skola.  

1.1 Syfte och frågeställningar  
De styrdokument vi har idag, har i enlighet med aktuell forskning tagit ställning för 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Men detta ställningstagande kräver att det finns 
nödvändiga förutsättningar för detta ute på skolorna. I och med decentraliseringen av skolan 
ligger ansvaret på detta hos kommunerna och det ger således olika förutsättningar i olika 
kommuner. Dessa förutsättningar kan vara exempelvis kunskaper och erfarenheter, möjlighet 
att anpassa lärmiljöer samt resurser i form av tid och pengar. Med utgångspunkt från 
ovanstående formuleras vårt syfte på följande sätt:   
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Vilka förutsättningar finns i X kommun för inkludering av elever med språkstörning i vanliga 
klasser? 
 
För att uppnå detta syfte kommer studien att undersöka följande frågeställningar: 
 

• Vilka kunskaper har rektorer och pedagoger om språkstörning? 
• Vilka erfarenheter har rektorer och pedagoger av att inkludera elever med 

språkstörning i vanliga klasser? 
• Vilka kunskaper och resurser har skolan när det gäller en inkluderande lärmiljö för 

elever med språkstörning? 
• Vilka externa kunskaper och resurser finns att tillgå i kommunen när det gäller 

inkludering av elever med språkstörning? 
• Vilka önskemål har rektorer och pedagoger för att kunna inkludera elever med 

språkstörning på ett optimalt sätt? 
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2 Bakgrund 

2.1 Styrdokument 
Både när det gäller inkludering av elever i behov av särskilt stöd och elevers rätt till det stöd 
de behöver finns tydliga direktiv i våra styrdokument. Ur dokumenten kan man utläsa att 
skolan är skyldig att ge stöd till de elever som har behov av det samt en skyldighet att erbjuda 
dessa elever en tillgänglig lärmiljö, både fysiskt och pedagogiskt. 

2.1.1  Skollagen 
I skollagens första kapitel, 4§, står det uttryckligen att hänsyn ska tas till elever och elevers 
olika behov och att de ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. 
Vidare ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. I det tredje kapitlet, 3§, står det att 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 
uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010, Kap.3, 3§). 

2.1.2 Diskrimineringslagen 
I diskrimineringslagens första kapitel, 4§, står det om bristande tillgänglighet. Alla offentliga 
lokaler, till vilka skolor räknas, måste göras tillgängliga för människor med olika slags 
funktionsnedsättningar (SFS 2008:567). Detta innebär att elever med språkstörning har laglig 
rätt till en skolmiljö som är anpassad efter deras behov.  

2.1.3 Lgr 11 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) framhålls 
att “alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 
och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (s.14). 
 
Läraren ska “stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter” och 
“organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling” (s.14). 
 
Även rektorn har ett ansvar genom att se till att “undervisningen och elevhälsans verksamhet 
utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp som de behöver” (s.18) och att 
“resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 
som lärare gör” (s.19). 
 
I Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011b) är både lärarens och rektorns roll ännu 
tydligare definierad när det gäller stöd för dessa elever. Bland annat står det att rektorn är 
skyldig att se till att “personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (s.20). 
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2.1.4  FNs konvention för barns rättigheter 
I FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) står att läsa om alla barns rätt att gå i skola och att 
utvecklas. Alla barn har lika värde och barnets bästa ska alltid komma i första rummet. I 
artikel 23 kan man även läsa att alla konventionsstaterna erkänner att barn med 
funktionsnedsättning “har rätt till särskild omvårdnad och ska, inom ramen för tillgängliga 
resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som ansvarar för dess 
omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt…” (artikel 23). I detta kan man, enligt Heister 
Trygg (2012), tolka in att personal på skolor måste få den utbildning och 
kompetensutveckling som krävs, för de specifika behov som finns på skolan när det gäller 
barn i behov av särskilt stöd. 

2.1.5 FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Även här står det specifikt om barn med funktionsnedsättning och deras rätt till stöd och hjälp 
samt att “konventionsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att 
säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt åtnjuter alla mänskliga rättigheter” (Unicef, 
2006, artikel 7). 

2.1.6 Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen handlar om principer, inriktning och praxis vid undervisning av 
elever i behov av särskilt stöd och antogs den 20:e juni 1994, i Salamanca i Spanien. Det är 
ett så kallat normativt instrument, en slags överenskommelse som är mer eller mindre 
bindande, som har utarbetats av Unesco och som alla medlemsländer har skrivit under. I den 
kan man bland annat läsa att “elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie 
skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 
tillgodose deras behov” (Unescorådet, s.11). Vidare står det att “Vi anmodar och uppmanar 
alla regeringar att i sina politiska riktlinjer och anslagstilldelningar prioritera förbättringarna 
av sina utbildningssystem så att de kan ta emot alla barn, oavsett individuella skillnader eller 
svårigheter” (s.11). 
 
En annan viktig punkt i Salamancadeklarationen är att lärarutbildningen och fortbildning av 
lärare bör anpassas till undervisningen av elever i behov av särskilt stöd och till inkludering 
av dessa. 
 
Unesco menar också att den pedagogik som är bra för elever i behov av särskilt stöd kan vara 
till nytta för alla elever. Den utgår från att “skillnaden mellan människor är normala och att 
inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i 
enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur” (s.17). 
 
Unesco vill vi även lyfta att “den grundläggande principen för den integrerade skolan är att 
alla barn, närhelst det är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 
svårigheter eller inbördes skillnader”(s.18). Skolorna måste tillgodose elevernas olika behov 
och ha utrymme för bland annat olika inlärningsmetoder och inlärningstempon. Detta ska ske 
genom en kvalitativ undervisning “genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, 
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pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokalsamhället” (s.18). Det lyfts 
också att externa stödtjänster, i form av resurspersoner från olika verksamheter bör finnas till 
förfogande och samordnas på en lokal nivå. Hit hör till exempel rådgivande lärare, 
skolpsykologer, logopeder mm. 
 
När det gäller resursfördelning till skolorna menar Unesco att resurser måste avsättas till 
stödåtgärder som utbildning av personal, tillhandahållande av resurscentrum med special- och 
resurslärare. Det är också viktigt att erforderliga tekniska hjälpmedel ska finnas till förfogande 
och därför måste resurser även tillsättas där. 
 
Till sist vill vi lyfta att en metodik som bygger på inkluderingsprinciper bör vara kopplad till 
en utbyggnad av stödtjänster på centrala och mellanliggande nivåer, allt enligt 
Salamancadeklarationen (Unesco, 1994). 

2.2 Allmänt om språkstörningar 
Definitionen av språkstörning är, enligt Socialstyrelsens klassificeringskoder ICD-10 (1997) 
 

Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. 
Tillstånden kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska 
störningar, psykisk utvecklingsstörning eller miljöfaktorer. 
 

Språkstörning är en funktionsnedsättning som är både omfattande och relativt okänd för 
många människor, även för de som arbetar inom skolväsendet. Man räknar med att ca 5-10 % 
av alla barn i förskolan har en språkstörning i någon form och ca.1-2 % har grav språkstörning 
(Arnald, 2007). Dock har ingen kartläggning av barn i skolåldern hittats. I denna andel brukar 
inte barn med andra funktionsnedsättningar räknas in, men i verkligheten finns det 
språkstörningar även hos många av dessa barn (Heister Trygg, 2012). 
 
Orsaken till språkstörning är fortfarande oklar, men enligt Bishop (1997) är det en produkt av 
interaktioner mellan olika områden och miljöer. Hon menar att det handlar om tre nivåer; en 
neurobiologisk, en etiologisk och en kognitiv nivå. Detta kan i så fall förklara varför 
språkstörning kan yttra sig på många olika sätt (Arnald, 2007). 
 
Man skiljer på lätt, måttlig, grav och mycket grav språkstörning. En grav språkstörning 
kvarstår hela livet men förändras över tid (Nettelbladt och Salameh, 2007). Nettelbladt och 
Salameh förklarar de olika graderna av språkstörning enligt följande: 
 
Lätt språkstörning: U 
ttalsproblem. Ibland av övergående natur. 
 
Måttlig språkstörning: Mer uttalande problem med fonologi och lätta till måttliga svårigheter 
med grammatik. 
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Grav språkstörning: Mer omfattande svårigheter med fonologi och grammatik men även när 
det gäller ordförråd och språkförståelse. Problem med språkförståelsen påverkar ofta barnets 
förmåga att samspela med andra. 
 
Mycket grav språkstörning: Begränsat tal och stora svårigheter med att förstå språk. 
 
Som synes har personer med språkstörning svårigheter med språkproduktion (expressivt) 
och/eller med språkförståelsen (impressivt). Utöver det har många också problem inom andra 
områden. De flesta problemen har anknytning till språk och minne, till exempel perception, 
arbetsminne, bearbetningstid, uppmärksamhet och koncentration, planering, motorik och 
koordination samt tidsuppfattning. Viktigt är dock att påpeka att svårigheterna är individuella 
och skiljer sig från person till person (Carlberg Eriksson,2009). Personer med måttlig, grav 
eller mycket grav språkstörning har svårigheter med områdena fonologi, grammatik, semantik 
och morfologi. De behöver därmed stöd inom dessa områden. 

2.2.1 Fonologi 
Fonologi betyder läran om språkljuden. Om man har en språkstörning kan det för en del vara 
svårt att producera vissa språkljud eller kombinationer av ljud. Det kan också vara svårt att 
uppfatta vissa språkljud vilket påverkar den fonologiska medvetenheten (Carlberg Eriksson, 
2009).  Även prosodin, talets rytmiska och melodiska egenskaper, kan vara påverkad, vilket 
till exempel leder till entonigt tal (Nettelbladt, 2007). 
 
Talet är ofta det första man lägger märke till när det gäller barn med språkstörning. Dessa 
talsvårigheter kan dock i många fall mogna eller tränas bort under de sex första skolåren men 
svårigheten med fonologin kan fortfarande påverka läsningen och märkas i skriftspråket 
(Carlberg Eriksson, 2009). 
 
En av de viktigaste grunderna för läs- och skrivinlärning är, enligt läsforskare, den 
fonologiska medvetenheten. Svårigheter med fonologin kan komma till uttryck bland annat i 
problem med: 
 

• att dela upp ord i fonem 
• kvarhålla språkligt material i korttidsminnet, 
• läsa- skriva- och upprepa nonsensord 
• snabbt sätta namn på bilder, färger och siffror 
• leka ordlekar där man byter ut eller manipulerar fonem samt långsamt taltempo 

     (Lundberg och Herrlin, 2007). 
 
Till fonologisk medvetenhet hör också att skilja på ordens form och dess innehåll. Att se att 
likheten mellan exempelvis “sax” och “lax” bygger på en helt annan grund än likheten mellan 
“lax” och “abborre” (Carlberg Eriksson, 2009). Just problematik med att segmentera ord i 
fonem kan leda till svårigheter med att höra var i orden de olika ljuden förekommer, vilket är 
viktigt för att kunna läsa och skriva ord. 
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2.2.2 Grammatik 
Grammatiken är språkets form. Svårigheter inom detta område kan vara att se och använda 
rätt böjningsmönster (morfologi). “Småord” som prepositioner, artiklar, pronomen och 
konjunktioner faller ofta bort eller blandas om och meningsbyggnaden, det vill säga hur ord 
kombineras till satser (syntax), kan bli omvänd. Detta märks både i tal och i skrift (Håkansson 
& Hansson, 2007). Till den grammatiska delen hör också meningsförståelse. Exempelvis kan 
vissa barn ha svårigheter med att förstå skillnaden i meningar såsom “Pojken jagas av 
hunden” och “Pojken jagar hunden”. Forskning har dock visat att det troligen är 
begränsningar i det fonologiska korttidsminnet, snarare än brist på grammatisk kunskap, som 
gör att vissa barn får problem med språkförståelsen. (Håkansson & Hansson, 2007). 

2.2.3 Semantik 
Semantik handlar om språkets innehåll. Det innefattar dels lexikala aspekter, ordförståelse, 
och dels innehållsaspekter, läsförståelse, men även ordmobilisering. En person med 
språkstörning har ofta svårigheter inom dessa områden (Nettelbladt, 2007). 
Enligt Nettelbladt (2007) och Arnald (2007) har barn med språkstörning ofta ett begränsat 
ordförråd, ett mindre varierande ordförråd och/eller en långsammare takt i utvecklingen av 
ordförrådet. Bishop (1997) har en hypotes om varför barn med språkstörning är långsamma i 
sin lexikala utveckling. Hon menar att det är deras fonologiska representationer som är 
underspecifierade. 
 
Att ha svårigheter med ordmobiliseringen betyder att det är svårt att snabbt och exakt kunna 
få fram rätt ord vid rätt tillfälle. Svårigheterna märks speciellt då det krävs snabba svar och 
komplex språklig bearbetning men även då barnet ska berätta något i en ostrukturerad 
situation (Nettelbladt, 2007). 
 
Svårigheter med språkförståelsen kan exempelvis leda till missförstånd, svårigheter att förstå 
instruktioner och att höra eller läsa “mellan raderna”. Att förstå roliga historier, där poängen 
är underförstådd, kan vara svårt för den som har den här problematiken liksom att förstå alla 
metaforer och idiom som vi har i språket (Carlberg Eriksson, 2009). 

2.2.4  Pragmatik 
Pragmatik handlar om hur språket används i det sociala samspelet. Pragmatiska svårigheter 
kan vara svåra att identifiera eftersom de endast visar sig i vissa sammanhang (Nettelbladt, 
2013). Pragmatiska svårigheter kan delas in i olika kategorier: 
 

• Turtagning: svårigheter med att behärska reglerna för turtagning kan ge problem med 
att delta i ett samtal. Vissa kanske härmar efter den man samtalar med eller inte svarar 
alls. 

• Relevans: irrelevanta svar som inte har med det man talar om att göra. 
• Icke-bokstavlighet: Svårigheter med att förstå idiomatiska uttryck. 
• Sammanhängande tal och berättelser: svårigheter både med att berätta själv och att 

förstå det andra säger. 



 

8 

• Anpassning till samtalspartnern: svårigheter med att förstå vad samtalspartnern redan 
vet och svårigheter att inse om missförstånd har uppstått. Ger för mycket eller för lite 
information och har svårt att förklara och förtydliga. 

• Anpassning till kontexten: svårigheter med att utnyttja kontexten för att förstå. 
Ostrukturerade situationer ger större svårigheter. 

• Att hålla sig till ämnet: svårigheter att hålla “den röda tråden”. Man byter ämne 
plötsligt eller ger svar som är irrelevanta. 

• Semantik: ordmobiliseringsproblem och svårigheter med syftningar. 
(Carlberg Eriksson, 2009). 

2.2.5 Komorbiditet 
Språkstörning kan vara av primär eller sekundär karaktär. Det är relativt vanligt att 
språkstörningen hänger ihop med andra funktionsnedsättningar, till exempel hörselskada, 
utvecklingsstörning eller autismspektrumstörning. Då kan det ibland vara svårt att avgöra om 
det är språkstörningen eller den andra funktionsnedsättningen som är det primära (Arnald, 
2007). 

2.2.6 Tilläggssvårigheter 
Som tidigare nämnts finns det vissa områden som kan påverkas vid en språkstörning. De 
flesta har anknytning till språk och minne. Man talar då om tilläggssvårigheter (Arnald, 2007; 
Bishop 1997; Bruce 2007). Exempel på detta kan vara en försenad motorisk utveckling, 
svårigheter med att planera, strukturera och komma igång med uppgifter samt svårigheter med 
att uppfatta tid. Dessutom förekommer ofta läs-, skriv- och matematiksvårigheter i samband 
med språkstörning. Detta kan till viss del förklaras med de arbetsminnesproblem som kan 
sammanfalla med språkstörning (Archibald & Gathercole, 2006; Gathercole, Alloway, Willis 
& Adams, 2006; Gathercole & Alloway, 2008) och leda till att dessa elever ofta behöver 
längre tid för att lära in saker (Arnald, 2007). 
 
Även den auditiva, den visuella och den taktila perceptionen kan vara påverkad vid en 
språkstörning. Detta kan visa sig i form av svårigheter att uppfatta ljud, skilja olika ljud från 
varandra, uppfatta och minnas ljudsekvenser, uppfatta saker i en rörig bakgrund, tolka 
ingående intryck och omvandla dessa till motorik mm. Svårigheter med perceptionen kan visa 
sig i form av koncentrationssvårigheter, vilket i några fall har gett barn med språkstörning en 
felaktig diagnos, t.ex. ADHD (Arnald, 2007). Om barnet har möjlighet att vistas i en lugn 
miljö, både visuellt och auditivt, minskar svårigheterna. 
 
Barn med språkstörning har, liksom många andra barn med funktionsnedsättning, ojämn 
prestation när det gäller skolarbetet. Det barnet kan ena dagen, kan vara bortglömt nästa dag. 
Vissa dagar passar bättre för inlärning än andra. Detta gör att dessa barn kan behöva längre tid 
för att ta till sig skolarbetet. Dessutom spelar miljön, som tidigare nämnts, en stor roll (Bruce 
2010; Hansson, Nettelbladt & Nilholm, 2000). 
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2.3  Inkludering 
Alltsedan folkskolans införande har tankar kring begreppen integrering eller inkludering 
funnits med som argument i diskussioner om skolans utveckling i olika sammanhang. De var 
inte uttalade på det sätt som de är idag, men likheter i tänkandet kring skolutveckling fanns 
redan då (Emanuelsson, 2004). Som ett exempel kan ges att redan år 1863 propagerade bl.a. 
Olof Eneroth (skolträdgårdarnas fader) för en skola för alla barn, där alla ska ges lika 
möjligheter oavsett förutsättningar (Egelund, Haug & Persson, 2006). Men det är först på 
1960-talet som begreppen uttalat förekommer i olika debatter och förordningar om skolan. 
Debatten om skolan handlade om hur en gemensam så kallad bottenskola kan komma att 
säkra kunskapstandaren för de privilegierade barnen och deras fortsatta utbildning i 
läroverken. Just målet att säkra kunskapsstandarden är ett perspektiv som anförs än idag i 
olika debatter om skolan (Emanuelsson, 2004). Parallellt när folkskolan infördes gick barn 
från privilegierade familjer i elitskolor, där de flesta kom ur liknade hemförhållanden och 
förutsättningar. Den allmänna folkskolan, som infördes i mitten på 1800-talet, var en skola för 
fattiga barn. Klasserna var stora och alla barn undervisades på samma sätt, oavsett vilka 
förutsättningar de hade (Hjörne & Säljö, 2008). Ganska snart identifierades grupper av elever 
som hade svårigheter att anpassa sig i skolan. I stora drag så kategoriserades de som; elever 
med låg fattningsförmåga, elever med fysiska funktionshinder samt vanartiga och 
försummade barn. Lösningen på detta var att bland annat att gå om en årskurs tills eleven 
kommit ikapp kunskapsmässigt, eller så kunde eleven placeras i olika slag av hjälpskolor och 
institutioner som inrättades. Detta gjordes för att inte dra ner kunskapsnivån och störa 
ordningen för ”normalbegåvade” och borgarnas barn. Redan då kunde man se att sådana 
lösningar påverkade eleven negativt med låg motivation, känsla av nederlag och negativa 
förebilder (Egelund, Haug & Persson, 2006). 
 
Ända sedan folkskolan infördes har tanken på en gemensam skola för alla funnits med. Skolan 
kunde fostra till andlighet, ena folket, ge värdefulla arbetare till samhället och ge begåvade 
elever från fattiga hem möjlighet att gå vidare till högre studier (Egelund, Haug & Persson, 
2006; Göransson & Nilholm, 2013). När gemensam grundskola genomfördes 1962 gick i stort 
sett alla barn inom samma skolform. Kunskapskraven övertogs från den gamla realskolan för 
att säkra att utbildningstandaren hölls på en bra nivå (Göransson & Nilholm, 2013). Vid 
denna tid ökar specialundervisningen, ledd av speciallärare i mindre och enskilda grupper 
kraftigt inom skolorna, i och med att olika grupper av elever inte klarade skolans 
kunskapskrav. Därför kompenserade skolan för de brister eleverna ansågs ha. Den kraftigt 
ökade specialundervisningen föranledde den så kallade SIA-utredningen, som tillsattes från 
politiskt håll. SIA-utredningen kom fram till att specialundervisningen inte gav positiva 
effekter. I stället skulle specialpedagogiken genomsyra hela skolans verksamhet och de 
enskilda mindre undervisningsgrupperna skulle undvikas. Skolorna skulle se över mål, 
organisation och lärarnas arbetsformer. Det skulle åtgärdas genom fortbildning både för 
skolledare och pedagoger, vilket hade till syfte att öka samverkan mellan personalen på 
skolan. Nivågrupperingar utifrån elevernas kunskaper skulle inte förekomma, utan elevernas 
behov skulle kunna tillgodoses i den ordinarie klassen. Om särskilda undervisningsgrupper 
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anordnades skulle de bara få förekomma en kortare tid (Egelund, Haug & Persson, 2006; 
Prop.1975/76:39).        
                                                
Enligt Emanuelsson (2004) har man både historiskt och i dag differentierat elever utifrån två 
huvudskäl. Det första är att man vill hjälpa de svaga eleverna att nå kunskapsmålen. Det andra 
är att de stökiga eleverna inte ska störa undervisningen för de övriga. Därmed menar man att 
alla inte kan nå skolans kunskapsmål i de sammanhållna grupperna. Emanuelsson menar 
vidare att integrering betyder ”sammanhållen gemenskap av sinsemellan olika individer utan 
att våld görs på deras individuella karakteristika och förutsättningar” (a.a. s.103). Det är också 
en ”demokratisk rätt till helt och fullt deltagande i den gemensamma utbildningen” 
(Emanuelsson 2008, s. 11) och ska vara en pågående process för alla i skolan att sträva efter, 
för att nå läroplanens mål med sammanhållen utbildningsmiljö och gemenskap. Begreppet 
integrering har dock med tiden urholkats på grund av att det främst blev ett arbete att hitta 
metoder för att hjälpa och anpassa undervisningen för enskilda elever, istället för mål att 
sträva efter i hela organisationen. Detta ledde till att det blev en uppgift i första hand för 
specialläraren att lösa med hjälp av åtgärder som var individinriktade.  
 
Ett byte av ordet integrering till inkludering måste åtföljas av en ny förståelse för vad det är 
och ur vilket perspektiv skolan ser på eleven. Har den enskilda eleven svårigheter som kräver 
anpassning med hjälp av metoder som är inriktade till eleven, ser vi på eleven ur kategoriskt 
perspektiv och då kommer ändringen av ordet inte att utveckla skolan till en mer 
integrerande/inkluderande miljö. Det kräver att ledning och personal antar ett relationellt 
synsätt där elever i svårigheter är skolans brist på förmåga att möta den variation som finns 
naturligt hos elever (a.a). Nilholm och Göransson (2013) menar också att integrering har fått 
perspektivet att det är den enskilda eleven som ska anpassas till undervisningen, medan det 
nyare begreppet inkludering innebär att det är skolan med dess miljö och undervisning som 
ska anpassas för att kunna möta eleven, alla elever med deras olika variationer. Men 
poängterar att det är viktigt att begreppet inkludering inte får reduceras till att skolan bara ska 
undvika särlösningar, utan ha som mål att alla elever ska ha en bra skolsituation, där skolor 
och klasser fungerar som en helhet, där både gemenskap med andra och individen i sig själv 
finns i beaktande. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) talar om allas rätt till delaktighet i 
skolan. Den sociokommunikativa tillgängligheten är en aspekt av den delaktighet som är en 
förutsättning för inkludering. 
 
Skolor som har lyckats med integrering/inkludering har enligt Tolls studie (2005) arbetat 
målmedvetet med attityder och värderingar och kommunicerats från politiskt nivå till den 
enskilda läraren på skolan. 
 
För att nå inkludering är det betydande att skolan med dess ledare och personal formulerar 
vad inkludering är och därefter utvärderar de åtgärder som gjorts inom organisationen, för att 
se om insatserna verkligen har lett till inkludering (Göransson & Nilholm, 2013). Skolverket 
(2015) poängterar också utvärderingen av gjorda insatser både på skol- och elevnivå, men 
även att kompetens om funktionsnedsättningar är viktigt, information och tydlig 
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ansvarsfördelning, gemensam planering och samundervisning.  Personalens delaktighet i det 
övergripande utvecklingsarbetet och att ha ett specialpedagogiskt perspektiv är viktiga 
komponenter för att nå inkludering. Specialpedagoger och speciallärare bidrar med en 
överblick av skolans elever samt handleder och ger råd. De kan tillföra nya kunskaper och 
perspektiv på lärandet och ska därmed ses som en resurs vad gäller organisatoriska 
förändringar, som syftar till att förbättra det pedagogiska stödet till elever i behov (Skolverket, 
2013). Partanen (2012) talar om vikten av allas ansvar. Skolan kan inte ”remittera bort” 
elever i behov av särskilt stöd till externa resurser, och sedan passivt vänta på hjälp. Han 
poängterar skolans ansvar att tillsammans hitta lösningar. Perssons (2012) studie, där en 
grundskola lyckades vända låga studieresultat, visar också att när all personal på skolan får 
ansvar över alla elever, så finns det förutsättningar att lyckas inom ramen av existerande 
resurser. Viktiga ingredienser är samverkan bland personal och olika kompetenser, kunskap 
om ny forskning, djupa kunskaper om läroplanens mål samt kollegialt lärande. I det kollegiala 
lärandet reflekteras arbetssätt och metoder, för att på så sätt utvärdera vad som fungerar bra 
eller mindre bra. Det inkluderade arbetssättet sträcker sig även till att involvera politiker och 
andra förvaltningar som eleverna har kontakt med. Nilholm och Lindqvist (2013) har gjort en 
studie om rektorers syn på arbetet att inkludera och arbeta med elever i svårigheter. Även den 
visar att både lärares kompetens och specialpedagogens/speciallärares kompetenser, samt 
arbetssätt och metoder i samverkansteam anses viktiga för ett framgångsrikt arbete. 

2.4 Framgångsfaktorer för inkludering av elever med språkstörning 
Teveborg (2001) menar att alla pedagogiska stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd 
måste utgå från den enskilda eleven och innefatta kartläggning av elevens förutsättningar och 
behov. Man måste också se över personalens kompetens och hur den fysiska och sociala 
miljön ser ut. Språkstörning är en i sammanhanget relativt ovanlig funktionsnedsättning, även 
om den enligt många tenderar öka. Detta innebär att många pedagoger, däribland även 
specialpedagoger och speciallärare inte har haft möjlighet att möta en elev med språkstörning 
under sitt yrkesliv. Det är alltså inte bara eleverna, utan även personalen på skolan som är i 
behov av stöd. Man talar om direkt och indirekt intervention (Bruce, 2007). Direkt 
intervention kan vara språklig träning direkt med eleven, ofta med en person med en specifik 
utbildning, till exempel talpedagog eller logoped. Interventionen kan även ske i grupp. Här 
ingår även träning av språkförståelse, lexikala begrepp, pragmatik mm. Indirekt intervention 
handlar mer om ett konsultativt arbetssätt, där handledning från en kunnig och utbildad person 
ges till pedagoger i elevens närhet. Denna typ av intervention kan även handla om stödjande 
verksamhet i den aktuella elevgruppen (a.a.) I detta stycke kommer vi att visa på olika 
faktorer, som enligt tidigare studier, visat sig vara framgångsrika när det gäller interventioner 
för elever med språkstörning. I sammanhanget är det också viktigt att tillägga att ju tidigare en 
intervention sätts in, desto större är chansen att effekterna av språkstörning kan minimeras 
(Warren & Yoder, 2004). 

2.4.1 Framgångsrika lärmiljöer för elever med språkstörning 
Elever med språkstörning kan behöva ha tillgång till exempelvis en lugn ljudmiljö, en 
klassrumsmiljö med så få visuella intryck som möjligt, anpassad gruppstorlek, strukturerad 
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skoldag, bildstöd, längre tid till att utföra uppgifter, möjlighet till repetition och förförståelse 
av nya arbetsområden med mera. De behöver ha pedagoger som ger tydliga 
uppmärksamhetssignaler, talar i lagom tempo, repeterar instruktioner, varvar aktiviteter för att 
bibehålla koncentrationen, använder förstärkning såsom gester, tecken, bilder med mera. Till 
det kommer behov av stöd i det sociala samspelet, hänsyn till eventuella läs- och 
skrivsvårigheter, tal-, språk- och kommunikationsträning, kompensatoriska hjälpmedel och så 
vidare (Arnald, 2007; Bruce, 2007; Skolverket, 2015; Teveborg, 2001). Listan kan göras lång 
och den är väldigt individuell. Alla elever med språkstörning har individuella behov och 
svårigheter som behöver beaktas. Gemensamt för alla interventioner är dock att 
kommunikationen är i centrum (Bruce, 2007). 
 
Att förbättra elevernas språkliga förmåga är viktigt. Det stärker deras kommunikativa 
färdigheter, vilket i sin tur leder till att kunskapsinhämtningen i övriga ämnen ökar. Det är 
också viktigt att träna upp sin metakognitiva förmåga och lära sig olika strategier för 
inlärning, allt för att ge rättvisa åt deras kunskaper (Bruce, 2006). 
 
Dockrell och Lindsay (2008) menar att elever som går i språkklasser i högre grad får den 
hjälp de behöver. I vanliga klasser varierar stödet, från lika högt som i språkklasser till 
betydligt lägre. Dock har hänsyn endast tagits till kunskapsutvecklingen. Den sociala biten; 
känslomässig utveckling, självförtroende mm. har inte utvärderats. Även Mc Cartney, Ellis 
och Boyle (2009) har kommit fram till att elever som fått individuellt anpassad språkträning, 
enskilt eller i grupp, har en mer gynnsam språkutveckling än elever som har fått sin 
språkträning i en stor klass. Detta behöver dock inte vara specifika språkklasser. Bruce, 
Hansson och Nettelbladt (2010) visar däremot på att elever med språkstörning får mer stöd 
och utmaning i samtal med jämnåriga kamrater jämfört med när båda samtalsparterna är på 
samma språkliga nivå. Även Baxendale m.fl. (2013) menar att en inkluderande skolmiljö är 
den mest gynnsamma för att utveckla språket och kommunikationen. Dock är det inte 
placeringen i sig, utan den kvalitet som finns i interventionerna, som är viktig och avgörande 
(Dockrell & Lindsay, 2008). 
 
Vilka fördelar kan forskarna se med att inkludera elever med språkstörning i vanliga klasser? 
Och finns det fördelar även för de övriga eleverna i klassen? Soto, Müller, Hunt och Goetz 
(2001) har i sin forskning sett att elever med språkstörning som inkluderats i vanliga klasser 
uppfattas som mer kapabla, har förväntningar på akademiska prestationer, får mer stöd från 
övriga klasskompisar, har bättre förutsättningar för livet efter skolan, är mer oberoende och 
har en större kommunikativ utveckling. Även deras klasskompisar har fördelar genom att de 
utvecklar en acceptans för olikheter, lär sig att kommunicera på alternativa sätt och drar även 
de nytta av de undervisningsmetoder som är anpassade för eleverna med språkstörning. Den 
tillrättalagda undervisningen som är bra för elever med språkstörning är ofta bra för andra 
elever också (Toll, 2005). 
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2.4.2 Vad ställer dessa framgångsrika lärmiljöer för krav på lärarna/skolan 

Förhållningssätt och kunskap. 
Toll (2005) har i sin studie listat ett antal framgångsfaktorer som är avgörande för att uppnå 
en utbildning av hög kvalité för elever med språkstörning. Hon menar att den viktigaste 
faktorn är det målmedvetna arbetet med värderingar och attityder, att ha en tydlig vision om 
“en skola för alla” och arbeta därefter. Vidare lyfter hon vikten av tydliga mål, en tydlig 
organisation och rollfördelning med ansvar och befogenheter. Att ha ett medvetet arbete med 
uppföljning och kvalitetssäkring är nödvändigt. Den ska fungera som ett underlag för 
prioriteringar och ändringar i organisationen, liksom att utveckla metoder för samverkan med 
externa instanser, överlämning, beslut om åtgärder och så vidare. Toll (2005) framhåller också 
att hög kompetens och hög professionalism, med samverkan som ledstjärna, är a och o. På 
lärarnivå innebär detta bland annat att kunskaper om språkstörning behövs och att arbetslaget 
är öppet, kreativt, flexibelt och har en gemensam, djupare syn på lärande. Det gäller också att 
ta sig tid att problematisera och reflektera över de situationer de ställs inför. 
 
Även Soto, Müller, Hunt och Goetz (2001) tar i sin studie upp vad inkludering av elever med 
språkstörning kräver av lärarna. De talar om “self-efficasy”, det vill säga självförtroende, 
självkänsla, självtillit och självkompetens, som viktiga ingredienser hos lärarna. Egenskaper 
som bland annat kreativitet, spontanitet, öppet sinne, intresse för lärande, humor, tålamod, 
flexibilitet samt en stark tro på inkludering är av högsta vikt liksom förmågan till samarbete i 
arbetslaget och ett skapande av klassrumsstrukturer som stärker lärandet. Vidare framhåller de 
att lärare behöver utveckla förmågor att göra anpassningar som är bra för alla elever, inte bara 
för de med språkstörning. De måste även öka förväntningarna på eleverna med 
funktionsnedsättning samt utveckla ett lärande med eleven i fokus, istället för läroplanen. 
Heister Trygg (2012) pekar även hon på att personlig fallenhet och intresse för att lära sig är 
de största framgångsfaktorerna för lärare till elever med språkstörning. Att även kunskap är 
viktigt kommer också fram i hennes bok. 
 
För att kunna undervisa elever i allmänhet, och elever med språkstörning i synnerhet, krävs 
känsla för det stöd som dessa elever behöver samt kunskaper om de pedagogiska 
modifikationerna (Dockrell & Lindsay, 2008). Pedagogerna måste ha kännedom om de 
proximala utvecklingszonerna för respektive språklig domän (Nettelbladt, Håkansson & 
Salameh, 2007). De måste helt enkelt veta hur man stöttar bäst i inlärningssituationerna samt, 
inte att förglömma, hur de ska hjälpa eleverna i den pragmatiska utvecklingen (Bruce, 2007). 
De lärare som har förvärvat mer kunskap om detta område upplever en större tillfredsställande 
i sitt arbete (Toll, 2005). 
 
Skolverket (2015) tar i sin publikation upp att det behövs en fördjupad kunskap om specifika 
funktionsnedsättningar. Som pedagog ha klart för sig hur man ska jobba med detta, i form av 
planering och anpassning av miljö och arbetssätt. Pedagogerna måste också vara vaksamma så 
att de inte tippar över mot omsorgshållet. Att ha en balansgång mellan att ge omsorg och 
trygghet, och att ställa krav på prestationer och självständighet. 
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Slutsatsen av allt detta sammanfattas på ett bra sätt av Heister Trygg (2012).  
 

Skolledningen bär ansvaret för barnet. I detta ingår bland annat att personalen ska ha god 
kompetens och goda färdigheter, och att klimatet är gynnsamt för barnets utveckling. Det blir ändå 
den ansvarige pedagogen som i slutändan får ansvaret för att den kommunikativa miljön runt 
barnen blir optimal (s.39). 

2.4.3 Vad behöver lärarna för stöd för att klara detta?  
I en amerikansk undersökning (Soto, Müller, Hunt & Goetz, 2001) granskades inkludering av 
elever som använder alternativ kommunikation. Dessa elever har en relativt grav 
språkstörning. De hinder som dessa forskare såg var bland annat brist på utbildning, litet stöd 
från ledningen, personalbyten, för lite tid för planering och samarbete i arbetslag, 
klassrumsstrukturer som marginaliserar eleverna och brist på tillfällen att delta i 
undervisningen. Utöver detta tillkommer hinder som attityder, rädsla för det annorlunda och 
brist på självförtroende. I undersökningen framgick även att det bland lärarna fanns önskemål 
om att få mer tid för kollegial samverkan, mer stöd från ledningen, tid och resurser för 
inkludering, såsom träning, förberedelser för anpassningar utifrån läroplansmålen och sist 
men inte minst regelbundna möten där handlingsbaserade strategier för att nå målen 
utvecklas. 
 
Även Skolverket har funderat över varför skolorna, trots höga ambitioner och vilja att arbeta 
inkluderande, inte når ända fram. De har kommit fram till att en central fråga är personalens 
kompetens när det gäller olika funktionsnedsättningar och dess inverkan på lärandet. 
Dessutom måste huvudmännen förbättra sin uppföljning och utvärdering av insatser och 
resultat (Skolverket, 2015). 
 
Hjörne och Säljö (2008) framhåller i sin bok, “Att platsa i en skola för alla”, att läraren måste 
få verktyg att möta den naturliga variationen av behov som kan finnas i klassrummet. Vilka 
kan då dessa verktyg vara? 

Samverkan i arbetslag 
För att kunna arbeta inkluderat krävs ett nära samarbete mellan de vuxna i skolan, i form av 
planering, handledning och samundervisning (Skolverket, 2015). Det är viktigt att få 
ordentligt med tid för både planering av verksamheten och för diskussioner och reflektioner 
angående förhållningssätt och bemötande (Heister Trygg, 2012; Toll, 2005). 
 
När det gäller just kompetens och bemötande så betonar bland annat Skrtic (i Toll, 2005) 
vikten av att lärare ges tid för att reflektera över sitt förhållningssätt till de egna 
undervisningsmetoderna som många gånger kan vara sociala konstruktioner som bygger på 
skolans tradition. Tyvärr visar det sig att i de flesta skolor är tidsbristen, för samverkan och 
planering, ett problem (a.a). 
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Samverkan externa institutioner 
I Tolls (2005) studie kom det fram att flera av de kommuner, som jobbar på ett framgångsrikt 
sätt när det gäller inkludering av elever med språkstörning, har inrättat externa 
samordningsfunktioner med ett tydligt uppdrag och ansvar när det gäller elever i behov av 
särskilt stöd. Dessa så kallade resursteam innehåller kompetenser med specifika inriktningar 
och jobbar bland annat med att ge handledning till personal ute på skolorna. Även 
habiliteringen kan ses som en extern resurs, vilken kan samverka med skolorna på ett 
framgångsrikt sätt. Här måste man dock ta i beaktning att samverkan mellan olika 
verksamheter kan leda till kulturella skillnader, olika förväntningar på varandra och skillnader 
i tankar om vad som är möjligt att uppfylla eller inte. En del av dessa externa kompetenser 
arbetar med direkta interventioner medan andra jobbar mer konsultativt med indirekt 
intervention. Därför kan det hända att det uppstår brister i kommunikationen och oklarheter 
om vem som ska utföra olika uppgifter (Heister Trygg, 2012). 
 
Till denna rubrik räknas också överlämnande av information och konsultation vid mottagande 
av elever med språkstörning. Det kan vara överlämning från förskola, språkklass eller annan 
skola. Överlämning kräver också samverkan mellan olika parter. Om skolan i ett tidigt skede 
får kännedom om elevens behov kan en inventering av skolans kompetens göras (Toll, 2005). 

Utbildning 
Enligt forskningen (Heister Trygg, 2012, Soto m.fl. 2001, Toll, 2005) är kunskaper hos 
lärarna av högsta prioritet. Man har kunnat påvisa en okunskap hos lärare inom detta område, 
därför är möjligheten till utbildning av stor vikt. Även i styrdokumenten går att utläsa om 
vikten av utbildning. 

Organisation och stöd från ledningen 
Inkludering omfattar hela utbildningskedjan, från huvudman till rektorer och lärare. Alla 
måste ha kunskap om inkludering och hur man ska tänka och handla (Hjörne & Säljö, 2008). 
Heimdahl Matsson och Malmgren Hansen (2009) visar i en studie, att beroende på vilket sätt 
rektorerna organiserar specialundervisningen på sina skolor har stor betydelse för hur de 
lyckas med inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd. Att organisera 
specialundervisningen på ett sätt där specialpedagogerna fungerar som samordnare och 
övervakare, och som tillhandahåller lösningar till arbetslagen, är mer lyckosamt än att 
specialpedagogen fungerar som en resurslärare som plockar ut eleverna och ger dem specifik 
träning. 
 
Heister Trygg (2012) menar att det på de flesta ställen i landet saknas handlingsplaner för hur 
elever med språkstörning ska få sina behov tillgodosedda. Det saknas även nationella 
riktlinjer, vilket skulle behövas både ur samhälls- och individsynpunkt. Detta gäller alltså inte 
bara skolan. 

Indirekta interventioner - handledning 
Enligt Heister Trygg (2012), Soto et.al (2001) och Humble and Snowling (i Frazier, Tomblin 
& Bishop, 2008) behöver lärare kontinuerligt stöd och handledning i arbetet med inkludering 
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av elever med språkstörning. Det gäller alla lärare som möter dessa elever, även lärare i 
övningsämnen. Detta stöd kan till exempel komma från specialpedagogen på skolan, från 
habiliteringen, från föräldrar och/eller från centrala resursteam. Huvudsaken är att den som 
handleder har specifik kunskap inom området. I Tolls (2005) studie visade det sig dock, att 
endast hälften av Sveriges kommuner har den kompetens som krävs för att kunna göra ett gott 
samarbete för elever med språkstörning. Förhoppningsvis har den siffran ökat. 

Resurser 
Resurser innefattar inte bara ekonomi. “Med ett förändrat synsätt på lärandet, förändrade 
metoder, arbetssätt och på miljön kan kommunen komma långt” (Toll, 2005, s.25). Resurser 
kan även vara elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionellt 
kompetens, utrustning och så vidare. När personalen på skolorna har fått ökade kunskaper om 
elevers olikheter och deras olika behov har det lett till att arbetsformer och arbetssätt har 
förändrats. Om arbetslaget har en insikt om att det med befintliga resurser går att komma en 
bra bit på väg genom att förändra sitt arbetssätt eller organisation, så finns goda 
förutsättningar för att lyckas med inkluderingen av elever med språkstörning (Toll, 2005). 
 
Är då stödet som lärarna får tillräckligt? Heister Trygg (2012) har gjort en studie som visar att 
det är ytterst oklart bland många lärare om var de kan finna stöd och vem som ska ge detta. 
Dessutom är det viktigt att alla lärare, även i övningsämnena, får stöd och hjälp. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras först tre specialpedagogiska perspektiv som hjälper oss att tolka 
resultatet av intervjuerna. Vidare presenteras ramfaktorteorin som används för att öka 
förståelsen av de upplevda ramarna bland informanterna och hur dessa påverkar lärmiljön. 

3.1 De specialpedagogiska perspektiven 
Specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde där flera olika teorier och perspektiv 
samspelar (Björck-Åkesson, 2007; Fischbein, 2007). Inom specialpedagogiken talas det om 
olika perspektiv som används för att kunna visa forskningens ansatser (Ahlberg, 2009). 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver dem som ett redskap som ger oss 
möjlighet att förstå verkligheten bättre. Forskarna har identifierat två huvudlinjer. Den ena har 
förankring inom psykologin och har utvecklats utifrån en ambition att ge barn med olika 
behov den hjälp de behöver. Den andra huvudlinjen har sin förankring i utbildningspsykologi 
och i en kritik av specialpedagogik som verksamhet. Under vissa perioder har forskningen 
haft tonvikt på individers förutsättningar och erfarenheter och under andra perioder har den 
fokuserat på att studera samhälleliga och organisatoriska ramar för utbildningsverksamhet 
(Fischbein, 2007). 
 
Det finns olika benämningar på de huvudlinjer som står bakom perspektiven men vi har valt 
att utgå från Nilholm (2007). Han benämner dessa perspektiv som Det kompensatoriska 
perspektivet och det kritiska perspektivet. Att utkristallisera en kärna i specialpedagogiken 
kan vara ett dilemma eftersom det inte finns en kärna, utan snarare flera, och de varierar 
dessutom över tid. Det faktum att kärnan utgörs av olika fokus behöver nödvändigtvis inte 
vara problematiskt. Det viktigaste i det här sammanhanget är att se hur de relaterar till 
varandra. Forskarna talar idag om att utveckling och lärande sker genom samspel mellan 
många olika faktorer på olika nivåer, från individnivå till samhällsnivå. För att komma åt den 
här komplexiteten behövs tankemodeller som ser till relationer mellan de olika nivåerna. 
Fischbein och Björck Åkesson (2007) menar att ett tvär- och mångvetenskapligt angreppssätt 
därför är viktigt. Ett ytterligare perspektiv har därför utkristalliserat sig. Nilholm (2007) kallar 
detta för Dilemmaperspektivet, och det är hans tolkning som vi redogör för. 

3.1.1 Det kompensatoriska perspektivet 
Den grundläggande idén i det kompensatoriska perspektivet är just att kompensera individen 
för de problem som den har. För att detta ska bli möjligt måste olika problemgrupper 
identifieras, vilket ofta sker på medicinsk och/eller psykologisk basis.  Traditionellt sett har de 
specialpedagogiska åtgärderna riktat sig mot vissa grupper av elever: 
 

• döva och hörselskadade barn, 
• barn som har synnedsättning eller är blinda, 
• barn i problematiska lärandesituationer (till exempel psykosociala svårigheter, 

lässvårigheter och övriga inlärningssvårigheter), 
• barn med utvecklingsstörning (och med ytterligare funktionsnedsättning). 
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När man identifierat och eventuellt diagnostiserat problemgruppen, så försöker man inom det 
kompensatoriska perspektivet hitta de processer som är problematiska och kartlägga dessa. 
Utifrån denna kartläggning försöker man skapa pedagogiska situationer som tränar elevens 
problem, så att de anpassas efter omgivningens krav (Nilholm, 2007). 
Man kan säga att “tänkandet kring diagnos, psykologiska processer, neurologi och 
pedagogiska implikationer samspelar inom ramen för det kompensatoriska perspektivet” (a.a. 
s. 36). I detta perspektiv framhålls vikten att göra aktörerna ute i verksamheterna orienterade i 
det vetenskapliga fältet samt att de ska generera kunskaper som de kan använda i sin 
verksamhet. 

3.1.2 Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet har fått sitt namn eftersom det är kritiskt till det kompensatoriska 
perspektivet och dess fokus på individens problem. Man menar att det skapar en verksamhet 
som pekar ut och marginaliserar eleverna istället för att se till deras bästa. Man menar att 
misslyckanden i skolan istället bör sökas utanför eleven. 
 

Skolans uppgift är att, utifrån demokratiska värderingar, vara en god miljö för den mångfald som 
barn representerar. Sålunda kan man inte lokalisera problem till eleven utan elevers olikheter bör 
snarare ses som resurser för skolans arbete (Nilholm, 2007, s.39). 

 
Man har också varit kritisk till diagnostisering, och då främst mot användbarheten i 
diagnoserna. Skrtic (i Nilholm, 2007) menar att diagnostisering är negativt för eleven men 
positivt för skolsystemet, eftersom det då inte behöver ändra sitt sätt att fungera. Elevens 
misslyckande ses som en konsekvens av dennes egna brister. 
 
Identitetspolitik kan sägas vara en drivande faktor inom det kritiska perspektivet och handlar 
bland annat om erkännande och mångfald. “Identitetspolitik kan sägas vara ett uttryck för 
rätten att bli erkänd i sin olikhet” (Nilholm, 2007, s.43). Inom handikappområdet handlar 
identitetspolitiken bland annat om var handikappet placeras. En människa kan ha en 
funktionsnedsättning som till exempel innebär att hen inte kan gå och därmed är 
rullstolsburen. Men om detta är ett problem beror på hur miljön är utformad. 
 
Grundtanken i det kritiska perspektivet är att “specialpedagogiken uppstår till följd av olika 
sociala processer, såsom sociokulturellt förtryck, professionellas intressen och skolans 
misslyckande” (Nilholm, 2007, s.59). Inom det kritiska perspektivet sägs det att forskarna tar 
sig rätten att peka ut en riktning för verksamheten, vilket ger litet utrymme för tolkningar hos 
aktörerna ute på fältet. 

3.1.3 Dilemmaperspektivet 
Nilholm (2007) menar att moderna utbildningssystem står inför några grundläggande 
dilemman. Vissa konflikter kan inte lösas varaktigt utan kräver ständiga ställningstaganden. 
Även om specialpedagogiken upphör som organisationsform kommer olika dilemman ändå 
uppstå. Denna komplexitet och inkonsekvens måste studeras och analyseras. 
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Inom dilemmaperspektivet är man intresserad av hur dilemman tar sig uttryck i konkreta 
kulturella och sociala förhållanden. Detta visar på klara samband med den sociokulturella 
teorin som utgår från att sociala och kulturella sammanhang är viktiga för att förstå 
interaktion, lärande och utveckling (Nilholm, 2007). 
 
Detta perspektiv riktar sin kritik både mot det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. 
Kritiken mot det kompensatoriska perspektivet visar sig främst genom det faktum att stora 
grupper barn kommer att definieras som onormala och avvikande, med fokus på deras brister. 
Man kritiserar även problemet med att grundläggande pedagogiska frågor saknas i det 
kompensatoriska perspektivet. När det gäller kritiken mot det kritiska perspektivet så handlar 
det främst om att man gör anspråk på att kunna lösa de dilemman som skolsystemet har med 
att hantera elevers olikheter. 
 
Företrädare för dilemmaperspektivet betonar vikten av att studera olika saker på ett 
mikropolitiskt, verksamhetsnära plan. De framhåller solidaritet med de uppfattningar som 
aktörer i verksamheterna har och deras rätt att uttrycka dessa. I detta fall är forskningen och 
verksamheten ganska likartade i sina förutsättningar. En aktör i specialpedagogiska 
verksamheter förhåller sig alltid till de specialpedagogiska perspektiven i någon form. Det 
gäller därför att tydliggöra de olika perspektiven samt de traditioner och premisser som de 
vilar på (Nilholm, 2007). 
 
Enligt Nilholm (2007) så lägger det kritiska och det kompensatoriska perspektivet stor makt 
hos forskarna och de professionella “medan ett dilemmaperspektiv är mer neutral i 
förhållande till frågan om vems perspektiv som ska vara gällande” (a.a. s.87). Detta blir extra 
tydligt när det gäller frågan om inkludering. Skillnaden mellan det kritiska perspektivet och 
dilemmaperspektivet får visa på detta. I ett kritiskt perspektiv är inkludering ett teoretiskt 
verktyg för forskaren. Skolan analyseras utifrån hur långt den har kommit med sin 
inkludering.  I ett dilemmaperspektiv ser man istället inkludering som ett aktörsbegrepp. Det 
är ett begrepp som de aktörer man studerar använder sig av (Nilholm, 2007). 
“Dilemmaperspektivet är mindre normativt och mer orienterat mot studiet av sociala 
processer och maktprocesser i hanterandet av elevers olikhet” (Nilholm, 2007, s. 98). 

3.2 Ramfaktorteorin 
Urban Dahllöfs ramfaktorteori presenterades i samband med hans arbete med 
Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (Dahllöf i Gustafsson, 1999). Ulf P Lundgren 
vidareutvecklade den senare i sin doktorsavhandling Frame factors and teaching process 
(Lundgren, 1974 i Gustafsson). Ramfaktorteorins intention är att förstå och förklara vad 
verksamhetens ramar innebär för skolan. Kritiken mot teorin har varit att den lägger fokus på 
de yttre omständigheterna och inte beaktar de kunskaper, strategier, intentioner, uppfattningar, 
och handlingar som de verkande inom skolan har. Enligt kritiker tas inte hänsyn till den 
komplexa verksamhet som skolan är med dess olika skolkulturer, sätt att förhålla sig till, samt 
planera och organisera för, undervisningen. 
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Förutom ramarna i den fysiska miljön och skolans styrdokument belystes också ramar som 
traditioner, föreställningar hos de som verkar i skolan samt maktstrukturer och normer i 
samhället. Genom att belysa dessa ramar kan man tänka sig begränsningar för att nå vissa 
resultat. Ramarna kan inte förutsäga vilket arbetssätt eller process som är möjlig, men vill visa 
att det påverkar vad som inte är möjligt att uppnå när en viss uppsättning ramar identifieras 
(Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999; Lundgren, 1999).   
 
Utifrån denna teori, som beaktar sambandet mellan undervisningsprocessen och dess resultat, 
avser vi att belysa vilka ramfaktorer i skolan som studiens informanter lyfter fram som 
betydelsefulla för den inkluderande verksamhet som de kan bedriva. Ramar som kan 
identifieras enligt teorin är till exempel skolans styrdokument, tid för undervisning och tid för 
elever att inhämta kunskap, innehåll i undervisningen, elevers förutsättningar och sociala 
sammansättning samt gruppstorlek. 
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4 Metod 

4.1  Tematisering 
Inledningsvis tematiserades de frågeställningar som vi ville att studien skulle ge svar på. Detta 
fungerade som ett verktyg för att klargöra inriktningen på studien och hålla fokus på det som 
var relevant för den. Enligt Kvale och Brinkmann (2014), hjälper även tematiseringen att 
formulera forskningsfrågorna och ger större möjlighet till ett teoretiskt klargörande av det 
teman som avses undersökas. Nyckelfrågorna var här undersökningens Varför, Vad och Hur? 
Med detta som utgångspunkt formulerades forskningsfrågorna. När ”Varför?” och ”Vad?”-
frågorna var besvarade var det dags att tänka på ”Hur?”. 

4.2 Metodval 
Syftet med undersökningen är att förstå vardagsvärlden inom detta område vilket gjorde att 
valet föll på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Ytterligare 
en anledning var att vi ansåg det vara rimligt, med tanke på den tidsmässiga aspekten för detta 
arbete samt möjligheten att anpassa arbetet utifrån våra egna förutsättningar (Bryman, 2008).  

4.3 Urval 
Intervjustudien gjordes inom grundskolan i en mellanstor svensk kommun. I denna kommun 
har de flesta elever med språkstörning gått på de skolor som finns inom hemmets 
upptagningsområde. Men kommunen har även under flera års tid haft en särskild skola där 
man har extra resurser för elever med språkstörning. Denna verksamhet håller i dagsläget på 
att fasas ut. Vi ville undersöka vilka erfarenheter rektorer och pedagoger i grundskolan samt 
specialpedagoger inom extern verksamhet har, av att inkludera elever med språkstörning i 
vanliga klasser. Därför söktes informanter med erfarenhet inom detta område. Enligt Bryman 
(2008) så kallas detta ett målstyrt urval. “De samplade personerna är relevanta för de 
forskningsfrågor som formulerats” (s.392). Genom att intervjua olika yrkeskategorier som 
arbetar på elva olika grundskolor i kommunen eller som externa resurser till skolan, ville vi se 
vilka erfarenheter som finns kring inkludering av elever med språkstörning i vanlig klass. 
Anledningen till att vi ville ha med berörda yrkeskategorier var att öka tillförlitligheten på 
studien. Genom att intervjua olika målgrupper får man, enligt Stake (1995) och Bryman 
(2008), en så kallad triangulering, vilket ökar tillförlitligheten. 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Utformning av intervjuguide 
Intervjuguiden byggdes upp utifrån studiens forskningsfrågor och de teman som fastställts i 
planeringsfasen, Erfarenhet, Kunskap, Resurser och Önskemål (se bilaga 2, 3, 4 ). Detta 
gjordes för att hålla fokus på forskningsfrågorna samt underlätta den kommande analysen av 
intervjuerna. Beroende på vilken yrkeskategori som intervjuades ändrades frågeställningarna 
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något, men alla följde ovanstående teman. Vidare är det, enligt Kvale och Brinkmann (2014), 
viktigt att frågorna stimulerar till en positiv interaktion. De ska helst vara korta, lätta att förstå 
och ha ett vardagligt språk. De ska också se till att samtalet hålls flytande och få 
intervjupersonerna att tala om sina erfarenheter och upplevelser. Under hela proceduren 
kopplade vi intervjufrågorna mot forskningsfrågorna. Informanterna fick inte ta del av 
intervjuguiderna före själva intervjun. Detta med tanke på att det ökar sannolikheten för 
spontana beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.4.2 Kontakt med informanter 
Tänkbara informanter kontaktades via mail där vi berättade om syftet med studien (se bilaga 
1). 13 tackade ja och i samband med det gav de sitt samtycke att delta i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Av dessa var 3 stycken rektorer, 8 pedagoger inom grundskolan och 
2 var specialpedagoger inom extern verksamhet i kommunal och statlig regi. Intervjuerna 
genomfördes i en lugn och avskild miljö. En av intervjuerna skedde dock som telefonintervju, 
utifrån informantens önskemål. Densamma ville även ha tillgång till intervjuguiden i förväg 
och fick den via mail. 

4.4.3 Intervju 
Intervjun inleddes med genomgång av Vetenskapsrådets informationskrav, där informanten 
åter fick en orientering om syftet med intervjun, samt att deltagandet var frivilligt och att hen 
när som helst kunde avbryta intervjun. Vi informerade även om att dessa intervjuer endast 
kommer att användas i denna undersökning, enligt nyttjandekravets principer. 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter om person, arbetsplats och annat 
som kan identifiera uppgiftslämnaren utelämnas och anonymiseras i rapporten. Dessutom 
raderas ljudinspelningen efter avslutad transkribering, vilket informanten upplystes om 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Under intervjun fungerade intervjuguiden som ett manus, som mer eller mindre strängt, 
strukturerade intervjuns förlopp (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid behov användes följdfrågor 
som knöt an till det sagda för att förtydliga och fördjupa det. Intervjun rundades till sist av 
med en sammanfattning av det viktigaste innehållet. Informanten fick därmed chans att ändra 
det som eventuellt uppfattats fel. Efter sammanfattningen fick informanten möjlighet att lyfta 
något annat som hen ville ta upp (a.a, 2014). Intervjun spelades in, vilket gav en frihet att 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (a.a, 2014) samt att ha full 
uppmärksamhet på det som sägs (Bryman, 2008). Vid ett tillfälle kom ytterligare saker fram 
då bandspelaren hade stängts av, men informanten gav samtycke till att rapportera även det 
som sades i det informella samtalet efter intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Varje intervju 
tog ca 30 minuter. 

4.4.4 Transkribering 
Efter intervjuerna skrevs samtalen ut. Genom utskriften struktureras intervjusamtalet i en 
form som lämpar sig för närmare analys; utskriften blir själva inledningen till en analytisk 
process. Intervjuerna skrevs inte ut ordagrant utan var meningskoncentrerade, det vill säga 
långa uttalanden har pressats ihop utan att huvudinnebörden av det sagda har förlorats (Kvale 
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& Brinkmann, 2014). Citat som vi ville använda i resultatbeskrivningen skrevs däremot ut 
precis som de sades. Utskrifterna gjordes av den person som utförde intervjuerna. 

4.4.5 Bearbetning av intervjusvar 
Vår analys startade redan under intervjusituationen, då tolkades vad som sades och hur det 
sades. Detta gjorde att den slutliga analysen blev mer lätthanterlig och vilade på en säkrare 
grund. “Den ideala intervjun är redan analyserad då bandspelaren stängs av” (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s.230). 
 
Vidare analyseras svaren med fokus på meningen. Meningsanalysen omfattar, enligt Kvale 
och Brinkmann (2014) fem steg. I huvudsak har dessa steg följts i denna analys. Först lästes 
hela intervjun igenom för att få en känsla av helheten. Sedan fastställdes de naturliga 
meningsenheterna som de uttrycktes av informanterna. För det tredje kategoriserades dessa 
meningsenheter utifrån de teman som finns med i forskningsfrågorna och intervjuguiderna 
(Erfarenheter, Kunskaper, Resurser och Önskemål). Vi gjorde även en färgkodning för att 
kunna skilja den externa verksamhetens och rektorernas svar från de övriga pedagogernas. I 
det fjärde steget granskades de olika meningsenheterna utifrån undersökningens syfte och i 
det femte och sista steget knöts intervjuns centrala teman samman och studeras åter igen efter 
helheten. I denna process beaktades skillnader och likheter mellan svaren de olika 
informanterna gav.  
 

4.5 Överväganden kring studiens tillförlitlighet och validitet 
I detta arbete valdes en analysmodell med fokus på meningen. Båda forskarna var införstådda 
med denna metod, vilket ökar tillförlitligheten på studien. Bryman (2008) kallar detta för en 
intern reliabilitet, det vill säga att forskarna kommer överens om hur de ska tolka det de ser 
och hör. Att vara två forskare innebär också att man är två stycken som analyserar de svar 
som erhållits. Detta ökar också tillförlitligheten. Men i hänseende till vår ringa erfarenhet av 
intervjuer är det inte alls säkert att samma resultat kan komma att erhållas av andra intervjuare 
(Kvale & Brinkmann, 2014). För att en studie ska ha hög validitet måste man ha undersökt det 
man avsåg att undersöka. I och med att intervjuerna följdes av särskilda teman, erfarenhet, 
kunskaper, resurser och önskemål, underlättade det både för intervjuaren och informanten att 
hålla fokus (a.a.). När det gäller den externa validiteten, det vill säga i vilken utsträckning 
resultatet kan generaliseras till andra kontexter, så är 13 informanter något litet urval men vi 
kunde göra jämförelser till vad liknande studier kommit fram till och hitta gemensamma 
resultat (Bryman, 2008). 
 
Ett sätt att öka studiens tillförlitlighet är, enligt Kvale & Brinkmann (2014), Bryman (2008) 
och Kihlström (2007) att triangulera intervjuerna. Detta har vi gjort genom att få med olika 
yrkeskategorier bland informanterna. Transkriberingen av intervjuerna gjordes av samma 
person som genomförde desamma, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) ökar 
tillförlitligheten, liksom att intervjuerna spelades in.  
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I och med att en av intervjuerna gjordes via telefon gick vi miste om eventuella minspel och 
gester som kan vara viktiga för att få information om informantens obehag, bryderi och 
förvirring (Bryman, 2008). Den positiva interaktion, som Kvale och Brinkmann (2014) 
förespråkar, kan vara svår att uppnå genom en telefonintervju. Detta kan möjligtvis ha 
påverkat tillförlitligheten. Samma person som intervjuades per telefon fick även 
intervjuguiden i förväg. Hon fick då tid att tänka ut vad hon skulle svara. Detta kan ge en 
annan dynamik för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.6  Rapportering 

I rapportens bakgrundsdel delades skrivandet upp mellan författarna av detta arbete. Dock har 
vi båda läst och tagit del av litteratur, samt avhandlingar och artiklar, som ligger till grund för 
utformningen av bakgrunden. Övriga delar av rapporten har författats tillsammans. 
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5  Resultat och analys 
Här presenteras resultatet utifrån forskningsfrågorna och i direkt samband med detta 
analyseras svaren utifrån de teoretiska perspektiven. 

5.1 Kunskaper hos rektorer och pedagoger 
Alla informanter anser att det i kommunen finns kompetens hos pedagoger ute på skolorna, 
dock inte i någon större omfattning och i den mån det finns så är det något ojämnt fördelat 
bland kommunens skolor. Det är en pågående process på skolorna att fortbilda pedagogerna 
via handledning och utbildningar av olika slag. Ofta sätts dessa insatser in när eleven redan 
finns i verksamheten. Detta upplever många är för sent och det skapar mycket frustration både 
hos elever, vårdnadshavare och pedagoger. En rektor säger; “Kunskaperna blir bättre och 
bättre, men vi får lära oss allt eftersom. Det hade varit önskvärt att ha kunskaperna innan 
barnen kommer”. 
 
Av samtliga informanter anses alla aktörer inom skolan och externa verksamheter viktiga i 
kunskapsbygget. Rektorerna är viktiga för att de ska ha en förståelse för vad som krävs för att 
skolan som organisation ska kunna möta eleverna. Pedagogerna och specialpedagogerna på 
skolan är viktiga för att kunna utveckla inkluderande lärmiljöer. Landstingets logopeder på 
habiliteringen med specialistkunskap om talet och eventuell annan problematik. Elevhälsans 
och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) specialpedagoger som kan bistå med 
fördjupade kunskaper och som tillsammans utgör en stödfunktion till pedagogerna på skolan. 
Men inte att förglömma, är vårdnadshavarna och eleven en viktig resurs för att ge sina 
perspektiv inom olika områden, samt ge tillstånd för att olika verksamheter kan ta del av 
varandras erfarenheter och kunskaper. 
 
Vi kan här se att kunskap hos pedagoger och rektorer är en begränsande ram, som i hög grad 
påverkar inkludering av elever med språkstörning. Alla elever med språkstörning har 
individuella behov och svårigheter som behöver beaktas (Bruce, 2007). Det krävs specifik 
kunskap hos pedagogerna om funktionsnedsättningen. Denna kunskap ger möjlighet att ta 
reda på var elevens behov ligger och var stödet bör sättas in. Är det inom det fonologiska, 
grammatiska, semantiska eller pragmatiska området? Vilka tilläggssvårigheter finns och hur 
man som pedagog stöttar i dessa problem? (Bishop, 1997; Bruce, 2007; Carlberg Eriksson, 
2009; Nettelbladt, 2007). Bristen på kunskap är något som försvårar inkluderingen av elever 
med språkstörning. För att ha möjlighet att hjälpa den enskilda eleven med dess individuella 
behov krävs en samverkan mellan olika aktörer. Till detta kunskapsbygge krävs tid, vilket 
därmed kan ses som ytterligare en ram som begränsar inkludering av elever med 
språkstörning (Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999; Lundgren, 1999). 

5.2 Erfarenheter av inkludering hos rektorer och pedagoger  
De flesta, både pedagoger, rektorer och specialpedagoger inom den externa verksamheten, har 
i överlag positiva erfarenheter av inkludering av elever med språkstörning i vanliga klasser. 
Det man talar mest varmt för är att alla elever gynnas av det strukturerade arbetssätt som är 
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nödvändigt för barn med språkstörning. Man menar också att inkludering skapar en tolerans 
förolikheter. För eleven med språkstörning är det oftast bra att ingå i en inkluderande 
gemenskap. Att befinna sig i en specifik lärmiljö kan vara utpekande och stigmatiserande. 
Dessutom är det bra för dessa elever att få sin språkliga träning bland elever med typisk 
språkutveckling, som då kan fungera som förebilder. Även den sociala träningen kan vara 
bättre i vanliga klasser, men detta är enligt flera av informanterna, den svåraste biten. En av 
pedagogerna uttrycker dessutom att “ju äldre eleverna blir desto svårare är det.” En av 
specialpedagogerna inom de externa verksamheterna, anser att det kan vara problematiskt att 
vara den enda eleven med språkstörning i en traditionell klass. Det kan leda till att hen känner 
sig annorlunda och saknar möten med andra elever som har liknande svårigheter. Eleven kan 
behöva få se att det är fler som har samma problematik. 
 
Det framkommer även en rad negativa erfarenheter av inkludering i intervjuerna. De flesta 
informanterna menar att skolan inte är förberedd för inkludering fullt ut. Några exempel på 
detta är att resurser i form av specialpedagoger är begränsade, för stora elevgrupper, tempot är 
för högt, miljön är inte anpassad samt framför allt att kunskap om språkstörning och de 
interventioner som krävs är bristfällig. På några skolor anser pedagogerna också att de flesta 
interventioner sker på individuell nivå, vilket några av dem tycker är självklart medan andra 
ser som en brist. 
 
De intervjuade pedagogerna, specialpedagogerna och rektorerna framhåller vissa saker som, 
enligt deras erfarenhet, är viktigt att tänka på vad gäller lärmiljön. Här nämner de struktur och 
vikten av en tydlig arbetsgång som den främsta faktorn. Utöver det nämns även som faktorer 
som tillgång till tekniska hjälpmedel, anpassat material, bildstöd, lugn miljö – både auditivt 
och visuellt, rymliga lokaler med tillgång till grupprum samt vikten av att känna gemenskap i 
gruppen. Återigen lyfts här den sociala biten som svårast att tillfredsställa. Dessa elever 
behöver ofta stöd på raster och i övningar där samarbete ingår, och det är svårt att hinna med 
och stötta. “Lärmiljön kan man lättare göra inkluderande men socialt är det svårare…” 
berättar en pedagog. Dessa erfarenheter har även specialpedagogerna inom den externa 
verksamheten. 
 
Läroplanen är en ram som varje pedagog måste förhålla sig till. Den har fokus på 
kunskapsmålen och inte på de sociala färdigheterna, vilket kan leda till att kunskapsmålen 
prioriteras. I och med att läroplanen påverkar vad som ska prioriteras kan detta leda till att 
handledning, utbildning och resurser som täcker den sociala biten kommer i skymundan. Om 
en elev har svårigheter inom det pragmatiska området (Carlberg Eriksson, 2009; Nettelbladt, 
2013) kan den prioriteringen medföra att aktörerna i skolan missar en viktig aspekt av 
delaktighet. Att få hjälp med att förstå de sociala regler som finns, är en del av den 
sociokommunikativa tillgängligheten (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Denna 
delaktighetsaspekt är en av förutsättningarna för en tillfredsställande inkludering av elever i 
behov av särskilt stöd. 
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De allra flesta av de tillfrågade pedagogerna, specialpedagogerna och rektorerna tycker att en 
vanlig klass, i de allra flesta fall, är att föredra framför en språkklass. Men det är ju så klart 
olika från elev till elev, vad som passar bäst, vilken grad av språkstörning det är fråga om och 
om det finns övrig problematik. Dock finns det, enligt informanterna, en betydligt större 
erfarenhet och kompetens hos personalen som jobbar i språkklasserna. Även hjälpmedel och 
anpassat material finns där i större utsträckning. Språkklasserna som finns i den undersökta 
kommunen är dessutom inkluderade i vanliga klasser, men har en högre personaltäthet i form 
av utbildade specialpedagoger med fördjupad kunskap inom tal och språk. 
 
Informanternas erfarenheter av inkludering av elever med språkstörning visar att flera olika 
specialpedagogiska perspektiv (Nilholm, 2007) är representerade inom skolans verksamhet. 
Det förhållningssätt och perspektiv man har är av stor betydelse för hur framgångsrik 
inkluderingen blir, och kan därför ses som en begränsning (Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde 
& Naeslund, 1999; Lundgren, 1999). Även i forskningen kan dessa specialpedagogiska 
perspektiv visa sig.  Mc Cartney, Ellis & Boyle (2009) förespråkar individuell språklig träning 
medan Bruce, Hansson och Nettelbladt (2010) visar på att elever med språkstörning får mer 
stöd och utmaningar om de interagerar med jämnåriga kamrater med en typisk 
språkutveckling.  
 
Även på elevnivå är förhållningssättet avgörande för hur inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd kommer att lyckas. Inkludering skapar tolerans för olikheter och allas lika värde, 
men det handlar också mycket om hur skolan som organisation och dess pedagoger jobbar 
med värdegrunden i de aktuella klasserna. En låg grad av erkännande hos elever i behov av 
särskilt stöd skapar mindre delaktighet (Szönyi & Söderqvist Dunkers), vilket leder till en 
mindre lyckad inkludering. 
 
Detta stycke sammanfattas med ett citat från en av pedagogerna; “om den vanliga skolan får 
de rätta förutsättningarna att jobba med detta så tror jag att det är bäst.” 

5.3 Skolans kunskaper och resurser  
I studien visar det sig att en av de viktigaste faktorerna att ta i beaktning, när det gäller 
inkludering, är att göra lärmiljön tillgänglig. Skolan måste anpassa sig och tillrättalägga 
miljön utifrån de behov som finns. Miljön ska vara avskalad, både visuellt och auditivt, 
grupperna ska vara så anpassade som möjligt och inte alltför stora. “Hellre små grupper med 
färre pedagoger än stora grupper med fler pedagoger, då blir det bara rörigare...”, säger en av 
pedagogerna. Ska man ha möjlighet att jobba med mindre grupper så krävs det grupprum, 
vilket de flesta skolor i studien anser vara en bristvara. Även en av specialpedagogerna inom 
de externa verksamheterna har erfarenhet av denna brist. Möbler och möblering är också 
viktiga miljöfaktorer. Att kunna skärma av större rum är bra liksom möjlighet att möblera, så 
att teknisk utrustning kan användas och så att eleverna kan ha ögonkontakt med den som talar. 
De flesta av informanterna upplever att skolan inte kan uppfylla de miljömässiga behov som 
elever med språkstörning har. Den främsta orsaken till detta uppges vara “trångboddhet”.  På 
några ställen har rektorer och pedagoger tillsammans försökt anpassa miljön på ett billigare 
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sätt, med hjälp av tips och råd från SPSM. Då handlar det främst om hur man kan förbättra 
ljudmiljön.  
 
I Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) står det om kravet på tillgänglighet och hur skolorna 
är skyldiga att anpassa skolmiljön utifrån de behov som finns. Detta är en ram som huvudman 
och respektive skola måste ta hänsyn till och ändå brister det, enligt informanterna. 
Anledningen till detta är att andra ramar styr, i detta fall de ekonomiska begränsningarna. 
 
Informanterna poängterar att det är viktigt att arbeta med en tydliggörande pedagogik, där 
både förförståelse och tid för repetition är av högsta prioritet. För att kunna erbjuda denna 
undervisning behövs kunskap, både om språkstörning i allmänhet men även i form av 
arbetsmetoder. Detta får de tillfrågade pedagogerna främst genom utbildning och handledning 
av extern kompetens. I den undersökta kommunen finns det ett centralt elevhälsoteam, med 
kompetens inom tal och språk, samt statens SPSM. Handledningen från dessa instanser 
upplevs som bra men tyvärr kan väntetiden vara lång, vilket kan leda till att pedagogerna på 
skolorna “famlar i mörker” och får prova sig fram, med varierad framgång. En pedagog 
berättar att “vi vill absolut, men utan kunskap är det svårt. Man trampar i klaveret flera 
gånger, av misstag.” Några pedagoger upplever också att handledningen mest handlar om tips 
och idéer kring görandet och individuell träning. De saknar allmän information om 
språkstörning samt handledning om hur man kan jobba med hela gruppen för att eleven ska 
bli inkluderad. 
 
Detta tyder på att en del av informanterna upplever handledningen kompensatorisk. När det 
finns ett akut behov att lösa, hamnar stödet på den nivån. Tiden att involvera hela 
organisationen finns inte och kommer i sådana fall i ett senare skede. Om ledningen och 
pedagogerna hade arbetat proaktivt för ett inkluderande arbetssätt på gruppnivå, hade stödet 
och därmed stödbehovet kanske sett annorlunda ut. 
 
När det gäller fortbildning, uttrycks ett stort behov. De flesta har fått läsa in sig på ämnet på 
egen hand, i de flesta fall dessutom utanför arbetstid. Utöver det har några fått möjlighet till 
att gå kortare kurser och några har varit på en och annan föreläsning. En av informanterna 
beskriver detta som  
 

ett slags duttande för lärarna. Det kan se bra ut på pappret, men det är ohållbart. De skickar någon 
på en kurs en dag. Det blir för ytligt, för grunda kunskaper. Det hjälper inte mig i mitt jobb, men 
som skolledare kan man ju checka av att nu har jag gett mina pedagoger den kunskapen. 

 
Ett annat problem som framkommer är det som en informant kallar för “lärspridare”. Med 
”lärspridare” menas att en person får gå en kurs för att sedan lära ut sina kunskaper till resten 
av kollegiet. 
  

Om lärspridaren träffar någon och får kunskap om språkstörning och sedan ska informera 
kollegorna fungerar det inte alltid. Man har varken tid eller kompetens för det. Bara för att jag har 
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hört något av en kunnig person så innebär inte det att jag är kompetent att undervisa mina kollegor. 
Det skulle vara oproffsigt. 
  

En ytterligare aspekt på när utbildning endast riktas till en pedagog, framkommer i 
intervjuerna. På ett ställe har enbart specialpedagogen fått dessa specifika kunskaper, 
vilket leder till att resten av kollegiet förlitar sig på henne. På ett annat ställe har den 
personen som fick möjlighet att gå en utbildning flyttat, och därmed tagit med sig 
kunskaperna. En pedagog konstaterar att skolan behöver organiseras så att det finns en 
övergripande plan om hur vi ska arbeta när vi möter elever med språkstörning och hur 
kunskaperna ska spridas vidare i kollegiet. Även specialpedagogerna inom de externa 
verksamheterna framhåller vikten av en fungerande organisation. 
 
Ramar som ekonomi och tid kan lätt ge snabba lösningar, som utan utvärdering kan leda till 
utvecklande av ett kompensatoriskt perspektiv. Om en inkludering ska komma till stånd 
behövs mer kunskap hos ledning och huvudman, samt tid att utvärdera de åtgärder som gjorts 
(Nilholm, 2013; Skolverket, 2015). 
 
De lärare som arbetar med lite äldre elever, på mellan- och högstadiet, betonar också vikten 
av att alla lärare som möter eleven behöver få kunskaper om språkstörning och om just den 
elevens individuella behov. Språkstörningen påverkar och finns naturligtvis med även i de 
praktisk-estetiska ämnena. 
 
Vidare är tillgång till anpassat material och bra teknisk utrustning, främst datorer och iPads, 
nödvändig. Här märks åter igen en brist på många skolor. Pedagogerna menar att det inte 
finns ekonomiska resurser för att köpa in den tekniska utrustningen som behövs. Dessutom 
upplever många pedagoger att även om utrustningen finns, så saknas kunskaper om hur 
eleven kan jobba med dessa. Teknisk utrustning kräver stöd för att komma igång med och få 
det till att bli en naturlig del i undervisningen. 
 
Vad gäller anpassning av material och övrig planering av undervisningen så upplever alla 
pedagoger att tiden är för liten för att detta skall kunna göras på ett optimalt sätt. En pedagog 
uttrycker sig; “man behöver ju göra ganska omfattande anpassningar och det tar tid. Vem ska 
göra dom? Läraren? Specialpedagogen? Assistenten? Och om tiden inte finns, vad gör man 
då? Jag har ju en hel klass att ta hänsyn till, dessutom med andra elever som har svårigheter 
av olika slag.” Dessutom säger flertalet av pedagogerna att de själv tillverkar mycket av det 
material som de använder. 
 
Även rektorerna uppmärksammar detta och anser att det är svårt att hitta tid till detta. De 
anser att det är svårt att få ut extra planeringstid för pedagogerna även om de försöker minska 
på undervisningstiden. Däremot berättar en av rektorerna att skolan har planerad tid för 
arbetslagen, för att stärka det kollegiala lärandet samt personalträffar där pedagogiska 
diskussioner prioriteras. Pedagogerna som intervjuas välkomnar dessa prioriterade kollegiala 
diskussioner, men tid för dessa måste ju ta någonstans ifrån. “Tillfällen för pedagogiska 



 

30 

diskussioner är viktigt, men alla är så trötta så jag förstår inte hur det ska gå till? Den här 
slimmade organisationen har ingen luft någonstans” säger en av pedagogerna. 
 
Den tid som finns till förfogande vad gäller planering och samarbete är ytterligare två ramar 
som styr över skolan och dess möjlighet till inkludering (Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde 
& Naeslund, 1999; Lundgren, 1999). Tid är ett återkommande dilemma i studien och kan 
därmed uppfattas som en av de viktigaste begränsningarna och bör därför lyftas inom skolans 
värld.  
 
Samverkan anses vara en framgångsfaktor när det gäller en inkluderande verksamhet i 
allmänhet och inkludering av elever med språkstörning i synnerhet. Vilka som behöver 
samverka kan vara individuellt men i sammanhanget nämns rektorer, pedagoger, 
specialpedagoger/speciallärare, central elevhälsa, SPSM, kuratorer, skolsköterskor, 
landstingets habilitering, logopeder och så klart eleverna och deras föräldrar. “Föräldrarna är 
en jätteviktig länk när olika verksamheter möts” säger en av rektorerna. En av pedagogerna 
uttrycker vikten av ett nätverk kring eleven. Nätverket gör att det bli en samsyn kring eleven 
och att alla vet vad var och en ska göra. 
 
Några av informanterna berättar att de inte har fått ta del av utredningar som har gjorts via 
landstinget och det ser de som en brist. “Man behöver ta del av allt material som finns för att 
kunna göra ett bra jobb med eleven.” “Föräldrarna kanske tror att vi får ta del av alla 
utredningar per automatik, men så är det ju inte. Vi kanske måste bli bättre på att fråga efter 
dem.” I övrigt framkommer att det är viktigt att rektorn är med vid träffar mellan olika 
instanser och tar del av den kunskap som finns. De måste ju se och förstå vilket behov just 
denna elev har och utifrån det ta ställning till vilka eventuella resurser som måste sättas in. 
Önskemål finns även att skolans huvudman med fördel skulle kunna skaffa sig mer kunskap 
och förståelse för de resurser som behövs när det gäller elever med språkstörning. Tyvärr har 
det visat sig, enligt några av informanterna, att de elever som har starka vårdnadshavare får 
mer hjälp. “Det borde räcka att jag som professionell talar om vad eleven har för behov” säger 
en av pedagogerna. 
 
Ytterligare en viktig form av samverkan är den överlämning som sker när eleven börjar i den 
aktuella verksamheten. Hur denna överlämning fungerar och hur tillfredsställande den är, kan 
dock vara väldigt olika, men överlag beskriver både rektorer och pedagoger att det är en 
fördel när eleven kommer till skolan från en förskola inom samma rektorsområde. En av 
rektorerna berättar om tillfällen då de har fått elever från andra kommuner. Då ligger ansvaret 
för överlämning hos vårdnadshavarna, vilket inte alltid har visat sig vara det bästa. Det händer 
att vårdnadshavarna väljer att inte delge information till den nya skolan för att de vill att 
barnet ska få “börja på ny kula”. 
 
När det gäller inkludering så har olika skolor kommit olika långt. En pedagog berättar att 
“specialpedagogen försöker få till ett förändrat arbetssätt om hur man jobbar med elever i 
behov av särskilt stöd, men det sitter i väggarna att man ska jobba enskilt och att svårigheten 



 

31 

ligger hos eleven.” I studien ser vi också att det finns olika synsätt på hur man bland 
informanterna jobbar med inkludering av elever med språkstörning. En pedagog tycker att 
inkludering borde diskuteras och definieras mer. De flesta menar dock att det främst handlar 
om vilket förhållningssätt man har som pedagog och anser att anpassningar i första hand ska 
ske på organisations- och gruppnivå. Att inkludering aldrig får vara en form av besparing är 
alla informanterna överens om. Det ska istället betraktas som en satsning - “det krävs fler 
pedagoger och fler lokaler för att kunna jobba inkluderat på ett bra sätt”, uttrycker en 
pedagog. 
 
Specialpedagogerna uttrycker att förhållningssätt, vilja och intresse är de största 
framgångsfaktorerna. Det är även rektorerna och övriga pedagoger överens om. Dock menar 
några att det är svårt att vara ensam lärare i en grupp, där olika behov ska mötas, och om 
pedagogen inte har de rätta förutsättningarna så spelar förhållningssättet mindre roll. Även en 
av rektorerna menar att det blir svårt att klara av uppdraget om man har alldeles för stor grupp 
med många elever som har olika behov. Några av pedagogerna uttrycker oro över att de inte 
hinner se eleverna. Många elever med språkstörning vill inte fråga om hjälp och visa att de 
tycker att det är svårt. I stora klasser är det lätt att de försvinner i mängden, speciellt de elever 
som inte är utåtagerande. Andra gånger ser pedagogen eleverna men känner att de inte har 
möjlighet att hjälpa dem fullt ut. Det är frustrerande och som en av pedagogerna säger; “det är 
ju en stress när man ser att frågetecknen hos dessa barn är stort, de behöver ju så otroligt 
mycket stöd.” Ytterligare en av pedagogerna pratar om detta ämne, men anser att man i sin 
undervisning ska utgå från eleverna med språkstörning och prioritera deras förståelse. De 
övriga eleverna klarar sig ändå, de är inte lika sårbara.  
 
De flesta informanterna upplever att de som klasslärare, varken har tid eller kunskap om den 
individuella språkträning som dessa elever behöver. Här framgår att det behövs mer resurser i 
form av specialpedagoger med utbildning i tal och språk. I överlag visar resultatet också att de 
flesta informanterna vill ha utökade resurser i form av personal till skolan. Men oftast får de 
försöka omfördela den personal de redan har, inom den egna organisationen, dit där den 
behövs som mest. 
 
Ovanstående visar att de verksamma inom skolan anser att följande ramar är de som i högsta 
grad påverkar möjligheterna för en optimal inkludering, när det gäller elever med 
språkstörning; tid, ekonomi, lokaler, gruppsammansättning, förhållningssätt och kunskap. I 
detta sammanhang talas om rektorns och huvudmannens kunskap inom området, eftersom det 
är de som anses ha störst möjlighet att påverka ramarna. Därför är även ledningens 
förhållningssätt och perspektiv av stor vikt. Vi kan dock se att de flesta pedagoger och även 
rektorer, ute på skolorna har en grundsyn på elever i behov av särskilt stöd och inkludering, 
som kan liknas med Nilholms (2007) kritiska perspektiv. Dilemmat uppkommer då 
verkligheten “sätter käppar i hjulen” på olika sätt. Dessa käppar kan vara det som Gustafsson 
(1999), Lindblad, Linde & Naeslund (1999) och Lundgren (1999)  kallar för ramar i 
verksamheten (se ovan). Ramarna och det specialpedagogiska perspektiv man har samspelar 
således med varandra. 
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Detta stycke får avslutas av två talande citat från intervjuerna: 
  

Jag tror inte att någon skola har tillräckliga resurser att inkludera barn i behov av särskilt stöd. 
 
Man måste vara beredd på att satsa mer på dessa elever. Det kostar lite mer att inkludera. 

5.4 Externa kunskaper och resurser i kommunen 
Spetskompetens och fördjupad kunskap om språkstörning finns främst hos talpedagoger och 
logopeder inom landstinget, samt specialpedagoger och talpedagog inom centrala elevhälsan 
och SPSM. SPSM har även ett centralt resurscenter inom tal och språk med fördjupad 
kunskap inom området. En av specialpedagogerna i de externa verksamheterna säger att en 
del pedagoger på skolorna vill att de ska lösa deras problem, men hänvisar till att det inte är 
det som är deras uppdrag. Specialpedagogerna inom SPSM och elevhälsan fungerar som en 
stödfunktion till skolorna, men ansvaret för att det ska fungera organisatoriskt ligger hos 
respektive skola. 
 
Om rektorer och pedagoger förlitar sig på att de externa resurserna ska lösa allt antar de ett 
kompensatoriskt perspektiv. De lägger problemet hos eleven och vill att det ska åtgärdas på 
ett annat sätt än i den dagliga verksamheten. Även Partanen (2012) tar upp detta. Han kallar 
det för “remissfällan” och menar att ansvaret för eleven aldrig kan remitteras bort. Rektorer 
och pedagoger anmäler eller remitterar inte en elev i behov av särskilt stöd till elevhälsan, 
utan söker stöd i sitt arbete med eleven. Dessutom kan det ta en tid innan de externa 
resurserna kan ta sig an fallet. Under den tiden finns det en risk att det uppstår ett slags 
vakuum, där man som rektor och pedagog upplever att man inte kan göra något eftersom 
åtgärder väntas komma från annat håll. 
 
De flesta pedagoger och rektorer på skolorna säger och att de främst får handledning från 
elevhälsan och SPSM, som syftar till att eleven ska inkluderas och ingå i en gemenskap både i 
lärsituationerna i klassrummet och i den sociala samvaron på rasterna. De ger råd och idéer 
om hur lärmiljöerna kan anpassas för att på bästa sätt möta eleverna med språkstörning, men 
också hur pedagogerna kan arbeta för att stärka och underlätta kamratrelationerna. De ger tips 
om både material och teknik, men också hur pedagogerna med enklare medel kan anpassa den 
fysiska miljön visuellt och auditivt. Stödet kan även handla om hur pedagogerna kan planera 
undervisningen med förförståelse, bildstöd och taltempo. Handledningen ger en trygghet till 
pedagogerna ute på fältet, vilket en pedagog uttrycker på detta sätt: “Genom våra möten får vi 
bekräftelse om vi är på rätt väg eller inte”. Detta bekräftar också en rektor: “Det är ju inte så 
att det finns en färdig lösning som passar alla. Det är i själva mötet, resonemanget 
tillsammans, som vi bygger kunskap”. Specialpedagogen på SPSM säger att handledningen 
hos de yngre eleverna generellt brukar inrikta sig mot läs- och skrivproblematik och 
matematiksvårigheter. Medan för eleverna på högstadiet, handlar det ofta om frågor om betyg 
och bedömning, samt hur pedagogerna kan tillämpa undantagsbestämmelsen (SFS 2010:800, 
kap 10, § 21). 
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SPSM ger också information om vilka utbildningar och föreläsningar som erbjuds, samt den 
litteratur som finns tillgänglig inom området. På deras hemsida har de även en sida där 
pedagoger kan ställa frågor om saker de funderar över. Det finns också möjlighet för skolor 
att ansöka om SIS-medel, ett ekonomiskt bidrag som ges till skolor som vill prova på 
alternativa nyskapande undervisningssätt. 
 
Toll (2005) pekar på att de kommuner som har externa resursteam med specifika kompetenser 
är mer framgångsrika när det gäller att inkludera barn med språkstörning. I de olika 
verksamheterna finns dock en viss kulturell skillnad, vilket kan leda till olika förväntningar på 
varandra och skillnader i tankar om vad som är möjligt att uppfylla eller inte. Detta kan 
påverka inkluderingen och bör därför ses som en begränsning/ram. 

5.5 Önskemål hos rektorer och pedagoger  
Pengar, tid, den fysiska miljön och förhållningssätt är något som de flesta informanterna 
lyfter, och som de anser vara faktorer som bör tas i beaktande för att inkludering ska lyckas. 
 
Pengar anses av flera informanter behövas, främst till den fysiska miljön. Några anser även att 
pengar behövs för att minska på klasstorleken och på så sätt ge mer lärartid för den enskilda 
eleven. I det hänseendet säger en rektor: “Huvudmannen måste få en förståelse för de resurser 
som behövs i skolan”. 
 
Tid behövs till fortbildning, till samverkan, till handledning, till att planera för anpassningar, 
till enskilda elever i klassrummet och för eleven så att hen kan nå kunskapsmålen. 
 
Ökade kunskaper om språkstörning och kunskaper om vilka anpassningar som kan behövas 
för att det ska gagna elevens utveckling, är något som framhålls viktigt av alla informanter. 
De flesta anser att fortbildning och tid för samverkan och handledning borde prioriteras. Det 
ger kunskaper om material, teknik, tydliggörande pedagogik i klassrummet samt vilken form 
av stöd varje enskild elev behöver, men även kunskaper om vilket stöd som kan behövas i 
umgänget med kamrater. 
 
Nära samverkan mellan elev och vårdnadshavare, de olika verksamheteter och aktörer som 
har varit och är involverade i elevens utveckling anses viktig. Genom samverkan kan olika 
kompetenser mötas, ta del av erfarenheter och tillsammans arbeta för att utveckla lärmiljöer 
som kan möta elevens behov. Överlämning tillsammans med vårdnadshavare och eleven, 
förskolan, skolan, landsting, elevhälsan och SPSM anses av de flesta bidra till att öka 
kunskaperna. På organisationsnivå i kommunen, anser några pedagoger det extra viktigt att 
pedagoger med fördjupade kunskaper ska fördelas mer jämnt i kommunens skolor. De menar 
också att varje skola bör se över hur tiden kan organiseras för att ge pedagoger en chans att 
planera för en inkluderande lärmiljö. Även eleverna bör få tid för förförståelse, för repetition i 
syfte att nå målen. En pedagog uttrycker sig så här om detta: 
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Hur ger man den extratid de behöver för att nå målen? Kanske ge ett bonusår eller något annat? 
Men det är klart att det inte tar 9 år för alla. Vi på skolan måste diskutera läroplanens centrala 
innehåll, det är ju en tolkningsfråga om vad som är viktigt för att nå målen. 

 
Tiden visar sig vara en av de begränsningar som upplevs som störst. Avsaknad av tid gäller 
vilket perspektiv man än antar, och i det här fallet innefattar det både pedagogernas och 
elevernas tid. En elev med språkstörning behöver ofta mer tid för att kunna uppnå 
kunskapsmålen (Bruce, 2010; Hansson, Nettelbladt & Nilholm, 2000). Eleven är i behov att få 
jobba i sin egen takt, men målen i läroplanen är satta efter årskurser. Detta leder till att 
läroplanen är en ram som ställer till det för både elever och pedagoger. 
 
För att lyckas med inkludering framhåller de flesta av informanterna förhållningssättet. Hur 
pedagogerna bemöter eleverna och hur man som lärare och ledare tänker om arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd, vad gäller lärande och lärmiljöer. Synsättet kring det anser de 
också måste ändra fokus till hur skolan kan jobba mer organisatoriskt och på gruppnivå, och 
inte ha ett kompensatoriskt tänkande där bristen finns hos eleven. Många informanter anser 
också att det kräver ett värdegrundsarbete som är förankrat hos eleverna för att få en tillåtande 
och trygg lärmiljö som accepterar alla individers olikheter. 
 
Förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd, föreställningar om lärande och hur 
enskilda pedagoger/ledare anser att undervisningen ska organiseras sätter ramar kring hur 
pedagogerna arbetar med de frågor som uppstår när läroplanens mål tolkas och när resurserna 
i skolan diskuteras. Man kan se att de specialpedagogiska perspektiven spelar roll på vilket 
fokus man har på önskemålen, exempelvis om man vill satsa på individuella resurser eller ett 
mer inkluderande arbete med fokus på lärmiljön. I de allra flesta fall önskas satsningar på 
båda aspekterna, vilket tyder på ett dilemmaperspektiv. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 
Studien visar på ett behov av ökade kunskaper om språkstörning, både hos rektorer och 
pedagoger. Av erfarenhet tycker de flesta att elever med språkstörning ska inkluderas i 
vanliga klasser. Förutsättningarna för detta, främst den fysiska miljön men även tiden som 
behövs för samverkan, anpassningar och elevernas tid för tillgodogörande av kunskaper, är 
dock inte tillfredsställande. Det är även dessa förutsättningar som informanterna önskar för en 
optimal inkludering av elever med språkstörning. 
 
Rektorers och pedagogers kunskaper om språkstörning visar sig vara varierande och 
fortbildning sker när eleven med dessa svårigheter redan finns i skolan. Kompetens inom 
ämnesområdet är avgörande för att man som pedagog ska veta hur man bäst kan stötta i 
inlärningssituationerna (Bruce, 2007). Enligt Salamancadeklarationen (2006) och FN:s 
konvention för barns rättigheter (2009) ska fortbildning till lärare ges för att kunna möta barn 
i särskilda behov. Skolverket (2015) har också kommit fram till att fortbildningssatsningar 
behövs. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) 
sägs inte något om pedagogernas fortbildning, men grundsärskolans läroplan (Skolverket, 
2011b) understryker vikten av att pedagogerna ska få den kompetensutveckling som krävs. En 
elev med språkstörning som går i grundsärskolan kan därför förvänta sig en pedagog med 
specifika kunskaper, medan en elev i grundskolan inte alls kan vara säker på samma sak.   
 
Studien visar att fortbildningen riktas främst mot klassläraren eller specialpedagogen. Detta 
förfaringssätt kan medföra en risk att pedagogerna ser på eleven ur ett kompensatoriskt 
perspektiv, där de pedagogiska processerna riktas till att träna bort elevens problem för att 
passa in i skolans miljö (Nilholm, 2007). Istället bör anpassningar av den fysiska och 
pedagogiska lärmiljön för dessa elever vara en process som hela organisationen arbetar med 
(Emanuelsson, 2008). Detta angreppssätt borde medföra större chanser för samsyn, samarbete 
och kollegialt lärande inom en rad områden. Till exempel arbetet kring läroplanens mål och 
riktlinjer, diskussioner om komplexa begrepp som inkludering och värdegrund, 
förhållningssätt gentemot elever i behov samt vad lärande är och hur vi i skolan når målet 
med det livslånga lärandet. Det är viktigt att i hela organisationen klargöra hur vi förstår 
begreppet inkludering och hur vi praktiskt ska arbeta för en inkluderande verksamhet, samt 
hur vi utvärderar densamma (Toll, 2005). En enskild pedagog har svårare att göra skillnad, 
men ett gemensamt arbete kan ge förutsättningar för att klara av den tidsbrist och rådvillhet 
som ibland råder när policydokumenten ska konkretiseras och efterlevas i den dagliga 
verksamheten. 
 
När det gäller pedagogers och rektorers erfarenheter av inkludering så ser vi att pedagogerna 
anser att den sociala utvecklingen är svårare att tillgodose och stötta än den kunskapsmässiga. 
Om en elev har svårigheter med pragmatiken kan det påverka förmågan att delta i och förstå 
samtal på olika sätt (Carlberg Eriksson, 2009). Dockrell och Lindsay (2008) menar att stor 
vikt läggs stor på kunskapsmålen och att det är mindre forskning gjord på det sociala området. 
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Assarsson (2009) menar också att det specialpedagogiska stödet i första hand läggs in så att 
eleverna ska nå målen i svenska, matematik och engelska. Detta tror vi beror på att de sociala 
förmågorna inte mäts på samma sätt i skolan och därmed inte prioriteras i lika hög grad. 
 
Vi har också sett att de flesta av informanterna ansåg att den vanliga skolan är att föredra för 
elever med språkstörning, men under förutsättning att kunskaper och resurser finns. Det är 
också viktigt att interventionerna håller god kvalitet. Detta stämmer väl överens med studier 
gjorda av Dockrell och Lindsay (2008), Soto, Müller, Hunt och Goetz (2001) och Toll (2005). 
Den tillrättalagda undervisningen som elever med språkstörning behöver ger fördelar för alla 
elever (Toll, 2005). Interventioner av god kvalitet förutsätter kunskap om språkstörningens 
olika svårigheter, främst vad gäller fonologin, grammatiken, semantiken och pragmatiken 
(Bishop, 1997; Bruce, 2007; Carlberg Eriksson, 2009; Nettelbladt, 2007). Denna kunskap är 
viktig för att kunna ge rätt stöd till eleven. 
 
I Diskrimineringslagen 1 kap.§4 kan man läsa om att skolmiljön måste vara anpassad efter 
elevens behov. När det gäller elever med språkstörning finns uttalade behov av en lugn miljö 
med få visuella och auditiva intryck (Arnald, 2007). Denna undersökning visar att skolans 
kunskaper och resurser inte är tillräckliga för att tillgodose detta. Enligt Assarsson (2012) kan 
visionerna i skolans policydokument kännas övermäktiga och vara svåra att uppnå. Man kan, 
enligt henne, tro att de som författat dessa dokument inte har någon förståelse för skolans 
vardag. Vi anser dock att dessa dokument är något att sträva efter och att det kanske är skolan 
som organisation och dess resursfördelning som behöver ses över, vilket också informanterna 
ansåg i denna studie. Det är således viktigt att kunskaper om inkludering finns genom hela 
utbildningskedjan, från huvudman ner till pedagogen. Om kunskapen finns blir 
förutsättningarna för planering, genomförande och utvärdering av inkluderande arbetssätt 
relevanta (Hjörne & Säljö, 2008). 
 
Heimdal Matsson och Malmgren Hansen (2009) tar i sin studie upp om speciallärarens/ 
specialpedagogens roll som samordnare, istället för att vara en som arbetar enskilt med 
eleverna. Detta påverkar i stor grad inkluderingen av elever i behov. I denna studie framkom 
att om man som specialpedagog/speciallärare jobbar enskilt med eleverna är risken att 
kunskaperna inte sprids, eleverna blir ägare av svårigheterna, lärmiljöerna anpassas inte i lika 
hög grad och att organisationen blir skör ifall personal med kunskap och erfarenhet flyttar. 
Ansvaret för elever i behov av särskilt stöd bör därför ligga hos all personal på skolan. Detta 
poängteras i läroplanen (2011a) och visade sig vara en framgångsfaktor i Perssons studie 
(2012). 
 
I studien har det framkommit att man på skolorna ofta väljer att satsa på en så kallad 
”lärspridare”, som har fått gå någon form av utbildning, för att sedan dela med sig av sina 
kunskaper till de övriga i kollegiet. Om detta ska fungera optimalt så krävs både tid till 
kollegialt lärande samt en gedigen utbildningsinsats. Vi anser dock att utbildning bör ges till 
hela arbetslag, då får det inkluderande arbetssättet genomslag i hela organisationen. 
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Elever med språkstörning har ofta behov av relativt omfattande anpassningar av material och 
lärmiljöer. Detta ska göras av någon. Men av vem? Det frågar sig flera av informanterna i 
studien. Omfattande anpassningar tar tid att göra och tid är ju som bekant en bristvara i 
skolans värld. Assarsson (2007) menar att metoder som befäster och går på djupet kräver tid 
och blir därför bortprioriterat. Tidsbristen gäller även handledning, planering, samverkan, 
överlämning, pedagogiska diskussioner mm. (Toll, 2005). Om man i organisationen 
prioriterar detta i ett tidigt skede, så anser vi att den tid som lagts ut på detta, får man igen det 
i det långa loppet. Enligt Assarsson (2009) kan man se tiden som cirkulär istället för linjär och 
avgränsad. ”När tiden ses som linjär och avgränsad med en början och ett slut, blir särskilda 
behov en tidstärande faktor. Om inte mer tid tillförs utifrån måste någon annan avstå från tid, 
pedagogerna från sin fria tid eller de övriga eleverna från den tid de skulle haft rätt till med 
sin pedagog” (Assarsson, 2009. s.124).  
 
X kommun har externa resurser som är kopplade till skolan. Därmed följer kommunen 
riktlinjerna från Unesco, som säger att det ska avsättas medel för resurscentrum i 
resursfördelningen (2006). De bistår med fortbildning, specialpedagoger/speciallärare och 
tekniska hjälpmedel. Tolls studie (2005) visar också att kommuner med externa resursteam 
lyckas bättre med att inkludera elever med språkstörning. Det stödet som pedagogerna och 
rektorerna får är värdefullt, men det är inte en “quick fix”. Det krävs flera möten med olika 
parter för att utröna vilka behov den enskilda eleven har. Till detta behövs tid för möten samt 
engagemang till att se över organisationen, miljön och pedagogiken i klassrummet/skolan. 
Problemet kan vara frustrationen över att tiden för detta upplevs svår att hitta, och att 
förändringarna helst skulle ha skett igår. 
 
Önskemålen	   från pedagoger och rektorer i skolan, är i första hand kunskap. Finns kunskap 
upplever alla verksamma att de har en bättre chans att tillgodose de behov som eleverna har. 
Huvudmannen har ansvar för att skolan som organisation har kompetenser och önskemålet är 
att de är jämnt fördelade i kommunens skolor. Fortbildningsinsatser och en övergripande plan 
för hur detta ska göras måste landa hos huvudmannen. För att inkludering inte ska få ett 
kompensatoriskt perspektiv, bör det genomsyra hela ledet och inte bara innefatta vilka 
metoder som ska användas i arbetet med elever i särskilda behov. Flera pedagoger i studien 
efterlyste arbete med övergripande frågor om värdegrund och hur elever lär sig. Kollegialt 
lärande i detta bör därför prioriteras.  
 
Enligt Unescos (2006) riktlinjer för inkludering ska skolan se till alla elevers olika behov vad 
gäller inlärningsmetoder och inlärningstempon, men skolans läroplan sätter ramarna för de 
kunskapsmål som eleverna ska nå i grundskolan. Tiden för att nå målen styrs av elevernas 
sammanlagda undervisningstid. Dilemmat för pedagogerna är att planera för en undervisning 
som möter elevens behov i deras individuella utveckling, och samtidigt säkra att alla når 
målen inom de 9 år som eleven går i grundskolan. Det är något som upplevs svårt att få ihop 
och bör lyftas. Även tiden, eller snarare bristen på tid, är för pedagogerna ett genomgående 
dilemma i studien.  



 

38 

6.2 Slutsats 
 
Vi konstatera att de förutsättningar som krävs för en optimal inkludering av elever med 
språkstörning är tid, kunskaper och förhållningssätt hos pedagogerna. Aktörer ute i 
verksamheten förhåller sig alltid till något av perspektiven, både när de talar om elevers 
förmågor och olikheter samt hur organisation och lärande planeras (Nilholm, 2007). Vi ser 
spår av olika perspektiv bland informanterna, det kritiska-, det kompensatoriska- och 
dilemmaperspektivet. Pedagogerna behöver möta de individuella behoven på olika sätt, men 
de måste alltid tänka på helheten och hur man löser det på gruppnivå. I det hänseendet är det, 
enligt Nilholms (2007) dilemmaperspektiv, viktigt att förhålla sig till verkligheten och lyssna 
på aktörerna som finns ute i verksamheten. Inkludering kräver resurser, oavsett vilket 
specialpedagogiskt perspektiv man företräder. Inkludering får inte användas som en 
besparingsmetod. Däremot är resurser inte alltid synonymt med pengar och mer personal. 

6.3 Metoddiskussion 
Intentionen med denna studie var att ta reda på vilka förutsättningar ledare och pedagoger 
upplever att de har, för att i sin verksamhet kunna inkludera elever med språkstörning. Tyvärr 
har flera tilltänkta informanter önskat att inte vara delaktiga i denna studie, på grund av att de 
anser att de har otillräckliga kunskaper i ämnet. Speciellt svårt var det att få rektorerna på 
skolorna i X kommun att ställa upp. Erfarenheterna finns, men en rädsla för ämnets 
komplexitet och att eventuell okunskap ska blottläggs inför oss, kan ha fått dem att tacka nej. 
Det kan vara en brist att inte ha fått ta del av även dessa ledares och pedagogers tankegångar, 
erfarenheter och upplevelser. Dessutom medförde detta att vi inte fick möjlighet att intervjua 
pedagoger och rektorer som är verksamma på samma skola. Möjligen hade en kombination av 
enkäter och intervjuer gett en större variation av informanter, eftersom enkäter ger en högre 
grad av anonymitet. Trots det tror vi inte att detta bortfall påverkar studiens resultat, i och 
med att även de medverkande informanterna uttryckte just denna brist på kunskap. 
   
Det hade berikat undersökningen, att genom dokumentstudier, ta reda på hur X kommun 
planerar och utvärderar inkluderingsarbetet. Det hade även varit intressant att ta del av 
huvudmannens tankar kring inkludering. Vad anser huvudmannen om de förutsättningar som 
finns och hur förklarar de pedagogernas åsikter om de förutsättningar som de anser sig ha för 
inkludering? 

6.4 Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning kan vara att göra en fallstudie, där man undersöker alla aktörers 
upplevelser kring arbetet för en inkluderande lärmiljö på en skola. Fallstudien triangulerar på 
så vis rektorns, pedagogernas, vårdnadshavarnas och elevens erfarenheter. I det 
sammanhanget hade man även kunnat göra jämförande studier mellan olika skolor och 
förhoppningsvis få fram olika framgångsfaktorer för inkludering av elever med språkstörning. 
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Bilaga 1 
Hej! 
Vi heter Annelie Kitok och Lenita Lindehag och studerar på Umeå Universitet. Just nu 
läser vi den tredje och sista terminen på specialpedagogprogrammet. Denna termin 
skriver vi vårt examensarbete, och vi har valt att undersöka vilka förutsättningar det 
finns i kommunens skolor för att inkludera barn med språkstörning i vanliga klasser. 
Utifrån denna frågeställning är de intressant för oss att få ta del av dina kunskaper och 
erfarenheter av hur det fungerar att inkludera barn med språkstörning i skolan. 
 
Intervjun beräknas ta ca 30 min, och om du tillåter spelar vi in intervjun. Det ger oss 
möjlighet att vara fokuserade på det som sägs, och ger oss en möjlighet att analysera 
informationen vi får från dig på ett vetenskapligt säkrare sätt. Efter det att studien är 
klar, kommer inspelningen att raderas.   
 
Enligt vetenskapsrådet riktlinjer för god forskningsetik, kommer den undersökta 
kommunen och du som informant vara helt anonyma. Deltagandet är frivilligt och kan 
när som helst avbrytas. Om intresset finns kan ni även ta del av den färdiga rapporten. 
 
Din medverkan är mycket värdefull för oss!  
Tack! 
 
Annelie Kitok 
a.kitok@telia.com 
 
Lenita Lindehag 
lenita.lindehag@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide – Centrala Elevhälsan och Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 
Erfarenheter 
*Vad är din erfarenhet av elever med språkstörning som inkluderas i vanlig klass? Vad 
är positivt/negativt? 
*Vad anser du är viktigt att ta i beaktande när dessa elever ska inkluderas? 
*Kan du se några svårigheter? 
*Vilka fördelar/nackdelar kan du se för elever med språkstörning att ingå i språkklass 
respektive vanlig klass? 
*Vad är viktigt att tänka på vad gäller lärmiljön? (fysisk, pedagogik) 
*Vilka olika parter anser du behöver samverka för att elever med språkstörning ska 
kunna få en optimal inkludering i skolan? (habilitering, föräldrar, pedagoger/rektor, 
CEH, SPSM) 
Kunskaper 
*Vilka kunskaper/kompetenser finns det hos er inom området språkstörning? 
*Vilken är din uppfattning om rektorers och pedagogers kunskaper om språkstörning i 
allmänhet? 
Resurser 
*Vilket stöd kan ni erbjuda de pedagoger som arbetar med elever med språkstörning 
inkluderad i vanlig klass? (material, teknik, handledning, specialkompetens) 
*Vilket sorts stöd brukar rektorerna/pedagogerna efterfråga? 
* Finn det något stödbehov som du anser kan vara svårt att tillgodose? 
*Anser du att skolorna har tillräckligt med förutsättningar för att inkludera elever med 
språkstörning på ett bra sätt? 
Önskemål 
*Vad anser du är viktigast att satsa på, ute på skolorna för att på bästa sätt kunna möta 
behoven för elever med språkstörning? (assistenter, material, fortbildning, samverkan, 
överlämning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 
Intervjuguide – pedagoger 
Erfarenheter 
*Vad är din erfarenhet av elever med språkstörning som inkluderas i vanlig klass? 
*Vad är viktigt att ta i beaktande när dessa elever ska inkluderas? 
*Vilka svårigheter kan du se? 
*Vad är viktigt att tänka på vad gäller lärmiljön? (fysisk, pedagogik) 
*Tror du att det är bättre för elever med språkstörning att gå i en språkklass? 
Varför/varför inte? 
*Vilka olika parter anser du behöver samverka för att elever med språkstörning ska 
kunna få en optimal inkludering i skolan? (habilitering, föräldrar, pedagoger/rektor, 
CEH, SPSM) 
Kunskaper 
*Vilka kunskaper har du om språkstörning? 
* Har du har fått möjlighet att fortbilda/utbilda dig inom området språkstörning? 
*Vilken information om barnets språkstörning fick du innan du tog emot 
eleven?(förskolan, förskoleklass, språkklass, föräldrar, habilitering etc.) Upplever du att 
överlämnandet var tillfredsställande? 
Resurser 
*Har ni blivit erbjudna något externt stöd?( habilitering, CEH, SPSM) 
*Vilket slags stöd har ni fått? (material, teknik, handledning) 
*Finns det något slags stöd ni saknar/hade velat ha? 
*Anser du att skolan har möjlighet att möta de behov som elever med språkstörning har 
vad gäller: 
Material (läromedel) 
Teknik (datorer, iPads, film) 
specialkompetens (pedagoger med inriktning mot tal och språk, logopeder) 
fysisk miljö (ljudsanering, märkta lokaler, grupprum/avskärmningar) 
gruppstorlek 
pedagogik (bildstöd, scheman, TAKK, kommunikation, anpassning, extratid för eleven, 
planeringstid) 
extra personal (assistenter) 
övrigt 
Önskemål 
*Vad anser du är viktigast att satsa i skolan, för att på bästa sätt kunna möta behoven för 
elever med språkstörning? (assistenter, material, fortbildning, samverkan, överlämning) 
*Finns det något internt/externt stöd som du upplever behövs för att inkludera elever 
med språkstörning i vanlig klass? 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 4 
Intervjuguide – rektor 
Erfarenheter 
*Vad är din erfarenhet av elever med språkstörning som inkluderas i vanlig klass? 
*Vad är viktigt att ta i beaktande när dessa elever ska inkluderas? 
*Vilka svårigheter kan du se? 
*Vad är viktigt att tänka på vad gäller lärmiljön? (fysisk, pedagogik) 
*Tror du att det är bättre för elever med språkstörning att gå i en språkklass? 
Varför/varför inte? 
*Vilka olika parter anser du behöver samverka för att elever med språkstörning ska 
kunna få en optimal inkludering i skolan? (habilitering, föräldrar, pedagoger/rektor, 
CEH, SPSM) 
Kunskaper 
*Vilka kunskaper har du om språkstörning? 
*Vilka kunskaper finns på skolan om språkstörning? 
* Har du och din personal har fått möjlighet att fortbilda/utbilda dig inom området 
språkstörning? 
*Vilken information om barnets språkstörning fick du innan ni tog emot 
eleven?(förskola, förskoleklass, språkklass, föräldrar, habilitering etc.) Upplever du att 
överlämnandet var tillfredsställande? 
Resurser 
*Har ni blivit erbjudna något externt stöd? (habilitering, CEH, SPSM) 
*Vilket slags stöd har ni fått? (material, teknik, handledning) 
*Finns det något slags stöd ni saknar/hade velat ha? 
*Anser du att skolan har möjlighet att möta de behov som elever med språkstörning har 
vad gäller: 
Material (läromedel) 
Teknik (datorer, iPads, film) 
specialkompetens (pedagoger med inriktning mot tal och språk, logopeder) 
fysisk miljö(ljudsanering, märkta lokaler, grupprum/avskärmningar) 
gruppstorlek 
pedagogik (bildstöd, scheman, TAKK, kommunikation, anpassning, extratid för eleven, 
planeringstid) 
extra personal (assistenter) 
övrigt 
Önskemål 
*Vad anser du är viktigast att satsa i skolan, för att på bästa sätt kunna möta behoven för 
elever med språkstörning? (assistenter, material, fortbildning, samverkan, överlämning) 
*Finns det något internt/externt stöd som du upplever behövs för att inkludera elever 
med språkstörning i vanlig klass? 
 
 


