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Sammanfattning 

Studiens centrala syftet är att undersöka elevers upplevelse av inkludering. I intervjuer har 

fyra elever fått berätta om sina upplevelser av ämnet svenska som andraspråk och hur ämnet 

och mötet med den svenska skolan har fått dem att uppleva sig inkluderade eller exkluderade. 

Viktigast för studien är frågeställningen: ”Vad får eleverna att uppleva sig inkluderade”. 

Svaret på denna fråga sammanfattas av studiens titel: Att förstå, göra sig förstådd och bli 

lyssnad på. Viktigt för eleverna var också att få visa vad de var bra på. 

Resultatet av intervjuerna diskuteras utifrån aktuell forskning och jämförs med resultat från 

en avhandling av Ann-Christine Torpsten: Erbjudet och upplevt lärande i möte med svenska 

som andraspråk och svensk skola. Torpstens avhandling gav röst åt tre olika elever som 

berättade om sina upplevelser av svenska som andraspråk, ett ämne som de – i motsats till 

denna studies informanter – upplevde som ett åtskillnadsämne. Även om de båda studierna på 

ytan verkar motsäga varandra är resultaten dock entydiga: för att uppleva sig inkluderade 

måste eleverna känna att de förstår, blir lyssnade på och får en chans att visa vad de går för. 

Detta var något som framkom i båda studierna. 

 

Nyckelord: Inkludering, svenska som andraspråk, andraspråksundervisning, exkludering. 
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Förord 

Det är maj månad och jag arbetar med de sista redigeringarna av min magisteruppsats. Det 

finns inte mycket i den färdiga texten som påminner om den bild jag hade av arbetet när jag 

under hösten funderade och planerade. Tillvägagångssättet blev ett annat, metoden blev en 

annan och texter jag trodde skulle ha stor betydelse för mitt arbete fick en mer undanskymd 

plats, medan andra blev viktigare för mig. 

Kvar fanns eleverna och deras tankar och upplevelse av inkludering. Elevers upplevelser 

intresserar mig. Vad är det som får dem att känna sig sedda och medräknade? Vad menas med 

talet om inkludering? Är skolans tal om inkludering evidensbaserat eller handlar det bara om 

ideologi? 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Jörgen Mattlar som har lotsat mig igenom arbetet, 

jag vill också tacka min kollega och studiekamrat Carina Säflund för många intressanta samtal 

och diskussioner om didaktik. Till sist också ett tack till mina lärare på musikhögskolan i 

Örebro som väckte mitt intresse för forskning.  

 



 6 

Inledning 

 

Jag var tolv år och jag var förbannad. Klassen hade svenska, men jag och två kamrater fick gå 

till ”kliniken”. Det var dit man fick gå om man inte kunde räkna, läsa eller skriva. Enligt min 

uppfattning gick man till kliniken om man var dum; alltså var jag dum. 

Mina kamrater var glada. De tyckte om läraren, de uppskattade lugnet på kliniken, att få 

komma bort från klassen ett tag. För dem var kliniken ett andhål i en stressig skolvardag där 

det fanns någon som hade tid för dem och som kunde förklara så att de förstod. 

Jag tyckte också om läraren. Det vill säga: jag förstod att hon var snäll och ville mitt bästa, 

men varför talade hon till mig som om jag var ett litet barn? Det gick inte lättare för mig att 

förstå varför hade skulle stavas med ett d bara för att hennes röst var mjuk och gick upp i 

frasslutet.  

Men jag lärde mig. Jag lärde mig att stava till hade, dess, hos och andra svåra ord. Inte med 

hjälp av specialpedagogik utan med hjälp av ilska och jädra anamma. Jag stannade på 

”Kliniken” en termin. Ett halvår av exkludering. 

Gentemot mina systrar kände jag mig också exkluderad, men av en helt annan anledning. 

De fick modersmålsundervisning, men mina svårigheter med att läsa och skriva 

diskvalificerade mig från modersmålsundervisningen. Så där satt jag i klassen, exkluderad 

från modersmålsundervisningen och kände mig förbannad. 

Ilska och revanschlust kan föra en människa långt om den bara styrs i rätt riktning. Min 

ilska fick mig att till sist att behärska, ja kanske till och med bemästra språket. Den förde mig 

tillbaka till skolan, men nu i rollen som lärare. Vägen dit gick via musiken. 

I den kommunala musikskolan talas det aldrig om exkluderande undervisning. I stället är 

det en förmån att kunna få individuell, exklusiv undervisning. Musiken blev min nyckel till 

språket. I den enskilda undervisningen lärde jag mig att läsa noter och när jag behärskade 

denna tvådimensionella form av läsning blev bokstävernas endimensionella avkodning så 

mycket lättare. Genom musiken fick jag förståelse även för språkets takt och rytm. Den fick 

mig att upptäcka poesin och den musikaliska satsläran fick språkets grammatik att framstå 

som enkel och okomplicerad. 
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Det finns exkluderande och inkluderande undervisning. Min tanke inför denna uppsats är 

att det inte främst är hur vi organiserar undervisningen som avgör vilket det kommer att bli, 

utan att det är elevens upplevelse som fäller avgörandet.  

 Ordet inkludering har blivit ett modeord. Vi använder det ständigt i skolan och det är 

något som alla är för. Trots det debatteras inkludering och hur denna ska ske rent praktiskt. 

Detta är inte en debatt eller strid som förs av inkluderingsförespråkare på ena sidan och 

motståndare till inkludering på den andra. Nej, vi är som sagt var alla för inkludering. Men 

vad menar vi då med ordet när debatten stundtals går hög? Menar vi samma sak? 

Mitt val av uppsatsämne skedde när jag hösten 2011 läste två avhandlingar i ämnet svenska 

som andraspråk. Det var Ann-Christin Torpstens Erbjudet och upplevt lärande i mötet med 

svenska som andraspråk och svensk skola (2011) och Lena Fridlunds Interkulturell 

undervisning – ett pedagogiskt dilemma (2008). Båda dessa avhandlingar tog upp 

problematiken kring undervisning i andraspråk och inkluderingsfrågan. Metod och 

angreppssätt skiljde sig åt. Torpsten använde sig av narrativ metod och utgick från före detta 

andraspråkselevers livshistorier, medan Fridlund gjorde observationer och jämförde praktiken 

på två skolor med styrdokumentens riktlinjer för ämnet. Forskningsfältet var dock gemensamt 

– frågan om inkludering; i Torpstens fall utifrån elevernas upplevelser, i Fridlunds fall utifrån 

lärarnas praktik.  

Avhandlingarna väckte många frågor hos mig: vad menar vi med inkludering? talar vi alla 

om samma sak? vad får elever att uppleva att de är inkluderade? 
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Bakgrund 

Forskning och litteratur om inkludering 

Svenska akademins ordbok ger en mycket enkel förklaring till ordet inkludera. Begreppet är 

helt enkelt synonymt med orden innefatta; inbegripa; medräkna. Utifrån denna enkla 

definition innebär inkluderande undervisning följaktligen en undervisning som innefattar alla 

elever; en undervisning i vilken alla elever är inbegripna, delaktiga och medräknade; de 

räknas med. Problemet är att orden innefatta; inbegripa; medräkna i sin tur går att förstå på 

många olika sätt beroende på vad man talar om. Oavsett vilket så är inkludering ett ord som är 

användbart i skolpolitiska sammanhang då det går att använda på många sätt och i många 

sammanhang, men där sändare och mottagare kan fylla begreppet med helt olika innebörd och 

ändå tro att det råder konsensus. Begreppet blir det som man i diskursanalytiska sammanhang 

brukar kalla en flytande signifikant (Jørgensen & Phillips 2000, s. 35).  

I artikeln Education, inclusion and individual differences pekar författaren Brahm Norwich 

just på begreppets politiska och ideologiska koppling. Enligt Norwich är det under labour-

regeringens tid på nittiotalet som talet om jämlikhet byttes ut mot talet om inkludering. 

Centralt i inkluderingstanken är att alla elever har nytta av de anpassningar som görs för 

elever i behov av specialundervisning. En invändning är dock att majoriteten inte är i behov 

av denna anpassning och att det ofta är mycket kostsamt (Norwich 2002, s. 485). Norwich 

undersöker också olika ords och etiketters positiva och negativa laddning. Inkludering har för 

många pedagoger en mer positiv laddning är specialundervisning (special education needs). 

Norwish menar dock att det inte räcker att avveckla ordet specialundervisning till förmån för 

inkluderingsbegreppet utan att det sker en social förändring, att skolans verklighet förändras. 

För många elever är de nya ord som används precis lika negativa som de tidigare (Norwich 

2002, s. 492 ff). Ett problem i sammanhanget är att det inte råder konsensus bland forskare 

om vilken slags skolpraktik som leder till inkludering (Joy & Murphy 2012, s. 104) 

Det är främst inom specialpedagogiken som det har skrivits och forskats om inkludering. I 

skolverkets rapport 334, Skolans och Aspergers syndrom – erfarenheter från skolpersonal och 

forskare från 2009 beskrivs forskningsläget om inkludering och elever med Aspergers 

syndrom. Texten visar hur elever med AST har svårt att uppfatta varför lärare och elever i 

deras omgivning handlar på ett visst sätt. De har också svårt att tolka och följa sociala regler 

(Skolverket 2009 s. 66). Detta är även situationen för elever som inte förstår språket och 
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saknar den kulturella kontexten, vilket gör att det går att se beröringspunkter mellan AST och 

framför allt nyanlända andraspråkstalare och andraspråkstalare på en nybörjarnivå. I rapporten 

slås det fast att:  

Erfarenhet och forskning tyder på att en fysisk integrering inte automatiskt leder till att 

man blir en del av gruppen. Personer som är fysiskt integrerade kan fortfarande vara 

socialt segregerade. (Skolverket 2009, s. 64) 

Samtidigt framhävs gruppen och den fysiska integreringen/inkluderingen: 

Inkludering är ett begrepp som bör användas för att beskriva vad som händer i hela 

gruppen och mellan alla inblandade. Inkluderande undervisning innebär att skapa 

möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen och göra förändringar som främst 

ger de med störst behov möjlighet att utvecklas. (s. 64) 

 

Rapporten framhäver också de många olika aspekterna av inkludering och att det inte går att 

enbart se på företeelsen ur en synvinkel. Det innebär, förutom att vara en del av verksamheten 

och en del i gruppen, också att vara delaktig och accepterad, samt att nå målen i läroplanen 

och kursplanerna (Skolverket 2009, s. 65).  

Rapporten redogör för hur inkluderingen i klassen kan genomföras rent praktiskt med hjälp 

av kartläggning, olika hjälpmedel och anpassningar. Problemet med att elever kan känna sig 

utpekade tas också upp. I rapporten lyfts möjligheten att ge hela klassen tillgång till samma 

anpassning fram, eftersom denna anpassning ofta underlättar även för övriga elever 

(Skolverket 2009, s 70). Här går det återigen att dra paralleller till andraspråksundervisningen 

då alla elever har glädje och nytta av medvetna språkstrategier i klassrummet. 

I boken Därför inkludering av Andersson & Thorsson (red) skriver Trinidad Rivera om 

inkludering av elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund. Rivera lyfter fram 

värderingar som ett hot mot inkludering. Skolan markerar ofta olikheter utifrån ett 

etnicitetsperspektiv (Andersson & Thorsson 2008, s. 154 -155). Hon menar vidare att barnens 

flerspråkiga kompetens inte tas tillvara utan att man istället bara ser till barnens bristande 

kunskaper i svenska. Riveras slutsats kring hur andraspråkselever ska inkluderas formulerar 

hon på följande sätt: 

 

Istället för att utgå från att målet är jämlikhet genom likhet och försöka stöpa alla elever i 

samma form, bör lärarna utgå från elevernas mångfaldiga resurser. Målet blir jämlikhet 

genom olikhet. (Andersson & Thorsson 2008, s 158) 

 

Hur detta ska gå till ger hon dock inget svar på. 
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I Integrering och inkludering av Jan Tøssebro (red.) ger Peder Haug en bild av 

forskningsläget om inkludering i Norge, Danmark och Sverige. Han konstaterar att 

”Forskningsresultatene er motstridende, og utslagene er nokså små” (Tøssebro 2004, s. 172). 

Haug tar även upp forskningen som handlar om elevers, lärares och föräldrars upplevelse av 

inkludering. Han skriver: ”Det finnes ikke mye forskning om integrering og inkludering ut fra 

et opplevelsesynspunkt.” (Tøssebro 2004, s. 189). Han skriver vidare: ”Resultatene sett under 

ett viser ikke uventet at opplevesene og vurderingerne av inkludering varierer svært mye.” 

(Tøssebro 2004, s. 189). Bland de forskningsrapporter Haug tar upp i sin genomgång finns 

Allodis Support and Resistance.l Ambivalence in Special Education. Allodis studie behandlar 

inkluderingsfrågan ur ett svenskt perspektiv och presenterar information från elever som får 

undervisning i både helklass och lite grupp. Det gick inte att få en entydig bild av elevernas 

upplevelse. Några var nöjda med att vara i en liten grupp, några ambivalenta och några var 

missnöjda. Några elever klagade också på att de saknade det stöd och den hjälp som de 

behövde (Tøssebro 2004, s. 191) 

 Även om det främst har varit inom specialpedagogiken som inkludering har diskuterats så 

finns det naturligtvis forskning även i andra ämnen så väl som i allmändidaktiska 

sammanhang. Jag har valt att göra ett nedslag även i musikämnet för att visa hur man i olika 

ämnen lyfter fram olika aspekter av inkludering. 

I artikeln music education – a personal matter av Georgii-Hemming & Westvall diskuteras 

inkludering på ett helt annat sätt. Här är det istället en fråga om demokrati och elevinflytande. 

Georgii-Hemming & Westvall beskriver musikämnet i den svenska skolan som ett informellt 

ämne i vilket elevernas egen kultur tar stor plats.  

This transition represent a shift from music as being a distinctive school subjekt towards a 

subjekt with a significant inclusion of students’ own musical experience and preference 

from outside of school. (Georgii-Hemming & Westvall 2010, s. 22) 

 

Genom att inkludera elevernas egna kulturella uttryck inkluderas eleverna själva. 

Georgii-Hemming & Westvall visar dock på att detta är problematiskt då eleverna inte 

utmanas av andra genrer och hur det, som på ytan ser ut som elevinflytande, istället kan 

leda till att en genre dominerar musikundervisningen medan andra osynliggörs. 

Detta har en koppling till andraspråksundervisningen då andraspråkselevernas egen 

kultur oftast är i minoritet vilket gör att eleverna får svårt att relatera till det som händer 

på lektionen och inte alltid har samma förförståelse för den musik som klassen arbetar 

med. 
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I Kathryn Marshs artikel ”The beat will make you be courage”: the role of a 

secondary school music program in supporting young refugees and newly arrived 

immigrants in Australia visar författaren på hur just musikämnet kan fungera som ett 

ämne med deltagande fullt ut även för dem som ännu inte behärskar språket. Musik är 

en uttrycksform där olika genrer kan mötas och blandas. Marsh berättar om hur en 

libanesisk flicka får möjlighet att spela djembetrumma tillsammans med skolans 

aboriginska kör vid skolavslutningen. Flickans trumspel med arabiska rytmer möttes av 

applåder och på det sättet fick hon sin egen kultur bekräftad samtidigt som den fick ingå 

och vara en del i ett annat kulturellt sammanhang (Marsh 2012, s. 101). 

Musik som ett demokratiämne där läraren erbjuder eleverna ”to participate, to be 

recognized, to engage and to be respected …” (Brunard et al. 2008, s112) är centralt för 

ämnets inkluderingstanke. I artikeln Inclusive pedagogies in music education: a 

comporative study of music teachers’ perspectives from four countries, visar författarna 

att detta gäller för så vitt skilda länder som Spanien, Australien, Storbritanien och 

Sverige även om undervisningen till innehåll och form skiljer sig åt. 

Inom specialpedagogiken är det alltså främst gruppen som står i centrum och 

möjlighet för alla, men framför allt de med störst behov, att delta i undervisningen. I 

musikämnet är det istället elevernas inflytande över ämnesinnehållet som är det 

centrala. Som vi kommer se längre fram skulle vi kunna säga att man inom SvA främst 

har koncentrerat sig på elevernas behov. Först när behoven är uppfyllda kan vi tala om 

inkludering. 

Förklaringen till att uppfattningen av inkludering kan se så olika ut i olika ämnen 

finner vi hos Marton: 

When we find systematic differences, for example, in moral judgment or in the 

conceptions of the law we should be cautious about accepting such differences as 

different interpretions of the same reality. More probably – according to her line of 

reasoning – they are different interpretation of different realities. (Marton 1981, s. 180) 

 

En annan förklaring kan vara att inkludering faktiskt fortfarande är ett område som det inte 

har forskats så mycket i. Haug skriver angående vad forskningen säger om inkludering: ”For 

det første forteller den nokså lite, fordi temaet er ikke forsket så mye på som en kunne tro” 

(Tøssebro 2004, s. 191). Beskrivningen här ovan, över hur man inom olika ämnen ser olika på 

inkludering, är något förenklad. Alla perspektiven finns representerade inom special-

pedagogiken, men i specialpedagogisk litteratur, som Därför inkludering av Andersson och 
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Thorsson (red.), lyfts inkludering ofta fram som ideologi. Denna ideologi kan sammanfattas 

”en skola för alla1” och problematiseras inte i någon större utsträckning vilket får till följd att 

inkludering får stå just för enbart en fysisk företeelse. Inom specialpedagogisk forskning hittar 

vi emellertid inkludering både som ett demokratibegrepp och som ett begrepp där elevens 

behov lyfts fram som förutsättning för att bli verkligt inkluderade, men tyngdpunkten ligger 

även här på fysisk inkludering.  

 

Tidigare forskning om inkludering och styrdokument i ett andraspråksperspektiv  

Andraspråk som forskningsfält är betydligt mindre än det specialpedagogiska. Detta beror till 

stor del på att situationen för andraspråkstalare och undervisningsämnet i skolan ser så olika 

ut i olika delar av världen att det i stort sett bara är svenska forskningsresultat som är 

relevanta för svensk forskning. I Sverige har vi bara ett officiellt språk, men i de flesta länder i 

världen finns det två eller flera officiella språk. Detta gäller också våra nordiska grannar som 

Finland och Norge; jag tänker då på bokmål och nynorsk. Joy och Murphys artikel The 

Inclusion of Children with Special Educational Needs in an Intensive French as a Second-

Language Program: From Theory to Practice, som tar upp inkludering och andraspråks-

undervisning i Kanada är exempelvis inte relevant för svenska förhållanden. I Kanada läser 

alla engelsktalande elever kursen Intensive French. Inkludering handlar i det sammanhanget 

om huruvida barn i behov av särskilt stöd kan inkluderas i andraspråksundervisningen. 

På andra ställen i världen är språksituationen sådan att skolundervisningen måste bedrivas 

på ett lingua franca, oftast engelska. Sådan är situationen i Singapore, Malaysia och Brunei. 

Anne Pakir beskriver situationen i dessa länder i artikeln Issues in second language 

curriculum development: Singapore, Malaysia, Brunei. I de tre länderna talas flera olika 

språk. Gemensamt är att dessa länder alla är bilinguala, det finns alltså mer än ett officiellt 

språk och flera erkända minoritetsspråk. Undervisningen bedrivs parallellt på minst tre olika 

språk. Hur man har valt att lösa detta praktiskt skiljer sig åt i de tre länderna, det kan handla 

om att olika språk introduceras på olika stadier, att olika ämnen undervisas på olika språk 

eller att ett språk är skolspråk och de övriga undervisas som FL (främmande språk). 

 Tyskland har en undervisningssituation som mer liknar den i Sverige. Det finns ett officiellt 

                                                 
1 Uttrycket ”en skola för alla” skulle kunna beskrivas som en del av en nationell diskurs (Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 155 ff). Det är ett begrepp som blivit en del av den skolpolitiska hegemonin och funnits 

med i retoriken sedan sextiotalet (Burnard et al. 2008, s. 113). Denna ideologi har troligtvis haft betydelse 

för en nationell tolkning av inkluderingsbegreppet.  



 13 

språk och flera minoritetsspråk. Däremot har Tyskland en längre historia som inflyttningsland 

och gränsar dessutom till nio andra länder. Schweiz och Österrike är tysktalande länder, men 

det är en tyska som skiljer sig markant från språket i Tyskland. I väster gränsar Tyskland till 

Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna. I norr gränsar landet mot Danmark och i 

öster Polen och Tjeckien. I gränsregionerna är det inte ovanligt med bilinguala familjer och 

samhällen. Den stora invandringen och situationerna i gränsregionerna har gjort att den tyska 

skolan har satsat mycket på bilingual undervisning. På senare år har man också satsat mycket 

på engelskan eftersom barn i Tyskland exponeras betydligt mindre för engelska än vad 

exempelvis barn i Sverige gör som ser engelskspråkiga TV-program och filmer utan 

dubbning. 

I artikeln Surveys of Ph.D. Theses – review of doctoral research in second language 

acquisition in Germany går Behrent, Doff, Marx & Ziegler igenom 38 avhandlingar som på 

olika sätt behandlar L2-undervisningen i Tyskland. Det blir lite förvirrande när de växlar 

mellan L2, FL och bilingualundervisning, men mycket tyder på att den tyska skolan inte gör 

så stor åtskillnad mellan de olika språkämnena. Mest intressant i artikeln är beskrivningen av 

Content and Language Intergrated Learning (CLIL). CLIL bygger i praktiken på bilingual 

undervisning, alltså undervisning på mer än ett språk, ibland med bilinguala läromedel. På det 

sättet blir språkundervisningen en del av övriga skolämnen. I artikeln tas bland annat historia 

och samhällskunskap upp som bilinguala ämnen. Detta är undervisning som bedrivs som FL 

och L2, kanske framför allt i bilinguala regioner. 

Det som är normalt i Sverige är med andra ord långt ifrån norm i världen runt omkring oss, 

vilket gör det svårt att dra lärdomar från det internationella forskningsfältet. Detta kan vara 

bra att ha med sig när frågor kring andraspråk studeras eftersom en stor del av praktiken i 

svenska skolor handlar om identitet, svenskhet och normalitet (se exempelvis Hyltenstam 

2004, s. 366 ff.) 

Våren 2011 försvarade Lena Fridlund sin avhandling Interkulturell undervisning – ett 

pedagogiskt dilemma. I den undersöker hon hur ämnet svenska som andraspråk organiseras på 

två olika skolor. Hon konstaterar att undervisningen organiseras som ett åtskillnadsämne i 

vilket eleverna plockas ur klassrummet för att få en undervisning med ungefär samma 

innehåll som eleverna i klassen samtidigt får av svenskläraren.  

    Fridlunds teoretiska utgångspunkt i avhandlingen är socialkonstruktionismen och hon har 

då främst hämtat inspiration från Berger och Luckmanns verk The social Construction of 

Reality. Vi uppfattar verkligheten utifrån hur vi själva konstruerar den. 
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    Enligt Fridlund konstruerar och organiserar vi andraspråksundervisningen som ett 

åtskillnadsämne. Ämnet organiseras ofta i en annan lokal långt ifrån övrig skolverksamhet. 

Eleverna lämnar klassen för att delta i en undervisning som nästan är densamma som deras 

klasskamrater läser i helklass.  

    Det går att läsa in en kritik i Fridlunds avhandling som riktar sig mot lärarna, mot 

skolledning och mot lärarhögskolorna, men i hennes slutsatser är det tillslut myndighets-

texterna och då framförallt styrdokumenten som är orsaken till att svenska som andraspråk 

blir ett åtskillnadsämne. Fridlund skriver: 

I relation till denna studies resultat menar jag att det inte handlar om inkompetenta lärares 

och rektorers ”tal om” elever utan snarare om deras otillräcklighet och maktlöshet när det 

gäller att kritiskt granska och förändra den undervisning och de uppdrag de har att utföra. 

Det handlar om att de yrkesverksamma har att ta itu med ett antal dilemman i relation till 

en inkluderande undervisning, där styrdokumentens motsägelsefulla formuleringar 

tenderar att försvåra snarare än underlätta genomförandet. (Fridlund 2011 s. 241) 

 

Fridlunds slutsats, att ämnet svenska som andraspråk borde avskaffas eftersom det får 

en exkluderande funktion, startade en hätsk debatt. Begreppet inkludering var centralt i 

denna debatt och det gick att urskilja två olika synsätt eller diskurser. Jag återkommer 

till detta under nästa rubrik.  

    I Torpstens avhandling Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som andraspråk 

och svensk skola (2008) står elevernas upplevelse av undervisningen i centrum. Hon kan 

konstatera att: 

Med ändamålsenligt innehåll, utgångspunkt i tidigare erfarenheter och genom att vara 

språkutvecklandeverktyg för fortsatt lärande kan både modersmål och svenska som 

andraspråk vara erfarenhetspedagogiska demokratiämnen. På så sätt kan ämnet bidra till 

acceptans, ömsesidighet och deltagande fullt ut både i den svenska skolan, det svenska 

samhället och i världen utanför Sverige. (Torpsten 2008 s. 144) 

 

Torpsten avhandling bygger på tre informanters livsberättelser med fokus på hur de upplevt 

andraspråksundervisningen. Informanternas upplevelse av ämnet svenska som andraspråk var 

att det organiserades som ett färdighetsämne med begränsat deltagande.  

När undervisningen inte utgick från individuella färdigheter som resurser och tillgångar 

utan som problem och brister kände informanterna att de inte accepterades. De upplevde 

utanförskap och därmed brist på delaktighet och gemenskap (Torpsten 2008 s. 152) 
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Torpsten kommer fram till att en utveckling har skett i styrdokumenten, från en syn på 

elevens flerspråkighet som en brist som måste kompenseras, till en syn på flerspråkighet som 

en resurs som kan kompletteras med undervisning i svenska. Den ena synen leder till svenska 

som andraspråk som ett färdighetsämne i vilket elevens deltagande är begränsat, det andra till 

ett demokratiämne med deltagande fullt ut. Denna utveckling sker till största delen under 

sjuttiotalet. Tyvärr sker en brytning i och med Lpo 94 då ämnet plockas bort för att återinföras 

på nytt 1996, då i en motsägelsefull kursplan som går att tolka både som ett färdighetsämne 

och ett demokratiämne. 

Det Torpsten skriver om läroplanen är av stor vikt även för denna studie: 

Ett tolkningsutrymme är med andra ord inbyggt. I utrymmet har enskilda lärare stora 

möjligheter att genomföra läroplanen på olika sätt. (Torpsten 2008, s. 41) 

 

Fridlund kom i sin avhandling fram till att Svenska som andra språk som ämne kan 

ifrågasättas. Helst skulle hon vilja att ämnet försvann. Fridlunds är liksom Torpstens en 

kvalitativ studie. Hennes resultat är relevanta för de två undersökta skolorna, men om 

läroplanen går att tolka både som ett färdighetsämne eller som ett demokratiämne, som 

Torpsten menar, finns det ingen anledning att tro att ämnet organiseras på samma sätt på alla 

skolor. För att dra dessa slutsatser hade resultaten behövt kompletteras med en kvantitativ 

studie.  

Fridlund menade dock att det inte var lärarnas kunskap och ambitioner det var fel på utan 

just styrdokumenten medan Torpsten å andra sidan lyfter fram styrdokumenten som 

tolkningsbara. Intressant för föreliggande studie är framför allt om läroplanen och kursplanen 

i SvA är så pass tolkningsbara att det går att utgå från varje enskild elevs upplevelse av 

inkludering och delaktighet när undervisningen utformas.  

Hur definierar då Torpsten SvA som ett demokratiämne? Hon skriver: 

När målet med svenska som andraspråk är att alla elever fullt ut ska kunna delta i 

samhällslivet och i de offentliga samtalen, kan andraspråksämnet betraktas som ett 

demokratiämne. Genom ämnesinnehållet och genom att träna språket funktionellt, kan 

eleverna nå sådan språklig säkerhet att deltagande fullt ut blir möjligt. (Torpsten 2008 s. 

46) 

Torpsten intresserar sig här för ämnets innehåll. Ett demokratiskt ämne är ett inkluderande 

ämne och med fokus på att träna språket funktionellt ges eleverna möjlighet att delta i 

samhällslivet. Läroplanen är idag dock en annan än då Torpsten och Fridlund skrev sina 

avhandlingar. Å ena sidan har tolkningsutrymmet blivit mindre i och med Lgr 11 då läsningen 
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och tolkning av läroplanen blivit mer toppstyrd genom det omfattande kommentarsmaterial 

skolverket publicerat i anslutning till de olika kursplanerna. Å andra sidan har möjligheterna 

att tolka ämnet som ett demokratiämne förstärkts. I kommentarsmaterial kan vi läsa: 

Språket ses som det centrala i all mänsklig kommunikation. Det innebär att elevernas 

språkutveckling utgör kärnan i de båda skolämnena svenska och svenska som andraspråk. 

Förutsättningarna för elevernas språkutveckling är däremot olika beroende på om det är ett 

första- eller ett andraspråk som ska utvecklas. För att leva och verka i det svenska samhället 

behöver eleverna med svenska som andraspråk därför undervisning utifrån sina specifika 

utgångspunkter för lärande och språkutveckling. (skolverket 2011A, s 7) 

 

I den tidigare kursplanen (Lpo 94) stod det under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad 

att ”Det är centralt i ämnet att beakta genusperspektivet” (svensk facklitteratur 2008 s. 163) 

Denna typ av skrivelser har plockats bort ur nuvarande kursplan med motiveringen att frågan 

behandlas i läroplanens första del. På detta sätt lyfts skolans värdegrund och uppdrag fram 

och visar hur kursplanerna ska tolkas utifrån läroplanens del ett och två. I del 1 av Lgr 11 kan 

vi bland annat läsa: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättning och behov” 

och ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.”  

I rapporten Att läsa och skriva – en kunskapsöversikt baserad på forskning och 

dokumenterad erfarenhet från myndigheten för skolutveckling, finner vi också stöd för att 

undervisningen inte behöver och inte heller bör utformas på samma sätt för alla utan utformas 

utifrån den unika eleven: 

I ämnet svenska som andraspråk ska vidare elever med vitt skilda utgångslägen vad gäller 

behärskning av svenska få en adekvat undervisning. Det innebär att läraren måste kunna 

bedöma varje enskild elevs nivå och anpassa sin undervisning efter den. (Myndigheten 

för skolutveckling 2003, s. 49) 

Till detta kan vi koppla ett citat från Norwich: ”We need to remind ourselves that the basic 

human right is to an appropriate education, not to an inclusive education” (Norwich 2002, s. 

500). Med andra ord; elever med svenska som andraspråk har vitt skilda utgångslägen. 

Viktigast är att de får en adekvat undervisning och detta får inte ske på bekostnad av 

inkluderingstanken. 

Debatten Krav: två svenskämnen – ett exempel 

Norwich ger exempel på fyra olika inkluderingsdiskurser. Det är inkludering fullt ut i 

vilken undervisningen anpassas för att tillgodose samtligas behov. Den andra diskursen 

understryker också inkludering på samma plats, dvs fysisk inkludering, men under-
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visningen anpassas för individen. I den tredje diskursen är det fokus på individens 

behov. Behoven är här viktigare än den plats där undervisningen sker. Den sista 

diskursen kallar Norwich för elective inclusion där det framför allt är föräldrarnas 

önskemål som styr hur elevens skolgång utformas. Föräldrarna väljer (elects) form av 

inkludering.   

    I den debatt som uppstod i kölvattnet av det att Fridlund försvarade sin avhandling 

känner vi igen två av dessa diskurser. Antagonisterna talade om inkludering som attityd 

vilket kan översättas till Norwichs behovsdiskurs. Medan de som försvarade Fridlund 

bekände sig till inkludering som fysisk företeelse alltså Norwich andra diskurs. I 

debattinlägget Krav: Två svenskämnen, författat av 14 experter på andraspråks-

undervisning från tre olika lärosäten, skriver författarna: 

En utgångspunkt i flerspråkighet och mångkultur, och där med inkludering som attityd i 

stället för fysisk placering, skapar istället möjligheter att verkligen uppfylla elevernas 

olika behov (Lärarnas nyheter 2012-03-01) 

Den 28 mars publicerades en replik av Gurli Malmqvist, SvA-lärare och special-

pedagog. Malmqvist skriver: 

 

Artikeln speglar tydligt den syn man har på inkluderingsbegreppet utifrån 

andraspråksforskningens perspektiv. Ett perspektiv som skiljer sig från det 

specialpedagogiska forskningsfältet. 

    Man menar att inkludering som fysisk företeelse inte är någonting annat än 

assimilering på majoritetens villkor. Företrädarna förespråkar i stället inkludering som 

attityd, som bättre skulle svara upp mot elevers olika behov. 

    Det är här andraspråksforskningen och det specialpedagogiska perspektivet på 

innanförskap och inkludering kontra utanförskap och exkludering skiljer sig stort. 

(Lärarnas tidning 2012-03-28) 

 

Malmqvist hänvisar till en rapport från myndigheten för skolutveckling som utkom 2003 och 

som visar att svenska som andraspråk är ett lågstatus ämne som uppfattas som utpekande och 

segregerande. Hon menar att andraspråksforskningen inte tagit denna rapport på allvar 

eftersom de fortsatt att argumentera för svenska som andraspråk som ett eget ämne.  

Malmqvist replik bemöttes i sin tur i ett inlägg av Åsa Wedin, flerspråkighetsforskare och 

lärarutbildare i svenska som andraspråk. Wedin skriver: 

När det gäller frågan om exkludering och inkludering missar Malmqvist att detta är en 

helt annan fråga. Ämnet SVAS ställer inga krav på särskilda undervisningsgrupper för 

andraspråkselever, tvärtom. Det är endast med välutbildade lärare i SVAS man kan skapa 

relevant organisation av utbildningen för andraspråkselever. Dessa kan med fördel 

innebära inkludering i vanliga klasser. (Lärarnas Nyheter 2012-04-04) 

 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning


 18 

Längre fram i sitt inlägg tar Wedin upp döva barn som exempel som hon menar att i 

inkluderingens namn har gått miste om relevant undervisning. Hon tar också upp rapporten 

som Malmqvist refererade till och menar att den inte byggde på forskning och möttes av 

mycket kritik från lärarutbildarhåll när den publicerades 

Enligt Malmqvist upplever många elever och föräldrar undervisningen i svenska som 

andraspråk utpekande och segregerande för att ämnet hade låg status och för att eleverna 

fysiskt skildes från den övriga klassen. Enligt författarna till Krav: Två svenskämnen är det 

elevernas behov som ska tillgodoses för att inkludering ska vara möjlig. Wedin försöker å sin 

sida visa hur andraspråksundervisningen ofta kan organiseras i vanliga klasser, men visar på 

faran för att elever kan gå miste om relevant undervisning om de inkluderas på ”majoritetens 

villkor”. 

 

Sammanfattning 

Aspekter av forskningsläget som är relevanta för denna studie är: att talet om inkludering har 

mer med ideologi än empirisk forskning att göra, att forskningen inte är samstämmig om 

vilken praktik som leder till verklig inkludering, samt att man i olika skolämnen menar olika 

saker med inkludering. 

Den enskilda text som har störst betydelse för denna studie är Torpstens avhandling. 

Torpstens avhandling, övrig redovisad forskning samt de olika myndighetstexterna bildar 

alltså tyngdpunkt för denna studie och kommer i uppsatsens diskussion att ställas i relation till 

föreliggande studies resultat.  
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur elever upplever andraspråksundervisning då de måste 

lämna klassen för enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp. Finns det 

upplevelser av inkludering och exkludering i elevernas berättelser och hur beskriver eleverna 

vad som får dem att uppleva sig inkluderade? 

Jag vill också undersöka om elevernas uppfattning stämmer överens med de olika 

föreställningar som pedagoger i debatten om inkludering har. Har eleverna en tanke om 

inkludering som fysisk företeelse, som attityd eller som något helt annat? De frågeställningar 

jag kommer att arbeta utifrån är: 

 

 Vilka upplevelser har eleverna av inkludering i andraspråksundervisning?  

 Vad får eleverna att uppleva att de är inkluderade? 

 Vad får eleverna att uppleva sig exkluderade? 

 Vad krävs för att eleverna ska uppleva sig inkluderade?  
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Metod 

För min studie har jag använt mig av en fenomenografisk metod. Detta betyder inte att 

föreliggande arbete är en fenomenografisk studie, men eftersom man inom fenomenografin 

har utarbetad metod för att undersöka elevers upplevelser och uppfattningar är metoden 

gångbar för denna studie.  

I Den kvalitativa forskningsintervjun tar Steinar Kvale tar upp olika sätt att behandla 

intervjumaterialet, där ibland kategorisering, men skriver också att den vanligaste formen av 

intervjuanalys är en användning ad hoc av olika angreppssätt (Kvale 1997, s. 184). Att helt 

enkelt använda den metod som i stunden ger mest för analysarbetet. Den fenomenografiska 

intervjumetoden med kategoriseringar av intervjusvar tillämpas i denna studie mest som en 

mall eller utgångspunkt för att organisera materialet i studiens resultat. 

  Fenomenografin tog form vid Göteborgs universitet i den s.k. inom-gruppen i slutet av 

sjuttiotalet (Larsson 1986, s.5, 12). Det enskilt viktigaste namnet bland de som formulerade 

fenomenografins teorier är Ference Marton. Fenomenografin är en kvalitativ metod och det 

fenomenografin framför allt intresserar sig för är människors sätt att uppfatta sin omvärld. 

Fenomenografin beskriver uppfattningar (Larsson 1986, s. 12).  

Marton talar om första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 

handlar om fakta; hur något faktiskt är. Den andra ordningens perspektiv handlar istället om 

människors föreställning om olika fenomen; inte vad fenomenen verkligen är utan hur de 

uppfattar dem. (Marton 1981, s. 178). Eftersom perspektiven kompletterar varandra uppmanar 

dock Marton att man som forskare använder sig av båda. 

Fenomenografin har främst används inom pedagogiken och dessa studier kan delas in i tre 

grupper: Fackdidaktiska studier, allmänpedagogiska studier och studier av utbildningseffekter 

(Larsson 1986, s.14 ff). Föreliggande studie är allmänpedagogisk eftersom det som undersöks 

”rör människors sätt att uppfatta övergripande fenomen med betydelse för utbildning” 

(Larsson 1986, s.16), närmare bestämt elevers uppfattning och upplevelse av undervisning i 

svenska som andraspråk i relation till inkludering och exkludering. 

Den fenomenografiska studien bygger på intervjuer. Dessa är ofta halvstrukturerade med 

en enkel intervjuguide. Intervjusvaren kategoriseras sedan i studiens resultatdel. En 

fackdidaktisk studie kan exempelvis handla om hur olika elever uppfattar bankväsendet. 
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Eleverna/intervjupersonerna kommer att ha olika uppfattning om hur bankväsendet fungerar 

och dessa olika uppfattningar samlas i olika kategorier för att sedan bearbetas.  

Utformandet av kategorier är svårt att göra innan intervjuerna är genomförda. Ofta har 

forskare en tanke kring möjliga kategoriseringar för att hitta struktur och hålla fokus under 

intervjun. Kvale skriver om vikten vid att ha slutrapporten i åtanke redan vid 

materialinsamlandet (Kvale 1997, s. 232 – 233). Han menar vidare att tolkningsarbetet 

påbörjas redan under intervjun. Det är också detta tolkningsarbete som hjälper intervjuaren att 

ställa rätt följdfrågor och hjälper hen att hitta tillbaka till intervjuns huvudspår efter en längre 

utvikning. (Kvale 1997 exempelvis s. 125 m.fl) 

I en fenomenografisk studie är kategoriseringen detsamma som studiens resultatdel. I 

diskussionsdelen är det viktigt att klart redovisa de slutsatser man kan dra av 

kategoriseringen. Det är också vanligt att man anknyter till andra författare som studerat 

samma fenomen (Larsson 1986, s. 40).  

    

Tillvägagångssätt och kategorisering av svaren 

När jag genomförde intervjuerna med eleverna hade jag redan formulerat eventuella 

kategorier jag skulle kunna sortera in svaren i. Detta hjälpte mig att hålla fokus genom 

intervjuerna, men när jag började bearbeta materialet visade det sig snart att det fanns andra 

mer relevanta kategoriseringar. 

I intervjusituationen utgick jag från en enkel intervjuguide. Inledningsfrågan handlade om 

hur eleverna upplevde undervisningen. Beroende på elevernas svar följde sedan frågor om hur 

de uppleve att lämna klassen, vilka lektioner som var bättre att lämna än andra, tankar kring 

ämnets innehåll, undervisningens utformning och organisation och frågor som rörde 

gruppstorlekar och relationer till andra elever i undervisningen. Intervjuguiden användes 

främst som en check lista för att se om jag täckt in alla frågeställningar under intervjuns gång. 

I slutet av intervjun introducerade jag begreppen inkludering och exkludering och frågade 

explicit om upplevelsen av inkludering respektive exkludering.  

De två första eleverna svarade mycket kort. Jag hade avsatt 40 minuter till en timme för 

varje intervju men de tog inte mer än knappt tio minuter.  Detta betyder dock inte att 

materialet blev för tunt. Även om de två första intervjuerna inte omfattade mycket mer än fyra 

sidor utskriven text så gick så gott som varje uttalande att kategorisera. Svaren var med andra 

ord korta men mycket informativa och koncentrerade. De båda andra intervjuerna blev längre. 
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De diskuterade och resonerade sig gärna fram till sina svar vilket har gett deras svar ett något 

större utrymme i slutredovisningen. 

Just utformandet av kategorier har vållat mig vissa problem i detta arbete. Skulle jag 

utforma mina kategorier utifrån elevernas upplevelse av inkludering, eller utifrån elevernas 

upplevelse av undervisningen i svenska som andraspråk? En möjlighet var att kategorisera 

utifrån upplevelsen av undervisningen och sedan i varje kategori göra underkategorier som 

rörde upplevelsen av inkludering. Detta visade sig bli allt för omfattande och förlorade också i 

tydlighet. Till sist kategoriserades svaren utifrån elevernas upplevelse av undervisningen, men 

allra sist redovisas svar kategoriserade utifrån elevernas upplevelse av inkludering; en 

kategori som i sin tur kom att återknyta till tidigare kategorier.  

Intervjuerna spelades in på dator och skrevs sedan ut med mindre språkliga redigeringar. 

Texterna lästes igenom flera gånger och med hjälp av färgkodning försökte jag hitta svar som 

hörde ihop och som gick att inordna under olika kategorier. Kategorierna ska vara klart 

avgränsade utan flytande gränser. Trots det gick vissa uttalanden att dela in i flera kategorier 

beroende på den kontext de lästes och analyserades i. I en fackdidaktisk studie är det lättare 

att skapa klart avgränsade kategorier kring hur elever uppfattar ett visst begrepp, än i en 

allmänpedagogisk, då fenomenet som undersöks ofta är mer preciserat och avgränsat. 

Eftersom eleverna i denna studie talade fritt om upplevelsen av undervisningen utan att vara 

medvetna om den underliggande frågeställningen om inkludering kom deras svar i vissa fall 

att beröra flera olika aspekter av undervisning och inkludering. Detta gjorde kategorierna mer 

allmänna.  

Det viktiga i analysarbetet är att:   

 … man låter sin förståelse av materialet fördjupas alltmer genom att låta reflektioner och 

material konfronteras med varandra i en kamp mellan förnuftets strävan att tränga in 

svaren i allmängiltiga kategorier och det korrektiva som materialets fakta utgör mot 

förhastade slutsatser. Kärnan i analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen 

mellan olika svar. Man söker ständigt efter likheter och skillnader (Larsson 1986, s 31) 

 

De kategorier som framträdde genom intervjuerna var följande: 

  

 Svar som rörde lärandet (och inkludering.) 

 Svar som rörde arbetsmiljön (och inkludering.) 

 Svar som rörde gruppstorlek (och inkludering.) 

 Svar som rörde upplevelsen av inkludering explicit. 
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Ordet inkludering inom parantes återkommer inte i resultaten utan återges här bara för att 

understryka att det är detta begrepp som intervjuaren har i fokus genom intervju, 

sammanställning och analys.  

Avgränsningar 

Min ursprungliga tanke var att undersöka olika lärarkategoriers uppfattning av inkludering 

och se om dessa uppfattningar kunde inordnas i olika diskurser. Jag ville också genomföra 

elevintervjuer för att få en bild av hur eleverna tänkte kring inkludering. Resultaten skulle jag 

sedan använda för att gå i polemik med både Torpstens och Fridlunds avhandlingar. 

I samråd med min handledare kom vi fram till att det som skulle vara mest intressant var 

att undersöka elevperspektivet. Vi höll fast vid tanken på elevintervjuer och att som metod 

använda fenomenografin. 

Fenomenografin som metod var inte helt självklar då det som undersöktes inte var elevers 

uppfattning om något fenomen de lärt sig om i undervisningen utan istället en uppfattning om 

en känsla eller en upplevelse av något som hade med deras egen person och med relationer att 

göra; inkludering. Fenomenografins sätt att behandla intervjumaterial genom kategorisering 

och tanken kring första- och andra ordningens perspektiv visade sig dock vara fruktbart för 

studien inte minst då begreppet inkludering inte har ett tydligt första perspektiv då det råder 

oenighet om vad begreppet verkligen innebär.  

Med studiens nya inriktning kom också Torpstens avhandling att få större betydelse och 

bereds därför ett ganska stort utrymme i uppsatsens bakgrundsavsnitt. 

Valet av intervjupersoner 

Jag har valt att intervjua fyra elever som jag själv undervisar eller har undervisat i svenska 

som andraspråk. Att intervjupersonerna och jag befinner oss i en ojämn maktposition är 

naturligtvis problematiskt, men det finns också fördelar. Jag känner eleverna och har medvetet 

valt de elever som är positiva till undervisningen. Studiens syfte är ju inte att hitta en 

representativ elevgrupp som kan redovisa upplevelser av andraspråksundervisning som är 

generaliserbar på en större population utan att undersöka hur enskilda elever upplever 

andraspråksundervisningen och känslan av inkludering/exkludering. Eftersom informanterna i 

Torpstens studie bestod av en homogen grupp på tre män som alla var Torpstens studenter 

ville jag välja en grupp som kunde balansera Torsptens resultat. De fyra eleverna i min studie 

har ofta uttryckt sig positivt till andraspråksundervisningen. De har frågat efter mer 
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undervisning och lektionerna har kännetecknats av lust att lära och arbetsglädje. De ser fram 

emot lektionerna, blir besvikna om de uteblir och ger mig mycket respons.  

Om studiens syfte istället hade varit att undersöka elevers attityd generellt gentemot 

andraspråksundervisningen hade elevurvalet varit mer problematiskt. Eleverna hade sannolikt 

varit tveksamma till att uttrycka sig negativt om de hade varit mina egna elever eftersom de 

troligtvis kopplar undervisningen i svenska som andraspråk till mig som lärare och 

intervjuare. 

Med den vändning min studie kom att ta, med en fenomenografisk metod, blev det dock 

intressantare för mig att bara utforska upplevelsen av andraspråksundervisning åtskilt från 

klassen och då framför allt enskild undervisning och uppfattningen om inkludering hos några 

få elever. De resultat jag fick fram i studien diskuterar jag sedan med framför allt de resultat 

Torpsten redovisar i sin avhandling.  

Att mitt val av intervjupersoner som står mig nära inte behöver vara ett problem får jag 

också stöd för i Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun. Han tar bland annat upp 

exemplet Piaget som byggde sina teorier om barns utveckling på studiet av sina egna barn och 

Ebbinghaus forskning kring inlärning och hågkomst byggde på en enda person nämligen 

Ebbinghaus själv (Kvale 1997, s. 98). I detta sammanhang diskuterar Kvale också frågan om 

hur få intervjuer det går att bygga en studie på. Viktigast är att jag för arbetet med 

intervjuerna har klart för mig vad- och varför-frågorna. Vad vill jag undersöka? Jag vill veta 

vad elever kan uppleva som positivt med enskild undervisning och hur de uppfattar 

inkluderingsbegreppet. Varför vill jag undersöka det? Jag vill veta om fysisk inkludering är 

den enda möjliga inkluderingen eller om det genom att möta eleverna som individer går att 

hitta en annan grund för deras inkludering som istället utgår från deras upplevelse av 

inkludering. För detta behövs det inte många intervjupersoner eftersom det egentligen räcker 

med en elevs unika upplevelse av enskild undervisning och uppfattning av inkludering för att 

få en fruktbar diskussion.   

Elevgruppen i denna studie är å ena sidan mer heterogen än Totrpstens elever. De kommer 

från tre olika länder, de är två pojkar och två flickor och de är mellan 11 och 16 år. Å andra 

sidan finns det omständigheter som gör det möjligt att se gruppen som relativt homogen. De 

går eller har alla gått på samma skola och alla blir eller har blivit undervisade av den lärare 

som även intervjuar och genomför undersökningen. En närmare presentation av eleverna 

skulle vara önskvärd, men eftersom skolan de går på är liten och elever med svenska som 

andraspråk är få blir det då allt för lätt att identifiera dem. 
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Etiska överväganden 

Eftersom huvudparten av eleverna i min studie var under 15 år behövde jag få godkännande 

från elevernas målsmän. Jag valde att gå till väga på samma sätt med alla fyra elever oavsett 

ålder. Först frågade jag eleverna om de var intresserade av undersökningen. Jag berättade hur 

den skulle gå till och till vad den skulle användas. Om studiens innehåll och syfte berättade 

jag att den handlade om hur elever upplevde andraspråksundervisning. Av fem tillfrågade 

elever var det en som inte ville delta. 

Därefter vände jag mig till elevernas målsmän för att få godkännande av dem. Både 

föräldrar och elever erbjöds också att läsa de delar i studien som berörde eleverna i fråga eller 

studien i helhet om de var intresserade av det, före tryck. 

Efter att ha fått elevers och målsmäns godkännande vände jag mig till skolledningen på 

respektive skola för att få tillstånd att intervjua eleverna på skoltid. Även skolledningen och 

berörda lärare informerades om studiens syfte. 

I intervjusituationen fick eleverna själva välja vad de ville heta i studien. Intervjuerna 

spelades in men raderades efter transkription och analys. Efter avslutat uppsatsarbete kom 

även transkriptionerna att raderas. 

Jag har också som redovisats i föregående stycke valt att inte göra någon närmare 

presentation av eleverna då de i så fall skulle bli allt för lätta att identifiera. 

Med detta tillvägagångssätt hävdar jag att jag tagit hänsyn till gällande forskningsetiska 

regler vad gäller informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2009)   

     

 

Studiens validitet och reliabilitet 

Kvale listar tio standardreaktioner på kvalitativa intervjuer (Kvale 1997, s.257). Enligt dessa 

reaktioner eller invändningar är kvalitativa forskningsintervjuer inte vetenskapliga, utan 

speglar bara sunda förnuftet. De är inte objektiva utan subjektiva, inte trovärdiga utan 

snedvridna. De är inte heller tillförlitliga utan bygger på ledande frågor. Olika läsare kan finna 

olika innebörder. Som metod är den inte vetenskaplig utan personberoende. Inte heller 

hypotesprövande, utan explorativ. Inte kvantitativ utan enbart kvalitativ. Intervjupersonerna är 
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för få vilket gör att resultaten inte är generaliserbara. Slutligen är metoden inte valid då den 

förlitar sig på subjektiva intryck. 

Kvale bemöter samtliga reaktioner i tur och ordning. Det tänker inte jag göra utan försöker 

istället föra ett mer sammanhållet resonemang kring studiens validitet. Valet av metod måste 

framför allt utgå från vad forskaren vill undersöka. För min del är jag intresserad av den 

enskilde elevens upplevelse av andraspråksundervisning och elevens upplevelse och 

uppfattning av begreppet inkludering. Hur många elever som delar denna upplevelse är jag 

inte intresserad av vilket gör en kvantitativ metod ointressant. Medan exempelvis Fridlund i 

sin avhandling kommer fram till att svenska som andraspråk är ett ämne som borde avskaffas 

eftersom det i flera fall leder till exkludering, intresserar jag mig för de elever som inte verkar 

uppleva sig exkluderade. Utifrån dessa resultat kommer jag inte att diskutera ämnets vara eller 

icke vara utan föra ett resonemang kring hur elever kan uppleva och uppfatta inkludering på 

olika sätt och vad det får för konsekvenser för undervisningen. För denna studie behövs det 

inte ett stort antal intervjupersoner eftersom jag inte är ute efter generaliserbara slutsatser. 

Viktigt för detta resonemang är de citat som tidigare lyfts fram dels från Torspsens 

avhandling dels från Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i svenska som 

andraspråk. 

Ett tolkningsutrymme är med andra ord inbyggt. I utrymmet har enskilda lärare stora 

möjligheter att genomföra läroplanen på olika sätt. (Torpsten 2008, s. 41) 

För att leva och verka i det svenska samhället behöver eleverna med svenska som 

andraspråk därför undervisning utifrån sina specifika utgångspunkter för lärande och 

språkutveckling. (skolverket 2011A, s 7) 

 

Om det finns ett tolkningutrymme och undervisning kan organiseras på olika sätt och om 

Skolverket uppmanar lärare i svenska som andraspråk att se till varje elevs specifika 

utgångspunkter är en studie av detta slag relevant och förhoppningsvis intressant och därmed 

berättigad. 

   Med detta resonemang har jag försvarat valet av metod samt pekat på att ansatsen är 

vetenskaplig utifrån studiens syfte; den enskilde elevens upplevelse. Det finns dock några av 

ovanstående reaktioner som är svårare att bemöta. Framför allt påståendet att metoden inte är 

trovärdig utan snedvriden och att den är för personberoende. I min inledning skrev jag om 

mina egna upplevelser av inkludering och exkludering. Genom att framhålla mig själv som 

exempel och säga att för mig blev den individuella undervisningen på musikskolan 

inkluderande och att jag kände mig exkluderad då mina systrar fick hemspråksundervisning 
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medan jag förnekades det, samtidigt som jag hävdar att det är den enskilda elevens upplevelse 

som är intressant så har jag redan från början bestämt vad resultatet av min undersökning 

kommer att bli. Detta är ett problem, men jag kan inte idag veta säkert om den orättvisa jag 

upplevde berodde på att jag kände mig exkluderad eller om detta bara är en efterkonstruktion 

som jag, som vuxen pedagog, har använt för att ge mening åt mina egna minnen av 

undervisning. Vi skulle istället kunna säga att jag utifrån tolkningen av min egen upplevelse 

har ställt upp en hypotes och att denna studie då är hypotesprövande. 
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Resultat 

Jag kommer här att presentera mina resultat utifrån de olika kategorierna. Vem som har sagt 

vad anges bara då det är relevant för studien. De fyra informanterna valde pseudonymerna 

William (W), Lennart (L), Maja (M) och Ida (I). Intervjuaren förkortas R i intervjuutdragen.   

 

Elevernas tankar om lärande 

Intervjuns öppningsfråga var: ”Hur upplever du undervisningen i SvA?” Svaret på denna 

fråga kopplade eleverna spontant till lärande. De formulerade sig på följande sätt: ”Man lär 

sig ganska mycket”, ”Bra! Man får typ bättre hjälp. Eh … man berättar lite mer om andra 

saker och om det går dåligt med svenskan så får jag lite extra hjälp”. 

Vissa svar rörde konkret undervisningens innehåll: ”Man får lite extra saker … En, ett  … 

substantiv, adjektiv och verb”. 

Jag frågade också vilken betydelse det har vilka lektioner man lämnade klassen för att få 

undervisning i svenska som andraspråk. När jag formulerade frågan hade jag en föreställning 

om att eleverna upplevde att de lektioner då klassen redan splittrades upp, exempelvis på 

språkvalslektioner var lättare att lämna än lektioner då hela klassen satt tillsammans. William 

är duktig på matematik och hans svar på frågan överraskade mig lite: 

  

W: – Ja, för att på matten jobbar jag i matteboken och det kan jag göra hemma och så, men 

om man typ har undervisning och ska visa en sak … det kan man ju inte göra hemma och 

så. 

R: – Så det är bra om man kan ta igen det hemma? Så matte är bra, vilket är sämre? 

W: – Mentorstiden för då jobbar vi med våra egna mål.  

 

Även Maja gick helst ifrån på matematiken, men för hennes del berodde det tvärtom på att 

hon har svårt för matematik. Hos andraspråksläraren har hon då fått arbeta med matematikens 

språk, men det framgår av intervjun att hennes upplevelse av undervisningen inte har varit att 

hon har fått hjälp med matematiken utan att hon sluppit lektioner som hon upplevt svåra och 

tråkiga. Vilka lektioner som var bäst att lämna klassen på hade alltså även det med kunskap 

och lärande att göra: antingen att eleven kände sig så pass duktig på ämnet att hen inte var 
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rädd att gå miste om något eller att eleven behövde komma ifrån för att bättre kunna 

koncentrera sig och känna mindre press. 

En intervjufråga handlade om hur eleverna själva skulle önska att undervisningen i 

andraspråket borde vara utformad. Här plockade de båda flickorna i undersökningen fram 

undervisningens pedagogiska innehåll. Ida säger: 

 

I: Kanske man ska inte bara läsa. Ibland när jag har svenska så läser jag bara men  

 jag kommer inte ihåg något. Jag vill att det ska finns glosor samma som på  

 engelska. Kanske öva prata med lärare och använda nya ord. Som jag har aldrig  

 använt innan. 

R: Mycket nya ord? 

I: Ja, som jag har aldrig använt förut. 

 

Maja har samma syn på vad som är viktigt att lära sig, men i samtalet med henne utgick vi 

från språkundervisning i helklass: 

 

R: Du sa att det allra bästa var om man kunde lära sig alla de här orden i klassen.  

 Har du någon idé om hur man skulle kunna göra det? 

M: Jag vet inte för … man kan väl … prata lite mer alltså … svåra ord istället för de  

 lätta ord. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga nu ... Vi säger att du ska … vi har  

 mentorstid och vi ska prata och så och prata ett lite svårare sätt att man säger  

 nått annat ord i stället för det orden man ska. 

R: Så att lärarna inte ska prata för enkelt … 

M: Mhum 

R: … utan ganska svårt men förklara sina ord. Är det så du menar? 

 

Gemensamt för både Maja och Ida är alltså mängden ord. De vet att det inte räcker med ett 

ord för varje företeelse för att förstå och vara delaktiga. De måste ha ett rikt ordförråd med 

många synonymer. 
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Den upplevda arbetsmiljön 

När eleverna formulerade sig kring lärande så formulerade de sig ofta även kring arbetsmiljö. 

Det handlade främst om lugn och ro och möjligheten att koncentrera sig på arbetet: ”På till 

exempel på svenska och So så är det folk som snackar hela tiden så man kan inte koncentrera 

sig på att läsa och så”. Lika viktigt som att det rådde arbetsro var också att det rådde en 

avslappnad och tillåtande atmosfär ofta kopplat även det till arbetsron: ”Det är ganska roligt 

och så är det lugnt på lektionerna och så. Det är inget som stör.” I andra fall formulerades den 

avslappnade atmosfären i motsats till lärandet. När jag gav Lennart den ledande frågan: 

”Jobbet har varit det viktiga för dig?” för att kontrollera att jag uppfattat det han sagt kring att 

lära sig rätt, svarade han: ”Ja, ibland är det att komma hit och det är lugnt.” Detta uttryckt i en 

kontext som visar att han upplevde det enskilda arbetet som en oas i en ganska rörig och 

stökig skolvardag. Han tar andra lektioner som exempel när jag frågar om det är några 

särskilda lektioner som är bättre att lämna än andra: ”Ja, långa So lektioner för det är tradigt 

och sitta där och läsa och sånt.” Även Maja upplevde arbetsmiljön på andraspråkslektionerna 

som lugn: ”För jag hade inte riktigt … alltså när jag hade svenska och engelska kunde jag inte 

fått fokusera på det jag skulle göra för de stör ju mig hela tiden så jag fick ont i huvudet och 

så. När jag är med dig lär jag mig ganska lätt för du förklarar också saker som jag vill veta.” 

    Upplevelsen av arbetsmiljön i SvA var positiv. Till och med så att SvA inte räknades som 

riktiga lektioner: ”Roligt! Jag slipper lektioner”. Detta föranledde följdfrågan: ”Hur roligt är 

SvA?”. Eleven som tidigare definierat SvA i motsats till riktig lektion sammankopplade i 

svaret ämnets ”rolighet” med att kunna och förstå: ”Innan tyckte jag faktiskt att det var ganska 

tråkigt för då fattade jag inte svenska och så men nu hamnar det i mitten” När jag frågar vad i 

skolan som är roligast säger eleven att det är idrott, men att ”det ju inte är ett riktigt ämne”. 

Vad som definierar lektion och ämne för den här eleven tycks alltså inte vara huruvida man 

lär sig något eller inte utan hur tråkigt det är. En riktig lektion är tråkig. 

    En annan aspekt av arbetsmiljön var det större inflytandet och delaktigheten som den 

enskilde eleven hade på undervisningen: 

 

I: Ja, ibland så få jag bestämma lite med dig när jag va där ja ibland 

R: Menar du det som en skillnad mot andra lektioner, att du fick bestämma mer  

 själv som att idag är jag trött jag vill spela alfapet? 

I: Fniss … ja. 
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Eleverna fick också frågan hur stor betydelse de tyckte att läraren hade. Eftersom alla hade 

eller hade haft mig som lärare var det svårt att få ärliga svar. Ida och Maja tyckte att det inte 

spelade roll vem som var lärare. Trots det berättade de om olika sorters undervisning – 

undervisning som naturligtvis sprungit ur den enskilde lärarens planering. Ida tyckte inte om 

att bara sitta och läsa för då förstod hon inte. Samtidigt höll hon fram det demokratiska 

inflytandet som hon upplevde i andraspråksundervisningen som naturligtvis också beror på 

lärarens arbetsmetoder, samt möjligheterna att vara mer demokratisk i en liten grupp. Ida och 

jag skojade också om ett projekt som inte hade fallit väl ut, mycket på grund av min bristande 

planering. 

   Den enda elev som gav en beskrivning av vilka egenskaper han tyckte att läraren skulle ha 

var Lennart som sa: ”Det ska helst inte vara någon jättesträng utan en sådan man kan snacka 

lite med då och då”. 

 

Gruppstorlekens betydelse 

Av intervjuerna framkom att eleverna upplevde undervisning i lite grupp eller enskilt på olika 

sätt. Lennart och William var mycket positiva till enskild undervisning. Ett replikskifte med 

William såg ut så här och utgick från frågan vad som hade varit mindre roligt med 

undervisningen. 

 

R: Vad har varit mindre roligt? 

W:  För att det är mycket roligare att vara ensam än två och så lär man sig mer. 

R: Varför lär man sig inte så mycket när man är två? 

W:  För då behöver läraren hjälpa båda. 

R:  Så redan när man är två är det ett problem? 

W:  Ja!   

 

Lennart delade i stort sett denna uppfattning. Han tyckte att undervisningen i år nio hade varit 

bäst eftersom vi då hade haft individuell undervisning.  
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   Maja och Ida konstaterade att enskild undervisning och undervisning i grupp skiljde sig åt 

men de kunde inte direkt säga att det ena var bättre än det andra. Inte ens när jag med en 

ledande fråga försökte tolka ett uttalande från Ida: 

 

R: Vad var roligast? 

I: Eh ... jag tycker det är roligt också om de kommer från annan land så kan man  

 veta om deras länder lite mer och kunna annan språk För jag har en kompis som  

 kommer från Colombia och dom pratar spanska så jag har lärt mig lite spanska  

 av dom och sedan kan vi byta språk och säga nånting. 

R: Så det är lite spännande? 

I: Ja, men samma land också spännande för att ibland känner jag det att man måste  

 liksom prata thailändska med någon eller nånting 

R: Om du jämför att vara med andra eller själv? 

I: Om man var själv så få man lite extra hjälp från dig eller från lärare. 

R: Kan man säga att det är roligast att vara flera stycken men att man lär sig mer  

 när man är själv? 

I: Ja ibland fast ibland måste man kunna jobba tillsammans. 

 

Varken för Ida eller Maja verkade gruppstorleken ha någon större betydelse. De kunde liksom 

William konstatera att de lärde sig mer av läraren när de hade enskild undervisning, men de 

värdesatte också den kunskap de kunde få av andra elever samt möjligheten att använda sitt 

förstaspråk som medel för att lära sig andraspråket. Viktig att påpeka i sammanhanget är dock 

att denna erfarenhet inte kunde delas av William och Lennart som inte hade några kamrater 

som delade deras förstaspråk. 

Maja hade dock erfarenheter av att det var bäst att vara två elever tillsammans med läraren:  

 

M: För man vill ju veta också hur andra pratar sin svenska asså som andraspråket så säger 

man fel kan man rätta till det också. Ah jag vet inte … 

R: Jo, men det där är intressant. Du menar att du förstår … 

M: Jag förstår vad de säger när de säger fel och så upprepar jag till dej eller nån ... men de 

kan nog svenska eller … vad vet jag. 

R: Jo du sa att då kan du höra när de säger fel. Är det lättare att höra när de säger fel eller du 

säger fel? 
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M: Lättare när de gör fel. 

R: Ja, och du tycker att du lär dig mer när du är med dem då? 

M: Ja. 

 

Intressant att notera är att hon gör sin reflektion utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Hon lär sig 

mer om det finns ytterligare en elev i rummet att interagera med. Detta är lärandet som står i 

centrum i hennes svar, inte den sociala kontakten. 

 

Upplevelsen av inkludering 

Att få en bild av hur eleverna uppfattade fenomenet inkludering var svårt eftersom begreppet 

var nytt för dem. Även flera av de synonymer jag använde var nya för eleverna så jag blev 

mer eller mindre tvungen att förklara fenomenet för dem och därmed också förse dem med en 

tolkning. Jag var dock medveten om detta problem innan jag påbörjade studien och hade 

därför sparat frågan om inkludering till slutet av intervjun. Vi det laget hade jag redan fått 

många svar som berörde upplevelsen av tillhörighet kontra utanförskap. 

   Som redovisats här ovan var det lärandet som eleverna spontant tog upp när de berättade om 

sina upplevelser av andraspråksundervisningen. Att lära sig något, ha kunskap om språket och 

framför allt ha ett gott ordförråd var det som var viktigast för eleverna och som bidrog till 

deras positiva attityd gentemot ämnet. Därefter kom frågor som hade med arbetsmiljön att 

göra och att det helt enkelt var roligt. På samma sätt formulerade sig eleverna kring frågan om 

inkludering: ”Ibland, ibland fattar jag ingenting. De bara pratar jag bara sitta … eh ja … typ.”, 

”Ibland när det gäller att vi ska ha redovisning på saker och så. Då börjar vissa skratta men jag 

blir inte ledsen för det. Jag bryr mig faktiskt inte.” 

   Att inte behärska språket, att inte förstå, var det alla de intervjuade gav som svar på vad som 

fick dem att känna att de inte hörde till. Ida gav i början av intervjun uttryck för att det ibland 

kändes konstigt att gå ifrån klassen, men hon kunde inte riktigt sätta fingret på varför. Jag 

återkom till detta flera gånger under intervjun och använde mig till sist av en ledande fråga: 

 

R: Jag är fortfarande intresserad av det här du säger med att det kan kännas konstigt att gå 

ifrån. Kan det få det att känna dig utanför? Förstår du vad jag menar? 
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I: Ja. Jag tror det ibland. För att om jag går på denna lektion för vi har svenska två gånger i 

veckan tror jag. Så om jag går på svenska till Ulrika på tisdagen och så kommer jag 

tillbaka på svenskan på fredagen så känns det lite konstigt eller ... 

R: För ibland är du på svenskan och ibland inte och så kan du missa något? 

I: Ja … 

 

Citatet här ovan ser lite märkligt ut eftersom jag fyller i Idas svar. Kvale (1997) betonar dock 

betydelsen av intervjuns kontext och att mycket i intervjun kan gå förlorat då vi tar bort 

tonfall, mimik osv. Vi hade som sagt var kommit tillbaka till fråga i omgångar och i denna 

kontext visade Idas svar tydligt att det som kändes konstigt var att hon kom tillbaka till 

lektionen utan att veta vad de andra höll på med. Hon hade också tidigare i intervjun nämnt att 

det inte var så bra att gå ifrån svensklektionerna just av denna anledning, och nu lyckades vi 

koppla det till känslan att det ibland ”kändes konstigt” att gå ifrån klassen. 

    Om eleverna kände sig exkluderade för att de inte förstod så var det känslan av att vara 

duktig som fick dem att känna sig inkluderade. Tydligast visade sig detta i ett replikskifte med 

Maja: 

 

R: Finns det något i skolan som får dig att känna dig mer inkluderad än annat. Vad får dig att 

känna dig inkluderad? 

M: När vi har engelska. 

R: Mm … varför det? 

M: För jag känner mer att jag ... vet mest ... för mig själv ... vet mest om engelska. Jag kan ju 

… nästan prata flytande på engelska. 

R: Så du känner att du blir en i mängden för att du kan något? 

M: Mm … 

 

Ida formulerade sig kring att göra sig förstådd och att kunna svara på lärarens frågor: 

 

I: Kanske att jag förstår och svara lite på fråga på lärare eller om dom frågar nånting. 

R: Tillsammans med eleverna, är det också att förstå? 

I: Ibland i klassen om de pratar jättesnabbt och så säger dom till mig: ”förstår du?” och jag 

förstår inte så dom försöker prata lite långasammare till mig och det tycker jag är 
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jättesnällt. För ibland det finns vissa som pratar men lyssnar inte på andras … åsikter eller 

… 

 

Här kommer Ida in på den andra aspekten av att känna sig exkluderad som kom fram i 

studien, att inte bli lyssnad på. Detta var främst den definition av exkludering som William 

hade. 

 

R: Exkludering. Vad får dig att känna dig exkluderad? 

W: Ingen pratar med dig. Ingen lyssnar på dig. Ingen är med dig. Du känner dig ute ... Om 

man behöver hjälp och så kommer inte fröken och så frågar man sin kompis och så 

lyssnar de inte eller så. 

 

I övrigt hade varken William eller Lennart särskilt mycket att säga om exkludering. Båda 

kände sig inkluderade. De hade dock minnen från när de var yngre då de ibland kunde känna 

sig utanför. Lennart formulerade sig, liksom Ida och Maja, kring att han inte förstod något. 

William beskrev känslan som pinsam när han började förskoleklass och inte kunde svenska. 

När jag frågade honom om han idag kunde tycka att det var pinsamt om han sa fel någon gång 

så svarade han: ”Nej, för ibland säger de också fel”  

Att bli lyssnad på, att förstå och att känna sig duktig var de tre viktigaste faktorerna för om 

de fyra eleverna skulle uppleva sig inkluderade. Att uppleva att man är duktig sker ofta i en 

jämförelse med andra. Efter att ha talat ganska länge med Ida om vad som menas med 

exkludering berättade hon om en situation där jämförelsen med andra medförde att hon kände 

sig mindre duktig och följaktligen exkluderad: 

 

I: Liksom ibland när jag pratar med någon som kommer från annan land men dom pratar 

jättebra svenska och så känner mig ... vad hette det ... exkluderad ... liksom hur kan hon 

eller jag … 

R: Känner du dig mer utanför när det är någon från ett annat land som pratar bra svenska än 

när någon som är född i Sverige gör det? 

I: Ja. 

 

Även Maja uttryckte en liknande upplevelse men inte av att känna sig exkluderad utan en 

känsla av beundran och lite avundsjuka gentemot den som hade lätt för svenska. 
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Sammanfattning 

De fyra eleverna i studien talade spontant om lärande och arbetsmiljö då de ombads att 

beskriva sin upplevelse av andraspråksundervisningen. Även då intervjufrågorna inriktades 

om frågor om inkludering och exkludering fick lärande och kunskap ett stort utrymme. 

Gruppstorlekar och den fysiska miljön hade ingen större betydelse för elevernas upplevelse av 

inkludering. De båda pojkarna i undersökningen föredrog enskild undervisning, medan det 

hade mindre betydelse för flickorna om de befann sig i helklass, liten grupp eller fick enskild 

undervisning. Maja var dock den elev som gav uttryck åt kategorin inkludering som fysisk 

företeelse då hon tyckte att det bästa hade varit om andraspråksundervisningen hade gått att 

organisera i helklass. Både Maja och Ida lyfte också fram hur språket utvecklades i samarbete 

med andra elever på modersmålet eller på två olika första språk med ett gemensamt målspråk. 

Faktorer som hade betydelse för elevernas upplevelse av inkludering var: att bli lyssnad på, att 

förstå och att känna sig duktig. 
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Diskussion 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka elevers upplevelse av inkludering i 

andraspråksundervisningen. Jag ville också undersöka om det utifrån dessa upplevelser gick 

att hitta ett nytt sätt att tänka kring inkludering, att helt enkelt utgå från elevernas upplevelse 

av undervisning och inkludering när vi formulerar inkluderingsbegreppet. Skulle det vara 

möjligt att organisera andraspråksundervisningen utifrån elevernas upplevelse av inkludering? 

I debatten kring Lena Fridlunds avhandling såg förespråkarna för inkludering som fysisk 

företeelse, inkludering som grupptillhörighet medan de som förespråkade inkludering som 

attityd istället ville se till elevernas behov. Gemensamt för hela debatten var dock avsaknaden 

av elevröster.  

Torpsten utgick däremot i sin avhandling Erbjudet och upplevt lärande i mötet med 

svenska som andraspråk och svensk skola (2008) från elevernas upplevelse av 

andraspråksundervisningen. Torpsten lät tre informanter berätta sina livsberättelser med fokus 

på upplevelsen av undervisningen i andraspråk och i modersmålsämnet. Sammansättningen av 

informanter var dock mycket homogen. De tre informanterna läste alla på lärarhögskolan, de 

kom från alla från forna Jugoslavien och de var alla tre män. De delade också upplevelsen av 

andraspråksundervisningen som ett ämne med låg delaktighet. 

Genom att själv intervjua elever av en mer heterogen sammansättning som hade det 

gemensamt att de åtminstone på ytan uppskattade undervisningen i andraspråk hoppades jag 

att kunna bredda diskussionen av elevernas upplevelse av andraspråksundervisning och 

inkludering. 

Vad studien visar är att eleverna känner sig inkluderade när de förstår språket, situationen 

och vad som förväntas av dem. De känner sig också inkluderade om undervisningen läggs på 

rätt nivå. Att bara få en bok i sin hand att läsa leder inte till förståelse utan undervisningen 

upplevs som meningslös av eleven. Om samtalet i klassrummet går över huvudet på eleven 

upplevs undervisningen som exkluderande. Den lilla gruppen, eller enskild undervisning med 

läraren, blir då en vilopunkt i en stressig och kravfylld skolvardag. Ytligt sett står dessa 

resultat i polemik med de resultat Torpsten redovisar. Informanterna i min undersökning fick 

alla frågan om de någon gång tyckte att det kändes konstigt att lämna klassen för undervisning 

i svenska som andra språk. Endast en av dem uttryckte en sådan tanke, men det visade sig att 

känslan inte var kopplad till inkluderingsfrågan utan istället var kopplad till att hon missade 
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en del undervisning i klassen och därför hade svårt att komma in i arbetet igen. I Torpstens 

undersökning uttryckte informanterna en helt annan känsla: 

Då kände mig sig utstött, uttittad, utpekad. Ah, det är han som har en enklare 

undervisning i svenska två, det är, alla kan liksom få bra betyg där. (Torpsten 2008, s. 

118) 

 

Vid en närmre läsning av mina resultat och resultaten i Torpstens avhandling bekräftar dock 

de båda studierna varandra. Torpstens informanter utsattes för andraspråksundervisning på en 

nivå som var för enkel för dem. En av informanterna berättar hur han lärde sig svenska på två 

år. De upplevde att de kunde tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet och kände sig 

därför exkluderade från de övriga eleverna. I deras fall var inkludering detsamma som att 

fysiskt befinna sig i klassen. Men om vi ser all inkludering som en fysisk företeelse är det 

lätta att vi inkluderar till exkludering, eftersom integrering sker i ett klassrum i vilket eleven 

inte har förutsättning att delta fullt begränsar.  

    Eleverna i min undersökning ville förstå och de ville lära sig. Vi behöver ett språk för att 

förstå och det var språket de ville lära sig. Därför kände de sig också sedda och räknade med 

när de deltog i andraspråksundervisningen. De uttryckte sig heller aldrig i termer av att ämnet 

skulle vara för enkelt. Tvärtom fanns det hos exempelvis William ett visst uttryck av stolthet 

över att lära sig grammatik på en annan, högre nivå än sina klasskamrater: ”Man får lite extra 

saker … En, ett  … substantiv, adjektiv och verb”. 

Förutom att förstå ville eleverna också känna sig duktiga. Detta är något som även 

informanterna i Torpstens avhandling vittnade om: 

I samband med att jag lärde mig det svenska språket ökade även mitt självförtroende, då 

man varje dag fick beröm för att man behärskade språket bra, både muntligt och skriftligt. 

När man kommer hit i början och inte kan språket då kan man inte läsa signalerna heller. 

Då är det ju bara språket som blir det enda sättet att kommunicera med någon. (Torpsten 

2008, s. 116) 

 

I min studie lyfte eleverna fram ämnen som exempelvis engelska där de kunde hävda sig 

gentemot elever med svenska som förstaspråk. Där kunde de bygga upp sitt självförtroende 

och det fick dem att känna sig inkluderade. På samma sätt kunde oförmågan få dem att känna 

sig exkluderade, exempelvis då de träffade andra andraspråkstalare som behärskade svenskan 

bättre än dem. Det var ingen av eleverna som gav uttryck för att de jämförde sig med elever 

med svenska som förstaspråk. En av eleverna sa att klasskamraterna kunde skratta om hon sa 

fel, men att hon faktiskt inte brydde sig. En annan tyckte inte att det var pinsamt att säga 
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något på felaktig svenska eftersom han menade att även elever med svenska som förstaspråk 

gjorde fel ibland.  

    Det är intressant att koppla detta resultat till en av anvisningarna i det muntliga nationella 

provet i svenska. ”Elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk bör inte genomföra 

provet i samma grupp som elever som följer kursplanen i svenska. I provsituationen kan detta 

vara hämmande på viljan att uttrycka sig och inverka negativt på elevens resultat.” 

(Skolverket 2012). Det finns inget stöd för detta påstående i den studie jag gjort. Däremot 

finns det en del som pekar i motsatt riktning, att en duktig andraspråkstalare kan ha negativ 

inverkan på en elev som ännu inte behärskar språket lika bra. 

Svaren på uppsatsens frågeställning om elevernas upplevelse av inkludering i 

andraspråksundervisning är att eleverna inte upplevde ämnet som exkluderande. Eftersom 

förmågan att förstå, göra sig förstådd och bli lyssnad på, vid sidan av upplevelse att få känna 

sig duktig, var de viktigaste faktorerna för att eleverna skulle känna sig inkluderade blev 

ämnet för dem ett medel att nå detta mål. Vad som fick eleverna att känna sig exkluderade var 

när de inte förstod och när de inte kände sig lyssnade på. I andraspråksundervisningen förstod 

de vad som förväntades av dem, vad de lärde sig och varför de skulle lära sig det. De kände 

sig också lyssnade på och upplevde att de kunde påverka undervisningens innehåll. 

Då begreppet inkludering förklarades för eleverna formulerade de sig kring att förstå och 

kunna delta i språklig aktivitet. Att lära sig språket och att ha någon att tala med som 

introducerar och förklarar nya ord var för dem det viktigaste med andraspråksundervisningen 

och det viktigaste för att känna sig inkluderad. Maja tyckte dock att det hade varit ännu bättre 

om andraspråksundervisningen kunde organiseras i klassen, men upplevde inte 

andraspråksundervisningen exkluderande i den form som den erbjöds.  

Eleverna formulerade sig också kring arbetsmiljön som de upplevde som lugn. Detta 

kopplas inte direkt till inkludering, men eftersom eleven lättare kan göra sin röst hörd och har 

större möjlighet att förstå och få något förklarat för sig i en god arbetsmiljö, har även detta 

indirekt med inkludering att göra. 

Den sista frågeställningen – om elevernas uppfattning/upplevelse av inkludering 

tillgodoses i undervisningen utifrån befintliga styrdokument – återkommer jag till i mina 

slutsatser.  
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Slutsatser  

Av min undersökning drar jag slutsatsen att upplevelsen av inkludering bygger på förståelse 

och förmågan att göra sig förstådd samt delaktighet i sitt eget lärande genom att erbjudas en 

undervisning som ligger på den individuella elevens nivå. För högpresterande elever som 

snabbt lär sig målspråket uppfylls detta mål kanske bäst i klassrummet tillsammans med 

övriga elever. För dem blir inkludering en fysisk företeelse då de känner sig delaktiga i det 

som händer på lektionen. För elever som ännu inte behärskar målspråket kan en fysisk 

inkludering istället leda till exkludering då de inte har någon möjlighet att delta i det som 

händer i klassrummet. För dessa elever betyder en andraspråkslärare med inkludering som 

attityd mycket då hen ser till elevens behov. 

Viktigt för elevens upplevelse av att känna sig inkluderad är också att få vara duktig på 

något och känna att hen kan prestera. Därför är det lika viktigt för dessa elever att få tid för 

det de är bra på som att få hjälp och stöd i det som är svårt för dem. 

En annan slutsats jag kan dra av detta är att det kräver mycket av den enskilde läraren som 

måste fråga efter varje enskild elevs upplevelse av undervisningen och se elevens behov. 

Läraren måste vara beredd att individanpassa och kunna erbjuda allt från individuell 

undervisning till handledning för klass- och ämneslärare. 

Detta ligger också helt i linje med skolans styrdokument och arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen. Tolkningen av styrdokumenten är dock ofta, som Lena Fridlunds 

avhandling visar, stelbent och i vissa fall rigid. Skrivelser som att eleven inte ska ha två olika 

svenskämnen tolkas som att andraspråksundervisningen ska organiseras just under lektionerna 

i svenska vilket på de flesta skolor är ogenomförbart. Att en elev befinner sig fysiskt i 

klassrummet tillsammans med elever i samma ålder som läser svenska som första språk 

betyder inte per automatik att eleven läser samma ämne med samma innehåll. Det finns en 

rädsla för att göra fel och kanske är det därför som elevrösterna ofta glöms bort då olika 

dokument blir viktigare än den enskilda elevens upplevelse. 

 Till sist några tankar om fenomenagrafins syn på första och andra ordningens perspektiv. 

Vilket är inkluderingens första perspektiv? Vad är inkludering? Genom att intervjua elever så 

borde jag få svar på andra ordningens perspektiv – hur eleverna uppfattar och upplever 

inkludering. Jag vill dock påstå att elevernas perspektiv lika gärna kan vara första ordningens 

perspektiv eftersom det bara är den enskilde eleven som vet vad inkludering innebär för den 
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enskilda individen, som vet vad inkludering är. Pedagoger, forskare och politiker är då 

företrädare för andra ordningens perspektiv i debatten kring inkludering. Kanske kan detta 

förklara varför det är så svårt att enas kring vad som menas med inkludering. 

Litteraturgenomgången och analysen av debatten om Fridlunds avhandling i denna studie 

bekräftar Norwich (2002) påstående att det förekommer olika inkluderingsdiskurser. Dessa 

diskurser bygger till stor del på ideologi eller en viss verklighetsuppfattning. Om vår 

förståelse för inkludering är så ambivalent är anledningen att lyssna till eleverna än större.   

 

Uppsatsens praktiska betydelse 

Störst nytta av det jag kommit fram till i min studie ser jag att den enskilde lärare, som 

genomför andraspråksundervisningen, och rektorn, som fattar beslut om vem som har rätt till 

undervisning, har. Andraspråksundervisningen går att utforma och organisera på många olika 

sätt och liksom eleverna är individer kan undervisningen individualiseras. Gruppstorlekar och 

sammansättningen av elever i grupperna styrs i lika hög grad av ekonomiska faktorer som 

efter elevernas behov. Resultat i min studie tyder på att gruppundervisning ibland kan 

upplevas ineffektiv av eleverna. Ett sådant resultat kan ge läraren argument för att dela upp en 

grupp på exempelvis tre elever och ge dem 20 minuters individuell undervisning i stället för 

en timmes gemensam lektion och kanske ändå nå bättre resultat. Undervisningens effektivitet 

skulle kunna utvärderas genom att exempelvis genomföra en learning study. 

I många kommuner finns det handlingsplaner för nyanlända elever och dessa innehåller 

ofta riktlinjer för ett anpassat schema. Fokus ligger ofta på elevens svårigheter samt på sociala 

aspekter varför en del praktiskestetiska ämnen som exempelvis idrott och bild prioriteras. Ofta 

förbereds arbetet genom en pedagogisk kartläggning av något slag. Min studie visar att 

kommunerna inte slentrianmässigt bör se vissa ämnen som viktiga för elevens sociala 

situation utan istället särskilt borde lyfta fram elevens starka sidor då det anpassade schemat 

tas fram.      

I övrigt tror jag att min studie främst kan fungera som en påminnelse om att inte glömma 

bort elevrösterna. Det finns otaliga pågående pedagogiska debatter om betygssystem, 

utvecklingssamtal, IUP, pedagogiska planeringar osv i vilka elevernas upplevelser och åsikter 

sällan hörs. Hur skulle debatterna påverkas av att föra in elevperspektivet? 
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Framtida forskningsprojekt 

Det finns en aspekt av elevers upplevelse av undervisning och inkludering som jag gärna 

skulle ha velat undersöka men som det inte finns utrymme för i en magisteruppsats. Normen 

för undervisning i skolan är klassundervisningen, men är detta också elevernas norm? I 

populärkultur matas eleverna med bilden av mästare och lärjunge. Vi ser det i Star Wars-

sagan med Jediriddaren och hans lärling. Under min egen tonårstid romantiserades denna 

läroform i filmen Karate kid. I Harry Potter böckerna ser vi exempel på både exkluderande 

och exklusiv undervisning: Exkluderande – straffkommendering, enskild undervisning med 

professor Snape i fängelsehålorna; Exklusiv – privatlektioner med skolans rektor. Enskild 

undervisning är alltså något som finns och romantiseras i elevernas värld. Det är av stor vikt 

eftersom denna kultur formar elevernas identitet och tankar om hur världen är ordnad. Om de 

i populärkulturen möter detta förhållande mellan lärare och elev är det fullt rimligt att antar att 

det är ett sammanhang många skulle vilja se sig själv i och därför eftersträvar.  

Gör vi en historisk tillbakablick så tror jag att vi skulle finna att detta dessutom är den 

dominerande normen för undervisning. Platon hade sin Sokrates och även om Jesus predikade 

för fler än 5 000, så gav han Nikodemus exklusiv undervisning och lät Maria sitta vid sina 

fötter. 

Vi har även andra skolformer där den enskilda undervisningen bedrivs och ses som norm. 

Jag tänker då främst på kultur- och musikskolor. I och med att läxläsning numera ses som en 

hushållsnära tjänst så finns det en helt annan politisk diskurs, vid sidan av inkluderings-

diskursen, som talar sig varm för individens möjligheter att själv påverka och förbättra sina 

resultat i skolan. Intressant nog så möts aldrig dessa två skolpolitiska diskurser. 

Jag skulle tycka att det vore intressant att undersöka hur barns och ungdomars idealbilder 

av lärande och förhållandet lärare och elev förhåller sig till skolans verklighet och 

populärkulturens. I vilka sammanhang kommer barnens idealbild närmst verkligheten: i 

skolan, idrottsföreningen, scoutstugan eller i det informella lärandet tillsammans med 

exempelvis en äldre släkting? 



 43 

Litteratur 

 

Andersson, Birgitta & Thorsson, Lena (red.) (2008). Därför inkludering. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten 

 

Axelsson, Monica;  Boyd, Sally;  Flyman Mattson, Anna; Franker, Quarin;  Hyltenstam, 

Kenneth; Håkansson, Gisela,   Johansson Kokkinakis, Sofie; Lindberg, Inger; Magnusson, 

Ulrika;  Nygård Larsson, Pia; Otterup, Tore; Prentice, Julia; Rogström, Lena & Tingsell, 

Sofia (2012). ”Krav: två svenskämnen” Lärartidningen nr 4 2012 

 

Behrent, Sigrid; Doff, Sabine; Marx, Nicole & Ziegler, Gudrun (2011). ”Surveys of Ph.D. 

Theses – review of doctoral research in second language acquisition in Germany (2006 – 

2009)”. Language Teaching nr 44 2011, Cambridge University Press, 2011 

 

Burnard, Pamela; Dillon, Steve; Rusinek, Gabriel & Sæther, Eva (2008). ”Inclusive 

pedagogies in music education: a comparative study of music teachers’ perspektives from 

four countries”. International Journal of Music Education No 26, 2008 

Fridlund, Lena (2011). Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma. Göteborgs 

Universitet 

 

Georgii-Hemming, Eva & Westvall, Maria (2010). “Music Education – a personal matter? 

Examining the current discourses of music education in Sweden”. British Journal of Music 

Education, Volume 27 

 

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2004). Svenska som andraspråk – I forskning, 

undervisning och samhälle. Studentlitteratur AB, Lund 

 

Joy, Rhoda & Murphy, Elizabeth (2012). “The Inclusion of Children with Special Educational 

Needs in an Intensive French as a Second-Language Progra.: From Theory to Practice”. 

Canadian Journal of Education No 35, 2012 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 

 

Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Studentlitteratur, Lund 

 

Malmqvist, Gurli (2012). ”Förlegat om andraspråk.” Publicerad på www.lararnasnyheter.se 

2012-03-28 

 

Marsh, Kathryn (2012). ” ’The beat will make you be courage’: The role of a secondary 

school music program in supporting young refugees and newly arrived immigrants in 

Australia”. Research Studies in Music Education No 34, 2012 

 

Marton, Ference (1981). “Phenomenography – describing conceptions of the world around 

us.” Instructional Science. 10, s. 177 - 200 

 

http://www.lararnasnyheter.se/


 44 

Myndigheten för skolutveckling (2003). Att läsa och skriva – en kunskapsöversikt baserad på 

forskning och dokumenterad erfarenhet. 

 

Norwich, Brahm (2002). ”Education, Inclusion and Indivisual Differences: Recognising an 

Resolving Dilemmas”. Brittish Journal of Educational Studies Vol. 50, No. 4 

  

Pakir, Anne (1993). ”Issues in second language curriculum development: Singapore, 

Malaysia, Brunei”. Annual Review of Applied Linguistics (1993) 13, USA,1993 Cambridge 

University Press 

 

Skolverket (2009). Skolan och Aspergers syndrom – erfarenheter från skolpersonal och 

forskare. Rapport 334 

 

Skolverket (2011A). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk. Edita, 

Västerås 

Skolverket (2011B). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Edita, Västerås 

 

Skolverket (2012). Bedömningsanvisningar – spegel, spegel på väggen där … Delprov A. 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 

 

Svenska akademien (2009). Svensk ordbok. Norstedts, Stockholm 

 

Svensk facklitteratur (2008). Regler för målstyrning, grundskolan. Svensk facklitteratur, 

Värnamo 

 

Torpsten, Ann-Christin (2008). Erbjudet och upplevt lärande i mötet med svenska som 

andraspråk och svensk skola. Växjö University Press 

 

Tøssebro, Jan (red.) (2004). Integrering och inkludering. Studentlitteratur AB, Lund 

 

Uljens, Michael (red.) (1997). Didaktik. Studentlitteratur, Lund 

 

Vetenskapsrådet (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Vetenskapsrådet, Elanders Gotab 

Wedin, Åsa (2012). ”Svenska som andraspråk behövs”. publiserat på www.lararnasnyheter.se 

2012-04-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 
 

 

 

 

 

 


