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Abstract 

 
This thesis investigates strategies used to include students with language disabilities in schools and 
whether they differ depending on the age of the students. A interview guide for qualitative 
interviews was used to interview two groups of respondents (teachers with longer and shorter 
experience) The material was categorized according to students ages (grade 5 and below respective 
grade 6 to 9) The results show that there is no common plan for how to work with children with 
language disabilities in the investigated municipality. Similar strategies are however used for both 
groups of students, but how the strategies are applied differs. 
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1 Inledning 

I internationella undersökningar framgår att 5-8 % av eleverna i förskoleåldern har 
någon form av språkstörning, 2 % har en grav språkstörning (Leonard, 1998). Leonard 
(1998) skriver att språkstörningar anses vara vanligare bland pojkar än bland flickor. En 
amerikansk studie, som omfattade över 7000 förskolebarn, kom dock fram till att 
skillnaden mellan pojkar och flickor inte är så stor (Tomblin, Records, Buchwalter, 
Zhang, Smith, & O'Brien, 1997). De undersökningar som gjorts inom detta område ger 
alltså ingen entydig bild. 
 
En språkstörning kan drabba en eller flera språkliga nivåer hos individen, fonologi, 
lexikon, grammatik, semantik/språkföreståelse och pragmatik (Nettelbladt, 2007). Om 
flera språkliga nivåer samverkar blir språkstörningen allvarligare. Språkstörningen 
graderas i lätt, måttlig, grav och mycket grav språkstörning (ibid). 
 
Dagens informationssamhälle ställer höga krav på människor vad gäller språkliga och 
kommunikativa förmågor (Hansson, 2010). Elever som har brister i dessa förmågor 
måste därför stöttas i skolan för att kunna utvecklas optimalt (ibid). Under mina år som 
lärare i de högre årskurserna har jag tidigare inte träffat så många barn med 
språkstörning. Men under senare år har elever med diagnosen språkstörning börjat 
förekomma även i de klasser i högre årskurserna som jag undervisat i.  
 
De styrdokument som vi lärare har att förhålla oss till när vi ska undervisa elever med 
språkstörning är skollagen (SFS 2010:800) för grundskolan som säger att vi lärare ska 
främja alla elevers utveckling och lärande samt ge alla elever en livslång lust att lära. 
Vidare så finns också ”Läroplanen för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 
2011” (Skolverket, 2011). Den uttrycker att undervisningen i skolan ska anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov, den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Där har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen och därför kan utbildningen aldrig utformas 
lika för alla. 
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2 Bakgrund 

I uppsatsens bakgrund beskrivs vad en språkstörning är. Det nämns även om 
språkstörningens påverkan hos elever i tidig skolålder samt i den senare delen av 
grundskolan. Vidare beskrivs hur dessa elever inkluderas i den reguljära undervisningen 
och vilken pedagogik pedagogerna bör använda med eleverna. Lärstilar och anpassning 
av miljön för dessa elever i den reguljära undervisningen berörs också. Slutligen 
beskrivs hur elever med språkstörning kommunicerar med andra och vilka 
kompensatoriska hjälpmedel som kan användas. 
 

2.1 Definition av språkstörning 

Svensk klinisk praxis definition av språkstörning lyder: 
 

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. 

(Socialstyrelsen, 1997) 

Språkstörning kräver alltså att man måste beakta denna separat när man planerar 
åtgärder för eleven.  
 
Barn med språkstörning har uttalade svårigheter att producera språk (expressivt) och har 
ofta också svårt att förstå språk (impressivt), men deras utveckling inom andra områden 
är relativt opåverkad (Leonard, 1998). Barnets utvecklingsnivå när det gäller språket 
motsvarar inte barnets riktiga ålder (Nettelbladt, 2007). 
 
Språket är ett viktigt redskap för lärande, den allmänna utvecklingen hämmas om 
elevens språkutveckling inte kommer ikapp (Hansson, 2010). På grund av detta så löper 
elever med språkstörning större risk för inlärningssvårigheter och sämre akademiska 
resultat (Feagans & Applebaum, 1986). Skrivning och läsning är en del av den språkliga 
förmågan. Risken att dessa barn har dyslexi är dessutom större. Dyslexi och 
språkstörning kan vara svåra att skilja åt (Bishops & Snowling, 2004). 
 

2.2 Språkstörningens påverkan på elever 

Barn med grava tal- och språksvårigheter upptäcks ofta under förskoleåren och man bör 
då sätta in tidiga insatser (Magnusson, Nauclér, & Reuterskiöld, 2008). Enligt 
författarna kvarstår ofta de språkliga svårigheterna hos dessa barn även under skolåren.  
 
Ungdomar med språkstörning har det ofta jobbigt under åren mellan barndom och vuxet 
liv (Brinton, Robinsson, & Fujiki, 2004). Det sker många förändringar på flera plan och 
språkstörningen medför andra problem i en tid i livet då relationer har en annan 
betydelse än i barndomen (ibid). Ungdomar som har en språkstörning har ofta svårt att 
klara av de sociala och språkliga krav som ställs för att interagera med jämnåriga (ibid). 
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Kamrater och kontakt med andra är viktigt för individens välbefinnande och utveckling. 
För barn med språkstörning fungerar inte denna kommunikation på ett tillfredställande 
sätt. Man har i forskningen funnit att barn med språkstörning ofta har sämre 
kamratkontakter och lätt hamnar utanför gemenskapen (Bruce, 2007; Ors & Nettelbladt, 
1999). Dysthe (2003) skriver att kommunikation och språk är en grundförutsättning för 
socialsamvaro. Om eleven saknar en fungerande kommunikativ förmåga så påverkas 
den sociala samvaron negativt. Eleven har svårt att göra sig förstådd och kan även ha 
svårt att förstå vad de andra barnen säger (ibid).  
 
En elevs språkstörning speglar sig även i studieresultaten. Det visar en longitudinell 
undersökning av barn och ungdomar vid 5 respektive 19-års ålder. Personer med 
språkliga störningar avvek till större grad från kontrollgruppen än de deltagare som hade 
dysfonologi (Young, et al., 2002; Bishops & Snowling, 2004). Dessa elever ska 
hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning för alla elever i samma skola och 
i samma klassrum (Haug, 1998). Haug (1998) skriver att inom den ramen ska alla elever 
få den undervisning som gör att de kan komma så långt som möjligt i sin utveckling.  
 

2.3 Inkludering 

Många av eleverna med språkstörning har sin skolgång i den reguljära klassen i sin 
hemskola. Det är inte placeringen i sig som är avgörande för eleven utan att det finns en 
god kvalitet i lärandeprocessen och i de insatser som finns för att stödja eleverna 
(Dockrell & Lindsay, 2008). 
 
En viktig poäng med begreppet inkludering är tanken att skolan bör utformas utifrån 
den naturliga variation som finns bland barn, snarare än att ”avvikande” elever ska 
integreras i strukturer som inte är anpassade för dem (Nilholm, 2007). Enligt Asp-Onsjö 
(2006) finns det tre olika sidor av inkludering; en rumslig, en social och en didaktisk 
aspekt. Med rumslig inkludering menas i vilken utsträckning eleven tillbringar sin tid i 
samma lokal som sina klasskamrater. Att göra samma aktiviteter som övriga 
klasskamrater i klassrummet kan ses som en del i att vara inkluderad. Social inkludering 
visar på i vilken utsträckning eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans 
med kamrater och personal. Interaktion både med lärare och med andra elever är i 
fokus. Med didaktisk inkludering menar vi i vilken utsträckning de didaktiska 
förutsättningarna är anpassade för att utveckla elevens lärande. Asp-Onsjö (2006) 
skriver vidare att det är fullt möjligt att vara inkluderad ur samtliga aspekter eller med 
avseende på någon av dem. Enligt Haug (1998) är utmaningen för skolan att ge elever i 
behov av särskilt stöd en individuell kompensatorisk behandling så att den enskilda 
eleven i största möjliga mån kan anpassa sig till skolan och samhället. Haug (1998) 
beskriver att inkludering ska ske inom ramen för den klass där eleven är inskriven. 
Argumentet för det är att eleven har rätt till social rättvisa och man bedömer att alla, 
oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga har rätt att delta i samma 
samhällsgemenskap. Det är under skoltiden det läggs en grund för att dessa elever också 
som vuxna ska kunna fungera i det vanliga samhällslivet. 
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2.4 Pedagogik 

Barn med språkstörning drabbas ofta av läs- och skrivsvårigheter och ofta blir 
problemen permanenta (Magnusson, Nauclér, & Reuterskiöld, 2008). Man måste under 
skolåren arbeta med att höja elevens medvetenhet om språkets form, innehåll och 
användning av tal och skrift. Att arbeta med läsförståelse och goda strategier framhålls 
särskilt av författarna (ibid). Olika professioner i skolan bör arbeta tillsammans 
(Nettelbladt & Salameh, 2007). Eleven bör få såväl direkt och enskild språkträning som 
indirekta och konsultativa insatser, till exempel via rådgivning och stödjande insatser i 
lärmiljön. Det framhålls även av Humle & Snowling (2008) att tidiga insatser för att 
utveckla språket och förebygga svårigheter behövs. Undervisande lärare behöver 
handledning och riktat stöd för att kunna utföra insatser som utvecklar elevernas språk. 
 

2.5 Lärstilar 

Elever med språkstörning har precis som andra elever olika lärstilar. Men för eleverna 
med språkstörning är det viktigt att hitta rätt lärstilar för individen.  
 
Miljöfaktorer såsom ljus, ljud, temperatur och möbler/möblering har stor påverkan på 
elevernas inlärning. Ljudstörningar kan ha negativa effekter på koncentration, minne 
och motivation, men det finns även elever som stimuleras av ljud (Sjöberg, 2007).  
 
Även emotionella/känslomässiga faktorer är viktiga när det gäller allt lärande; 
motivation, anpassning, uthållighet och struktur (Bolander & Boström, 2008). Vissa 
elever kan arbeta länge med samma uppgift, medan andra saknar uthållighet och byter 
ständigt uppgifter så att inget blir klart. Elever med språkstörning behöver struktur, det 
kan vara att man har tydliga instruktioner och en tydlig arbetsgång.  
 
Bolander & Boström (2008) skriver även om sociala faktorer. Man nämner följande, att 
eleven med språkstörning bör få välja någon av dessa sätt att arbeta på, ensam, i par, i 
grupp, med en lärare eller en variation av detta.  
 
Fysiska faktorer handlar om perceptuella faktorer; auditiv, visuell, taktil, och kinestetisk 
(Bolander & Boström, 2008). Bolander & Boström (2008) skriver att det oftast är 
hörselsinnet som utvecklas sist när det gäller inlärning. Arnald (2007) skriver att 
muntliga instruktioner kan vara svårt för elever med språkstörning. Eleverna som är 
visuella delas in i två grupper, de bildvisuella och de textvisuella (Bolander & Boström, 
2008). De taktila eleverna är mycket aktiva med sina händer och föredrar praktiska 
lärandeformer. De kinestetiska eleverna behöver få med hela kroppen i olika 
inlärningssituationer.  
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2.6 Kommunikation 

Barnet med språkstörning behöver träna sig att kommunicera med andra barn, det 
stärker barnets självförtroende och utvecklar en positiv självbild. Barn med normal 
språkutveckling fungerar som förebilder för barn med språkstörning och därför är 
inkludering i den reguljära undervisningen är att föredra (Bruce, 2006). Bruce (2006)  
påpekar att det är viktigt att eleven med språkstörning får träning i kommunikation i 
både tal och skrift. Elever med den här typen av problem bör inte lämnas på egen hand 
att självständigt söka och sammanställa information från olika håll.  
 

2.7 Kompensatoriska hjälpmedel  

Elever med språkstörning måste lära sig att hjälpmedel finns, hur de ska användas och 
varför de ska användas (Strandberg, 2006). Datorer kan med fördel användas både för 
träning och kompensation (Brodin & Lindstrand, 2007). Skrivning och läsning med 
kompenserande hjälpmedel kan vara en möjlighet att uppnå större självständighet och 
på samma gång förbättra skrivningen och läsningen (Föhrer & Magnusson, 2003). 
Sjöberg (2007) påpekar att datorerna måste anpassas och kompletteras utifrån den 
enskilda elevens förmågor och behov.  
 

2.8 Val av metod 

I min undersökning har jag valt att använda metoden kvalitativ intervju. Det är den 
metod som jag har tyckt vara mest relevant att använda för att samla in information till 
mitt arbete. Jag har velat undersöka hur lärarna arbetar för att stötta elever med 
språkstörning i grundskolans olika stadier. Studien har utförts efter metodbeskrivningen 
i Kvale & Brinkman (2009).  
 

2.9 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka strategier och hjälpmedel som pedagogerna 
använder sig av för att stötta elever med språkstörningar när dessa är inkluderade i den 
reguljära undervisningen. 
 
De frågor som jag vill ha svar på i min studie är:  
- Vilka strategier används för att inkludera eleverna med språkstörning i den reguljära 
undervisningen?  
- Skiljer sig strategierna beroende på elevernas ålder? 
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3 Metod 

3.1 Deltagare 

Fem speciallärare/specialpedagoger, valdes ut för intervjuer. Kriterierna för urvalet var 
att speciallärarna/specialpedagogerna skulle arbeta på olika stadier i grundskolan, F-5 
och 6-9 samt att de skulle ha arbetat olika länge som speciallärare/specialpedagog. I 
resultat, analys, diskussion och slutsats benämns respondenterna med ordet pedagog. I 
citat benämns respondenterna enligt följande: 
 
 Kort erfarenhet Lång erfarenhet 

År F-5 Lärare 2 Lärare 1 

År 6-9 Lärare 3  

Lärare 5 

Lärare 4 

 
Några av pedagogerna jobbar på samma skola men på olika stadier. Respondenterna har 
valts ut genom att de tillfrågats vid ett personligt möte i god tid före intervjun om 
intresse och tillgänglighet för att delta i studien. De har själva fått välja om de vill vara 
med i undersökningen eller inte. Under detta samtal beskrevs studien och 
forskningsfrågorna i detalj även om de specifika intervjufrågorna inte lämnades ut innan 
själva intervjun. Valet av lärare att intervjua var ett strategiskt urval (Trost, 2004). 
 

3.2 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2009). 
Intervjuguiden hölls medvetet flexibel för att öka möjligheten för respondenten att 
lämna extra information jämfört med om en hårt styrd intervjuguide hade använts. 
Informationsinhämtningen maximerades genom att använda flexibiliteten i 
intervjuguiden till att ställa många följdfrågor. De frågor som ställdes under intervjun 
återfinns i bilaga 1. 
 
Deltagarna intervjuades var för sig på sina arbetsplatser, deltagarna valde själva 
platserna för intervjuerna.  
 
Intervjuerna spelades in i sin helhet på en mobiltelefon med extern mikrofon. Detta 
eftersom att samtalet har en större förutsättning att bli så naturligt som möjligt och 
ingen störs av avbrott för anteckningar (Kvale & Brinkman, 2009).  
 

3.3 Materialbearbetning 

Utskriften av intervjuerna har skett ordagrant. Efter transkriberingen av intervjuerna 
definierades kategorier för det nedtecknade materialet. 
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Analysen av intervjuerna har genomförts med en teoretisk tolkning. Detta innebär enligt 
Kvale & Brinkman (2009), genomläsning av intervjuer och teoretisk reflektion utifrån 
valda kategorier. Därefter placerades anteckningar under respektive kategori och 
konsoliderades. Sedan följde analys inom respektive kategori och analys av materialet i 
sin helhet.  

3.4 Verifiering 

Respondenterna visste före intervjuerna vilket ämne som frågorna skulle handla om och 
vilket syfte studien hade. Deltagarna visste också att deras identitet skulle skyddas och 
inte visas i arbetet och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 
 
Respondenterna valdes utifrån vilka stadier i grundskolan de arbetade i och även utifrån 
hur lång erfarenhet den har i yrket som speciallärare/specialpedagog. Antalet 
respondenter är dock lågt och man bör därför vara varsam när generella slutsatser dras 
av materialet. 
 

3.5 Etiska överväganden 

Respondenterna i undersökningen har informerats utifrån Vetenskapsrådets (2002) 
riktlinjer. De informerades om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. Samtycke 
inhämtades vid det personliga mötet före intervjun. Respondenterna försäkrades om att 
inga uppgifter skulle kunna röja deras identitet och informerades om att materialet 
endast kommer att användas till denna undersökning.   
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4 Resultat 

Vid sammanställningen av intervjuerna användes kategorierna elevernas ålder och 
pedagogernas erfarenhet. Elevens ålder delas in i underkategorierna lägre åldrar (F-5) 
samt högre åldrar (6-9). Pedagogernas erfarenhet delas in i under 15 år i yrket 
respektive över 15 år i yrket. I resultatdelen presenteras materialet kategoriserat utifrån 
kategorierna inkludering, pedagogik, lärstilar, kommunikation och kompensatoriska 
hjälpmedel och uppdelat efter elevernas ålder. 

4.1 Inkludering 

De pedagoger i studien som undervisar i högre åldrar tycker att det är viktigt att 
eleverna får vara inkluderade i sin ordinarie skola. 
 

Inkludering av elever med språkstörning är bra. Man måste hitta jämlikar för att eleverna ska ha 

någon att vara med och lära sig av. Lärare 4, År 6-9 

Medan pedagogerna som undervisar i de lägre åldrarna tycker att det är bra att eleverna 
får vara i den reguljära undervisningen fram till år 3. Därefter skulle de önska att 
kommunen hade en tal- och språkklass.  
 

Jag kan tänka att det är bra att de är inkluderade så länge de är ganska små upp till årskurs 3, sedan 

skulle det vara bra med placering i en tal- och språkklass. När eleverna kommer upp i sexan, sjuan 

när det blir så stora skillnader, maffigt med litteratur, och vad de ska prestera. Lärare 1, År F-5  

Pedagogerna som undervisar i de högre årskurserna har en bestämd åsikt om att 
eleverna bör finnas i den reguljära undervisningen i sin hemskola. Allt för att eleven ska 
få möjlighet att umgås med sin familj och sina vänner och att de inte ska behöva åka till 
statliga internatskolor långt hemifrån i tidig ålder.  
 

Om alternativet är att flytta till de statliga skolorna som ligger långt härifrån så är det en komplex 

fråga. Det är viktigt att socialt få vara bland kamrater och familj. Givetvis skulle det vara bra för 

eleven att få vara på en skola med ännu mer kunnig personal. Det skulle vara bra för elevens 

kunskapsutveckling, men det är ett övervägande. Lärare 5, År 6-9 

4.1.1 Sammanfattning inkludering 

Lägre åldrar (F-5) 
 

Högre åldrar (6-9) 

Inkludering är viktigt fram till år 3 
Därefter tal- och språkklass i kommunen 

Inkludering viktigt eleven bör få möjlighet att 
umgås med familj och vänner istället för att skickas 
till internat. 

  

 
Resultatet skiljer sig inte mellan pedagoger med kortare och längre erfarenhet. 
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4.2 Pedagogik 

Gemensamt för samtliga pedagoger är att de säger att det inte finns någon etablerat 
regelverk eller etablerad metod som skall följas när man planerar insatser för elever med 
språkstörning i den undersökta kommunen. Lärare 5, År 6-9: Jag har inte sett någon 
handlingsplan för elever med språkstörning.  
 
Pedagoger med kortare erfarenhet samråder ofta med talpedagog, det gäller speciellt 
pedagoger i de lägre åldrarna. Lärare 2, År F-5: Vi har ofta fått hjälp av talpedagogen. 
Även pedagoger i de högre åldrarna rådgör med talpedagog om eleven fått sin diagnos 
sent under skolgången.  
 
De pedagoger som arbetar i de högre åldrarna tar hänsyn till den dokumentation som 
finns kring eleven och tidigare gjorda utredningar när man planerar vilka stöd och 
insatser eleven ska få.  
 

Många elever som kommer till högstadiet har väldigt mycket dokumentation med sig från sin 

tidigare skola, man har gjort ITPA både en och två gånger en del har gjort WISC för att se om det 

hör ihop med någon utvecklingsfas som inte riktigt är färdig. Andra har varit hos talpedagogen och 

tränat språkljud. Några elever har även en logopedutredning. Dessa tar vi hänsyn till när vi 

planerar elevens åtgärder. Lärare 4, År 6-9 

Pedagogerna verksamma i de högre åldrarna uttrycker också att överlämningen från 
tidigare skolgång fungerar bra. De pedagoger som har kortare erfarenhet utrycker att 
språkstörning inte beaktas separat vid planering av åtgärder medan en pedagog verksam 
i de högre åldrarna säger att man beaktar typ av språkstörning (perceptuell eller 
minnestörning). 
 

Vi får en väldigt tydlig överlämning ifrån den skola elev gått i. Hur man hade jobbat på den skolan 

och hur att de visade behoven eleven hade och hur man skulle tillmötesgå elevens behov. Lärare 5, 

År 6-9 

Klasslärarna som arbetar med lägre åldrar jobbar aktivt för att göra lektionsinnehållet 
tillgängligt för elever med språkstörning med hjälp av bildstöd och stödtecken. I de 
lägre åldrarna handleder pedagogen elevens ordinarie lärare för att dessa ska få tips och 
kunna göra materialet tillgängligt.  
 

Klassläraren anpassar arbetsuppgifterna materialet, man använder sig av bildstöd och stödtecken. 

Jag handleder klassläraren. Lärare 2, År F-5 

För eleverna i de högre årskurserna används avgränsning av ämnen, minimerat 
kursinnehåll och även att eleven får anpassad studiegång för att kunna få undervisning 
på den nivån där eleven befinner sig kunskapsmässigt. Här ansvarar specialläraren för 
basämnena och den anpassade studiegången, medan i de andra teoretiska ämnena gör 
den ordinarie läraren material som är anpassat för eleven, ibland efter handledning av 
specialpedagog/speciallärare. 
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Eleven har i vissa avseenden egen kurs, jag väljer ut ett minimerat kursinnehåll så att eleven ska 

klara de lägsta kraven för att nå ett E i svenska, matte och engelska. I andra ämnen anpassar den 

ordinarie läraren lektionerna, ibland med handledning av mig. Lärare 5, År 6-9  

De särskilda åtgärder som pedagogerna nämner är att vissa elever i högre åldrar får 
assistenthjälp utöver specialpedagog/speciallärartid.  
 

Ibland har eleven assistent, då förklarar hon en gång eller två gånger till för eleven och förenklar. 

Lärare 5, År 6-9  

De pedagoger som arbetar med de äldre eleverna berättar att provsituationen i de högre 
åldrarna anpassas genom att elever med språkstörning kan få göra sina prov muntligt, 
enskilt eller få veta vilka frågor de ska läsa på för att få lägsta godkända betyg i förväg.  
 

Vissa lärare har låtit eleven i förväg få de frågor som eventuellt skulle räcka för E nivå och sedan 

fick eleven läsa på det och sedan fick eleven ett muntligt förhör. Eleven har kunnat dela upp provet 

i två tillfällen. Men det finns vissa lärare som har lagt fram exakt samma prov och han har då 

reagerat på det. Det har varit alldeles för svårt. Lärare 5, År 6-9  

Eleven får gå ut och göra provet enskilt med någon annan lärare. Då kan jag förklara de svåra 

orden och så säger jag det du ska svara på är och vad vill du säga då? Lärare 4, År 6-9 

Eleven kan även få skriva provet på dator och har då hjälp av talsyntes för att kunna 
läsa/höra frågorna. Eleven kan också få göra provet med skrivhjälp, en assistent skriver 
ned det eleven säger.  
 

Ibland får eleven provet på ett USB-minne och kan få sitta och skriva det vid sin dator, eleven kan 

då använda talsyntesen för att lyssna på provet. Ibland så får eleven skrivhjälp, assistenten skriver 

det eleven säger. Lärare 3, År 6-9 

4.2.1 Sammanfattning pedagogik 

Lägre åldrar (F-5) 

 

Högre åldrar (6-9) 

Något etablerat regelverk eller metod finns inte 

 

Något etablerat regelverk eller metod finns inte 

 

Talpedagog konsulteras i de lägre åldrarna 

 

Överlämning från tidigare skolgång fungerar bra. 
Tidigare utredningar tas i beaktande vid planering 
av insatser. 

 

Språkstörning beaktas inte separat vid planering 
av åtgärder 

 

Avgränsning av ämnen, minimerat kursinnehåll, 
anpassad studiegång  

Bildstöd och stödtecken används i de lägre 
åldrarna 

Provsituationen anpassas i de högre åldrarna 

  

 
Pedagoger med kortare erfarenhet beaktar inte språkstörning separat vid planering av 
insats medan pedagoger med längre erfarenhet tar hänsyn till typ av språkstörning. 
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4.3 Lärstilar 

Ingen av pedagogerna i undersökningen sa att man tar hänsyn till att man har en elev 
med språkstörning i klassen när man lägger schema.  
 

Inte vad jag vet, inte kortare pass eller kortare dagar. Lärare 2, År F-5 

Jag tror inte att det i det första skedet organiseras på något speciellt sätt. Men jag  

tror att den undervisande läraren tänker på hur det går för eleven. Lärare 5, år 6-9 

Elevens placering i klassrummet beaktades olika beroende på vilket stadie eleven gick. 
En av pedagogerna i tidigare år sa att eleven oftast satt långt fram vid katedern för att 
lätt kunna få extra hjälp av läraren.  
 

Eleven sitter oftast långt fram så att läraren lätt ska kunna hjälpa. Lärare 1, År F-5 

En av pedagogerna i de högre årskurserna berättade att man när man placerade eleven i 
klassrummet tänkte på vilka elever som satt bredvid eleven. Både att det skulle finnas 
någon som eleven var trygg med och kanske någon som eleven blev sporrad av att sitta 
bredvid. Eleverna är med och arbetar i klassen, men ibland så finns assistent och 
specialpedagog/speciallärare där och hjälper till. 
 

Lärarna tänker på med vem han sitter med. Jag vet inte om han trivs bättre längre fram eller bak i 

klassrummet. Han fungerar bra med alla men man ser vem han fungerar bättre med och trivs bättre 

med att sitta med. Lärare 5, År 6-9 

I de högre åldrarna så får vissa av eleverna med språkstörning använda mp3-spelare för 
att stänga ute ljud och för att lättare kunna koncentrera sig. Pedagogerna påpekar att 
detta är en överrenskommelse som ska finnas med i elevens åtgärdsprogram. 
 

Eleven behöver hjälp att stänga ute ljud ibland, då får eleven använda mp3-spelare för att kunna 

koncentrera sig. Detta ska finnas med i elevens åtgärdsprogram. Lärare 3, År 6-9 

4.3.1 Sammanfattning lärstilar 

Lägre åldrar (F-5) 
 

Högre åldrar (6-9) 

Språkstörning beaktas inte vid schemaläggning 

 

Språkstörning beaktas inte vid schemaläggning 

Eleverna placeras långt fram i klassrummet för att 
få snabbare hjälp av läraren 

Eleverna placeras bredvid andra elever som 
personen är trygg med eller som den kan sporras 
av. 

  

 
Resultatet skiljer sig inte mellan pedagoger med kortare och längre erfarenhet. 
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4.4 Kommunikation 

Det sociala samspelet mellan elever med och utan språkstörning beaktas inte i 
planeringen i de lägre åldrarna. Men självkart ser man till att eleven får vara med de 
andra eleverna och om så inte är fallet sätter man in åtgärder.  
 

Jag tycker att eleverna behöver träna ännu mer kommunikation än vad de får här. Eleverna skulle 

behöva ännu mer. Jag skulle önska att de fick bättre träning här, att resurserna skulle finnas här på 

skolan. Lärare 2, År F-5 

Pedagogerna som arbetar i de högre åldrarna berättar att man försöker se till att elever 
med språkstörning får vara med sin klass så mycket som möjligt och om klassen gör 
något roligt, exempelvis ser på film, så får man avväga vad som är viktigare för eleven, 
gå till specialläraren eller vara med klassen.  
 

Det är viktigt anser jag och eleven vill väldigt gärna vara som de andra och vara i klassen. Det har 

hänt att han när han ska vara hos mig har kommit och säger att han inte vill för att den andra 

gruppen ska se film eller så, och då får han oftast göra det med de andra så att det där är en stor 

balansgång. Lärare 5, År 6-9 

En av de mer erfarna pedagogerna utrycker att det inte finns tid nog till att arbeta med 
det sociala samspelet, men att det är väldigt viktigt.  
 

Det är en brist i skolan att hinna med att arbeta med kommunikation mellan elever, men det är 

väldigt viktigt. Lärare 4, År 6-9 

När det sociala samspelet observeras så ser man inga skillnader mellan barn med och 
utan språkstörning i de lägre åldrarna.  
 

Eleverna är med i de aktiviteter som övriga klassen gör, eleven leker med de andra eleverna på 

rasten. Lärare 2, År F-5 

I de högre åldrarna ser man ibland att statusen i gruppen försämras för barn med 
språkstörning samt att dessa barn dras till andra barn med särskilda behov.  
 

Men hittills har det sett ut som att eleven har haft status i gruppen nästintill som övriga. Men jag 

tror mig kunna se att det blir färre kamrater runt om eleven och man ser att de han väljer att vara 

med de två – tre elever som också har lite svårigheter. Lärare 5, År 6-9 

I ett exempel så har kompisarna till en elev med språkstörning observerat att eleven 
pratar fullt normalt i en social situation men har svårt att utrycka sig i en 
lektionssituation. Eleven ifrågasattes om han gjorde sig till under lektionen. Pedagogen, 
som är mer erfaren, hade då diskuterat detta med hela gruppen och poängterat att man i 
en lektionssituation använder sig av svårare ord än i en social situation. 
 

Den här eleven sa saker på lektionerna och så upplevde de andra eleverna att den här eleven kunde 

prata på ett annat sätt på fritiden. Jag hade en del elever här som jag pratade med och sa det att det 

kan ju vara så här att man ska svara på en fråga som läraren ställer då måste man använda ord som 

är svåra att uttala. Men frågan kräver att jag ger ett svar men så låter det väldigt konstigt och då 
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skrattar ni. Men när den här eleven leker med dig på fritiden väljer eleven sina egna ord och du 

förstår allt och då upplever du att han kan prata. Lärare 4, År 6-9 

Ingen av pedagogerna har observerat någon skillnad i mognadsutveckling för barn med 
språkstörning jämfört med barn med normalt språk. 
 

Kunskapsutvecklingen är stor skillnad, men mognadsutvecklingen, jag tycker att han i vissa 

avseenden fungerar som samma villkor som de övriga. Lärare 5, År 6-9 

Att man har kommit efter i sin språkutveckling behöver inte betyda att man är mindre mogen. Det 

är kanske på grund av att man har ett mindre utvecklat språk man anses vara mindre mogen än sina 

klasskamrater. Lärare 4, År 6-9 

4.4.1 Sammanfattning kommunikation 

Lägre åldrar (F-5) 
 

Högre åldrar (6-9) 

Sociala samspelet beaktas inte i planeringen Man försöker planera så att elev med 
språkstörning får vara i sin klass så mycket som 
möjligt. 

 

Det upplevs inte finnas tid att arbeta aktivt med det 
sociala samspelet 

 

Det upplevs inte finnas tid att arbeta aktivt med det 
sociala samspelet 

Ingen observerbar skillnad i det sociala samspelet 
mellan elev med och utan språkstörning 
 

Ibland observeras att statusen för eleven med 
språkstörning försämras i gruppen 

Ingen observerbar skillnad i mognadsutveckling 

 

Ingen observerbar skillnad i mognadsutveckling 

 
Pedagogerna med längre erfarenhet utrycker att träning i socialt samspel är viktigt men 
att det inte finns tid till speciella insatser för det. 

4.5 Kompensatoriska hjälpmedel 

Kompensatoriska hjälpmedel är vanligare i de högre åldrarna jämfört med i de lägre 
åldrarna. 
 

Datorer hur långt ner i åldrarna? Jag förstår inte vad eleven skulle ha datorn till. Lärare 1, År F-5  

En pedagog uttrycker att eleverna måste kunna hantera hjälpmedel självständigt för att 
det skall göra nytta. 
 

Eleven har en egen dator och det fungerar ganska dåligt eftersom han kan de program som han 

skulle kunna använda sig av men han har ju ingen egen motor och drivkraft att använda dom så 

därför används inte datorn så mycket som jag skulle önska. Lärare 5, År 6-9 

De hjälpmedel som mer erfarna pedagoger använder i de högre åldrarna är: 
minneslekar, olika dataprogram (Lexia, Provia), Daisyspelare samt olika tester. 
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Daisy-spelare är med på mellanstadiet, men det finns någon sexa, sjua som kan tänka sig att 

använda den. Lärare 3, År 6-9  

Elever som får hjälpmedel reagerar på olika sätt. För elever i de lägre åldrarna är det 
viktigt att vara som alla andra, de förstår ofta inte heller att de behöver hjälpmedel. 
 

På lågstadiet är det mycket det här att man ska vara precis som alla andra, där är kan det vara svårt 

ibland att ge eleverna eget material eller det kan vara det här att man inte kan sköta själv en Daisy-

spelare eller en dator eller så. Lärare 2, År F-5 

I de högre åldrarna finns en större förståelse för att hjälpmedel behövs. Det är dock 
fortfarande viktigt för eleverna att det inte skall synas att man får speciell undervisning.  
 

När man börjar komma upp i sexan sjuan då har man redan förstått att jag måste ta emot den hjälp 

jag kan få. Därför att det är ingen som vill mig något ont det är ganska naturligt att man har olika 

hjälpmedel. Lärare 4, År 6-9 

Att ha en dator i klassrummet som extra hjälpmedel upplevs inte som pinsamt för 
eleven. 
 

En dator, det är min förlängda arm och det hjälper mig. Jag kan ha talsyntesen, jag sitter med mina 

lurar, så att jag inte hör så mycket av ljudet i klassrummet. Lärare 4, År 6-9 

I de högre åldrarna finns det en svårighet att lärarna ofta inte har anpassat materialet så 
att det ska kunna användas på datorn.  
 

Det är svårt att få ämneslärarna att scanna in materialet så att eleven kan använda sin dator, det tar 

mycket tid för läraren. Lärare 3, År 6-9 

4.5.1 Sammanfattning kompensatoriska hjälpmedel 

Lägre åldrar (F-5) 
 

Högre åldrar (6-9) 

Kompensatoriska hjälpmedel används sparsamt Kompensatoriska hjälpmedel är vanligt 
förekommande 

 

Viktigt att vara som alla andra elever Viktigt att det inte ska synas att man får 
specialundervisning 
 

Eleven förstår inte behovet av kompensatoriska 
hjälpmedel 

Eleven förstår att den behöver hjälpmedlet 
 

 Dator anses inte lika pinsamt som andra 
hjälpmedel 

  

 
Pedagoger med längre erfarenhet använder sig av fler olika hjälpmedel än lärare med 
kortare erfarenhet. 



19 

4.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet kan sammanfattas med nedanstående tabell: 
 
Strategier som används vid inkludering i den 
undersökta kommunen 

Yngre åldrar (F-5) 

 

Äldre åldrar (6-9) 

Rumslig inkludering X X 

Social inkludering   

Didaktisk inkludering  X 

Enskild språkträning X  

Konsultativa insatser X X 

Anpassning av miljön   

Anpassning av lärmiljön X X 

Anpassning av socialmiljö X X 

Anpassning efter fysiska faktorer X X 

Träning i kommunikation   

Användande av kompensatoriska hjälpmedel  X 

 
De åtgärder som används skiljer sig inte särskilt mycket mellan åldersgrupperna. Dock 
finns det skillnader på typ av insatser inom respektive strategi. 
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5 Analys och diskussion 

Syftet med studien är att kartlägga vilka strategier och hjälpmedel som pedagogerna 
använder sig av för att stötta elever med språkstörningar när dessa är inkluderade i den 
reguljära undervisningen. 

5.1 Inkludering 

Pedagogerna i undersökningen har enbart erfarenhet av elever som är inkluderade i den 
reguljära undervisningen. Enligt Dockrell & Lindsay (2008) är det inte placeringen i sig 
som är avgörande för inkluderingen utan att det finns en god kvalitet i lärandeprocessen 
och i de insatser som finns för att stödja eleverna.  
 
Nilholm (2007) skriver att en viktig aspekt med begreppet inkludering är tanken att 
skolan bör utformas utifrån den naturliga variation som finns bland barn, snarare än att 
”avvikande” elever ska integreras i strukturer som inte är anpassade för dem. 
Pedagogerna i undersökningen har så gått de förmått försökt utforma eleven med 
språkstörnings undervisning utifrån elevens behov och kunskaper. Enligt Asp-Onsjö 
(2006) finns tre olika sidor av inkludering: rumslig, social och didaktisk. I 
undersökningen framgår det att främst rumslig inkludering beaktas. Som framgår av 4.4 
Kommunikation så anser inte pedagogerna att det finns tillräckligt med tid att planera 
för och arbeta aktivt med det sociala samspelet vilket kan påverka att social inkludering 
inte ges utrymme. Didaktisk inkludering beaktas mer för de äldre eleverna än för de 
yngre, se 4.5 Kompensatoriska hjälpmedel. Detta kan antas bero på bristande kännedom 
om vilka åtgärder och hjälpmedel som finns tillgängliga för de yngre barnen. En annan 
orsak kan vara att barnen i de yngre åldrarna når de uppsatta målen trots eventuell 
språkstörning. Enligt Haug (1998) är utmaningen för skolan att ge elever i behov av 
särskilt stöd en individuell kompensatorisk behandling så att den enskilda eleven i 
största möjliga mån kan anpassa sig till skolan och samhället. Pedagogerna i 
undersökningen försöker få eleverna att vara med i olika gruppaktiviteter som sker 
spontant i elevernas vardag såsom lek på raster, filmvisning med mera. I dessa 
situationer ser pedagogerna inte att dessa elever blir utanför i större utsträckning än 
andra, dock sker ingen aktiv planering av aktiviteter för att stötta det sociala samspelet. 
Haug (1998) beskriver att inkludering ska ske inom ramen för den klass där eleven är 
inskriven. Vilket inkluderingen görs på de skolor som jag har undersökt. Argumentet 
för det är att eleven har rätt till social rättvisa och man bedömer att alla, oberoende av 
förutsättningar, intressen och prestationsförmåga har rätt att delta i samma 
samhällsgemenskap (ibid). Pedagogerna påpekade vikten av att eleverna skulle få gå i 
sin hemskola för att utveckla gemenskapen med sina kamrater som finns i närområdet. 
Haug (1998) skriver att det är under skoltiden det läggs en grund för att dessa elever 
också som vuxna ska kunna fungera i det vanliga samhällslivet. 

5.2 Pedagogik 

I bakgrunden framhålls att elever med språkstörning bör få direkt och enskild 
språkträning exempelvis via rådgivning och insatser i lärmiljön (Nettelbladt & Salameh 
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2007). Undersökning tycks visa att de åtgärder som sätts in inte är specifika för 
språkstörning i större grad utan riktas mot elever i behov av särskilt stöd i allmänhet. 
Detta kan vara begripligt då kommunen inte har ett etablerat regelverk eller metod för 
hur elever med språkstörning skall stöttas. Pedagogerna lämnas till sina egna 
erfarenheter och kunskaper från sin utbildning och vidtar de åtgärder de finner lämpliga. 
Elever med specifika behov riskerar då att få åtgärder som är riktade mot en bredare 
grupp av behov. Humle & Snowling (2008) framhåller att det behövs tidiga insatser för 
att eleven ska utveckla sitt språk. Undervisande lärare behöver handledning och riktat 
stöd för att kunna utföra insatser som utvecklar elevernas språk (ibid). I undersökningen 
kom det fram att pedagogerna som arbetar med elever i yngre åldrar tog hjälp av 
talpedagogen. Nettelbladt & Salameh (2007) skriver att eleven bör få såväl direkt och 
enskild språkträning som indirekta och konsultativa insatser, till exempel via rådgivning 
och stödjande insatser i lärmiljön. Något som inte förekommer i så stor grad på de 
skolor där pedagogerna i undersökningen arbetar.  

5.3 Lärstilar 

I bakgrunden nämns att såväl miljöfaktorer (Sjöberg, 2007), emotionella, sociala, 
perceptuella och psykologiska faktorer bör beaktas för elever med språkstörning 
(Bolander & Boström, 2008). Resultatet visar dock på att det är framförallt de sociala 
faktorerna som påverkar planeringen i kommunen. I de lägre åldrarna prioriteras 
samspelet med läraren och i de högre åldrarna med andra elever. Till viss mån beaktas 
de fysiska faktorerna när det gäller val av kompensatoriska hjälpmedel. Arnald (2007) 
skriver att muntliga instruktioner kan vara svårt för elever med språkstörning, både 
lärarna i yngre- och äldre åldrar försökte att poängtera att det var viktigt med tydliga 
instruktioner. I de lägre klasserna använde man sig av bilder för att strukturera elevens 
dag. Att övriga faktorer inte beaktas nämnvärt kan vara en följd av avsaknad av ett 
kommungemensamt regelverk för hur man ska arbeta med elever med språkstörning. 

5.4 Kommunikation 

I bakgrunden nämns vikten av att erbjuda barn med språkstörning övning i att 
kommunicera i både tal och skrift (Bruce, 2006) och att eleven även får kommunicera 
med andra barn, det stärker barnets självförtroende och utvecklar en positiv självbild. 
Undersökningen visar att man på grund av tidsbrist inte har tid att aktivt stimulera social 
interaktion och kommunikation. Dock är pedagogerna medvetna om problemet och gör 
vissa åtgärder till exempel maximerar tiden i egna klassen. Då man i de lägre åldrarna 
inte kan se någon skillnad i det sociala samspelet är det förståeligt att man inte 
prioriterar insatser riktade mot just det. I de högre åldrarna kan man se en tendens till att 
barn med språkstörning tappar status i gruppen. Frågan är om denna tendens startar 
redan i de lägre åldrarna även om den inte kan observeras där. 

5.5 Kompensatoriska hjälpmedel 

I bakgrunden diskuteras att barn med språkstörning måste uppmärksammas på att 
hjälpmedel finns och motiveras att använda dessa (Strandberg, 2006). Datorer kan efter 
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anpassning utifrån elevens förmågor och behov användas både för kompensation och 
träning (Sjöberg, 2007). Undersökningen visar att elever med språkstörning i varierande 
grad upplever det pinsamt att behöva särskilda hjälpmedel, dator undantaget. I de lägre 
åldrarna är förståelsen av behovet av hjälpmedel dessutom låg bland pedagogerna. 
Användandet av hjälpmedel i de lägre åldrarna är dessutom sparsam. Det verkar som att 
man måste jobba mer aktivt med att motivera och förklara behovet av hjälpmedel, både 
för eleverna och lärarna i allmänhet. Tendensen i samhället är dessutom att barn blir 
aktiva datoranvändare allt längre ned i åldrarna varför specifikt dator som hjälpmedel 
bör kunna komma ifråga även i de lägre åldrarna. 

5.6 Slutsats 

Undersökningen har fått mig att fundera på vilken undervisning eleverna med 
språkstörning egentligen får i den undersökta kommunen. Hur undervisningen och 
inkluderingen i den reguljära undervisningen ser ut för eleven beror väldigt mycket på 
vilken specialpedagog/speciallärare som arbetar på skolan och vilken kompetens och 
kunskap denna har om elever med språkstörning och dessa elevers speciella behov.  
 
Specialpedagogerna/speciallärarna i den undersökta kommunen arbetar helt utan någon 
kommungemensam plan på hur dessa elever ska stöttas och inkluderas i den reguljära 
undervisningen.  
 
Skillnaden på hur man arbetade med de yngre barnen, År F-5 och de äldre barnen, År 6-
9 var i vissa avseenden väldigt stora, medan i andra avseenden så fanns det ingen 
skillnad. Pedagogerna som arbetade med de yngre barnen arbetade mer med talpedagog, 
medan pedagogerna i de äldre årskurserna använde sig av minimerade kurser för eleven 
och specialpedagog/speciallärartid. De äldre eleverna använde mer kompensatoriska 
hjälpmedel så som dator i sin undervisning, medan pedagogerna som hade de yngre 
barnen inte riktigt kunde förstå vad eleverna behövde en dator till. 
 
Ingen av pedagogerna sa sig veta att man medvetet tänkte på hur man la schema när 
man har en elev med språkstörning i klassen. Pedagoger i båda kategorierna berättade 
att man tänkte på hur eleverna placerades i klassrummet, de yngre eleverna placerades 
så att de skulle kunna lätt skulle kunna få kontakt med och hjälp av läraren. De äldre 
eleverna placerades så att de skulle sitta med andra elever som de kände sig trygga med 
och som skulle kunna sporra eleven med språkstörning. 
 
Den undersökta kommunen skulle behöva erbjuda speciallärare/specialpedagoger 
fortbildning inom området elever med språkstörning. Jag tror att 
specialpedagogerna/speciallärarna skulle vara hjälpta av att skolorna tog hjälp av de 
statliga specialskolorna för handledning hur de skulle lägga upp undervisningen för 
eleven med språkstörning. Skolan och lärarna får inte vara rädd att be om hjälp och 
konsultera andra lärare och andra professioner som är experter på det området man har 
problem med.  
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5.7 Framtida forskning 

Resultatet av undersökningen tycks visa på att man i de lägre åldrarna inte sätter in vissa 
åtgärder på grund av att eleverna ändå uppnår målen. Ett intressant område för framtida 
forskning skulle vara att göra en longitudinell undersökning där en grupp elever med 
språkstörning i de lägre åldrarna ges insatser, till exempel kompensatoriska hjälpmedel, 
medan en kontrollgrupp ingår i den reguljära undervisningen och undervisas på ett 
traditionellt sätt. Elevgrupperna följs sedan upp i exempelvis årskurs 8 där gruppernas 
måluppfyllelse och behov av stöd och hjälpmedel jämförs.  
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Bilaga 

Intervjufrågor: 

Vilka strategier används för att inkludera elever med språkstörning i reguljära 

undervisningen? 

När ni får en elev med konstaterad språkstörning till en klass: 
• Finns det ett regelverk eller etablerad metod ni skall följa? 

• På vilket sätt beaktar ni grad och typ av språkstörning när ni bestämmer strategi? 

• På vilket sätt låter ni elevens ålder, mognad, intressen påverka vilken 

strategi/åtgärder ni använder er av?  

• Vilka åtgärder använder ni er av för att underlätta för en elev med språkstörning? 

• På vilket sätt beaktas elever med språkstörning vid schemaläggning? 

• Hur organiseras undervisningen i en klass där det finns en elev med språkstörning 

inkluderad? 

• Placeras eleven på något speciellt sätt i klassrummet?' 

• Vilka speciella hjälpmedel får eleven tillgång till? När? I vilka situationer? 

• På vilket sätt görs lektionsinnehållet tillgängligt och begripligt för eleven? 

• På vilket sätt undviks att övriga elever inte upplever undervisningen allt för enkel? 

• På vilket sätt anpassas provsituationer för att underlätta för eleven? 

• På vilket sätt väger ni in elevens eventuella särskilda behov av att bli stimulerad 

och att delta i det sociala samspelet? 

• Vilka erfarenheter / observationer har ni från klasser där elever med språkstörning 

har inkluderats: 

• Hur reagerar eleven med språkstörning på insatserna och de hjälpmedel som 

han/hon får? 

• Hur reagerar övriga elever på att eleven med språkstörning får speciella hjälpmedel 

och insatser 

• Hur fungerar kommunikation och samspel mellan elev med språkstörning och 

övriga elever? 

• Observerar ni någon skillnad i mognadsutveckling (typ av intressen etc) mellan 

elev med språkstöning och övriga elever? 

• 


