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Sammanfattning 

Denna studie utgår från aktuell forskning, som lyfter fram behovet av kunskap och erfarenhet i 

arbetet med det allt mer mångkulturella klassrummet. Studien tar upp vikten av ett inkluderande 

förhållningssätt och hur anpassningar görs för att möta SVA-elevers behov. I dagens skola 

utmanas personalen inte bara i att få eleverna att uppnå kunskapsmålen utan även i att utveckla 

deras sociala samspel samtidigt som styrdokument, lagar, förordningar skall följas. De val som 

pedagogen gör i sin undervisning kan vara betydande för elevernas framtid. Vår erfarenhet 

kring inkluderingen av SVA-elever är att det krävs kunskap och resurser för att möta de behov 

som finns. Det kan därför vara intressant att undersöka hur arbetet i verksamheten fungerar och 

anpassas utifrån de förutsättningar olika pedagoger har. Därför valde vi att undersöka hur 

arbetet med inkludering av SVA-elever ser ut hos verksamma pedagoger. 

Syftet med denna studie är att vi vill förstå hur inkludering av SVA-elever kan gå till genom att 

undersöka pedagogers erfarenheter i arbetet med SVA-elever i klassrummet. 

Utifrån syftet, har 11 deltagande respondenter svarat på frågor, via self report, om sin 

yrkeserfarenhet kring arbetet med SVA-elever och hur de inkluderas i undervisningen. De fick 

genom undersökningen möjlighet att formulera sina tankar kring arbetet med dessa elever och 

förklara vilka didaktiska val de anser fungerar bäst utifrån behoven som finns.  

Resultatet från undersökningen gav en kvalitativ data att analysera och svaren visade en 

övergripande samsyn på arbetet med inkludering av SVA-elever. Denna samsyn kan 

sammanfattas som att respondenterna lyfte att undervisningen skall utgå från elevernas behov, 

oavsett vilka resurser som finns att tillgå. Metoder och anpassningar visade dock skillnader 

mellan respondenterna, vilket kan bero på erfarenhet och stöttning som finns i verksamheten. 

Stödet av resurser varierade mellan pedagoger och skolor och synen på om SVA-elever skall 

tillbringa mest tid i eller utanför klassrummet skiljde sig något. Slutsatsen av studien blev att 

det är viktigt att ta tillvara på den tidigare kunskap som finns inom andraspråksutveckling och 

inkludering. Samtidigt måste lärare dock vara framåtsträvande och vidareutveckla 

undervisningen för att ge SVA-eleverna de bästa förutsättningarna för en god språkutveckling 

som gynnar dem både socialt och akademiskt.  
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INLEDNING 
Skolan idag ser annorlunda ut än vad den tidigare gjort. Mångkultur och språkliga skillnader 

blir allt vanligare och ställer därmed nya krav på de som arbetar i verksamheten. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2016, ss.264-265) har ett tillägg i 

kraven för SVA, svenska som andraspråk, gjorts som innebär att eleverna redan i årskurs 1 

förväntas nå upp till en viss nivå i läsning och läsförståelse. Frågor om andraspråk är alltså 

aktuella både ur forskningssynpunkt och för undervisande pedagoger, vilka inte alltid har 

tillräckligt med redskap för att möta den ökande mångfalden av andraspråkselever i 

klassrummen (Skolverket 2012, s.7). Skolverket (2016, s.239) framhåller vidare att 

undervisningen skall ge eleverna möjlighet att utveckla tal- och skriftspråket i svenska för att 

på detta vis kunna kommunicera med olika människor i olika kontext. 

Grupper av olika flerspråkiga elever är en vanlig del av en pedagogs vardag, då de möter elever 

med olika språk, kulturer och social bakgrund. Dessa elever har bott olika lång tid i Sverige och 

kan ligga på olika språkliga nivåer i svenska. Oavsett hur elevgruppen ser ut behöver pedagoger 

skaffa sig kunskap om elevernas liv och uppväxt. Detta för att kunna möta de olika behov som 

finns och för att utforma undervisningen. Undervisningen ska sträva efter att möta alla elevers 

behov men också efter att utveckla en bas och utbyggnad av språket parallellt (Skolverket 2011, 

ss.113-114). Denna syn på situationen i skolan stämmer väl överens med den bild denna studie 

utgår från. 

Pedagoger och elever i dagens skolor ställs inför nya utmaningar varje dag. Lärare ska förhålla 

sig till olika styrdokument, lagar och förordningar, Eleverna skall klara alla mål och dessutom 

socialisera med andra elever. Oavsett vilket ämne en pedagog har kommer de att möta elever 

med svenska som sitt förstaspråk och elever som inte har svenska som sitt förstaspråk. 

Pedagoger med denna utmaning behöver kunskap och utbildning i hur de ska hantera elever 

med olika bakgrund och erfarenheter. Då pedagogens förhållningssätt och val av arbetssätt har 

en avgörande betydelse för flerspråkiga elevers kunskapsutveckling vill vi veta mer om detta. 

Utifrån aktuell forskning kan man se att mångkulturella frågor är nödvändiga att förhålla sig 

till, då antalet elever med mångkulturell bakgrund hela tiden ökar. Skolverket (2016, ss.1-3) 

lyfter i ett nyligen framtaget PM att efterfrågan av en tydlig statistik över denna elevgrupp är 

stor. Resultatet av deras utredning ger en övergripande bild av hur behovet av SVA och andra 

anpassningar är ständigt aktuella i dagens skola och rör alla pedagoger och all undervisning. Ett 

inkluderande förhållningssätt i undervisningen och i klassrummet går ut på att lära sig att tolka 

och respektera andras sätt att handla och tänka. Allt detta ska ligga till grund i skolan oavsett 

vilken bakgrund någon har (Skolverket 2011, ss.120-121). 

Vår erfarenhet av SVA-undervisning är att vissa pedagoger inte har en inriktad utbildning för 

att möta elever med behov av SVA. Många arbetar istället utifrån yrkeserfarenhet och i vissa 

fall i samarbete med en specifik SVA-pedagog. Då den svenska skolan har ett större krav på sig 

att kunna möta fler elever med annat förstaspråk än svenska, ställs också andra krav för ett 

lyckat inkluderingsarbete. Därför vill vi ta reda på hur olika skolor och pedagoger väljer att 

lägga upp arbetet med dessa elever i fokus. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att vi vill förstå hur inkludering av SVA-elever kan gå till genom att 

undersöka pedagogers erfarenheter i arbetet med SVA-elever i klassrummet. 
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Frågeställningar 

 Vilket stöd får pedagogerna i arbetet med SVA-elever? 

 Hur ser arbetet med anpassningar för SVA-elever ut i förhållande till vilka verktyg som 

finns att tillgå? 

 Hur ställer sig pedagogerna till olika sätt att arbeta med SVA-elever? 

Begreppsdefinitioner 

Nedan redogörs för ett antal centrala begrepp som förekommer i studiens olika delar, med syfte 

att tydliggöra dess mening och på detta vis ge alla läsare en bättre förståelse för innehållet i 

arbetet. 

Inkludering 

Damber (2014, s.122) betonar att det mångkulturella samhället kräver ett klassrum som kan 

möta och använda sig av mångfaldens fördelar. Detta genom att pedagoger ständigt reflekterar, 

tar till sig ny kunskap och har en stor flexibilitet för att kunna möta och utmana eleverna på ett 

inkluderande sätt. Vidare förklarar Persson och Persson (2012, ss.21-23) att bekräftelse av 

elevers olikheter och anpassningar av undervisningen till de behov som finns, är ett sätt arbeta 

med inkludering. Det är en del av inkluderingsprincipen och det handlar inte bara om 

utbildning. I denna studie används begreppet när det gäller hur pedagoger ser på inkludering 

och hur det kan tillämpas i undervisningen. 

Förstaspråk 
En individs förstaspråk är det språk som individen använder först, även kallat för modersmål 

(NE u.å.). 

Andraspråk 
Enligt NE är ett andraspråk det språk som en individ lär in efter att den helt eller delvis lärt sig 

sitt förstaspråk, även kallat modersmål. Andraspråket lärs in i den miljö där språket används 

naturligt i olika sammanhang. Oftast lärs andraspråket in i det land där språket talas och blir då 

en social del av det nya språket (Hyltenstam u.å.). 

Studiehandledning på modersmålet 
En andraspråkselev har enligt lag rätt till studiehandledning på modersmålet vid behov. Detta 

innebär att eleven får hjälp med det språkliga på sitt eget förstaspråk för att kunna följa med i 

undervisningen på sina egna villkor. 

Bildstöd 
Med bildstöd avses i denna studie att bilder används som ett kognitivt stöd i undervisningen för 

att underlätta förståelsen för begreppsord. Bilderna används i alla ämnen för att förklara 

abstrakta fenomen. 

Digitala verktyg 

I detta arbete används digitala verktyg som ett samlingsord för surfplattor, datorer, smartboard, 

läsplattor, TV och liknande.  
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BAKGRUND 

Följande avsnitt kommer att behandla bakgrunden inom andraspråksforskningen och SVA-

ämnets framväxt i den svenska skolan. Redogörelsen utgår från vetenskapliga publikationer, 

vilket kompletteras med hänvisningar till forskningsbaserad litteratur för att ge en tydlig bild 

av den bakgrund som studien utgår från. Kapitlet kommer att belysa olika delar inom ämnet 

som är viktiga för vår studie. Översikten inleds med svenskans utveckling och vad som påverkat 

språket för att sedan gå in på utvecklingen i skolan under det senaste århundradet. Detta knyts 

samman i hur inkludering sker i skolan idag och vilka redskap och resurser pedagoger har 

tillgång till i sin undervisning. 

Svenskan, ett språk som influerats 

Idag anses de flesta länder vara mer eller mindre flerspråkiga när man ser till 

språkanvändningen bland dess invånare. Detta beror delvis på att människor, av olika orsaker, 

rör sig mer över landsgränserna och att människor med olika förstaspråk bosätter sig i andra 

länder än deras ursprungsland. Vårt samhälle blir på detta sätt en mer mångkulturell plats där 

landets officiella språk blir många invånares andraspråk. Hyltenstam, Axelsson och Lindberg 

(2012, s.22) lyfter migration, internationalisering och globalisering som den idag största 

påverkan på flerspråkigheten i olika länder. Detta leder till att vissa språk används i större 

utsträckning och expanderar medan andra språk istället upphör helt. Invandringens påverkan på 

det svenska språket går långt tillbaka i tiden. Vi kan bland annat se och höra påverkan från både 

tyskan och franskan, men även finskan, då Finland dels varit en del av Sverige och dels stått för 

en stor del av arbetskraftsinvandringen. Sverige är även ett land som idag har en större 

invandring än utvandring. Ända sedan 1930-talet har Sverige haft en större immigration än 

emigration (Hyltenstam & Milani 2012, ss.40–43).  

Under många hundra år har olika grupper av människor invandrat till och utvandrat från Sverige 

av olika skäl. Sverige har påverkats av människor från andra länder både vad gäller språk, 

kultur- och näringsliv. Ett av de länder som har haft stort inflytande över Sverige är Tyskland i 

och med Hanseförbundet, vilket var ett handelsavtal som ingicks mellan länder i 

Östersjöområdet. Handelssamarbetet gav Tyskland ett starkt grepp över Östersjön vilket 

resulterade i ett stort inflytande från 1100-talet fram till mitten av 1600-talet, vilket gjorde stora 

avtryck i det svenska språket. I början av 1600-talet var det istället det franska språket och den 

franska kulturen som påverkade Sverige. Frankrike var en stormakt som stod för förfinad kultur 

som anammades bland överklassen men Sverige påverkades även av invandrade fransmän som 

kom till Sverige i samband med järnhandelns framväxt. Trots att Tyskland och Frankrike som 

stormakter påverkat Sveriges språk och kultur finns det ändå ett land, vars närhet påverkat 

Sverige under längre tid än något annat land, nämligen Finland. Redan innan 1000-talet har 

människor från Finland förflyttat sig från hemlandet till Sverige och gör det än idag (Hyltenstam 

& Milani 2012, ss.40–42). 

Som tidigare nämnts är Sverige ett land som många invandrar till även idag. Här invandrar fler 

än utvandrar. Tidigare var Sverige ett utvandringsland, men en vändpunkt blev år 1930 då 

invandringen blev större än utvandringen. Sverige är idag ett av fåtal länder i västvärlden som 

är mer öppet för immigration. Från andra världskrigets slut till nu beräknas det ha invandrat 

cirka en miljon människor, vilket har satt spår i såväl språk som kultur. Orsakerna till 

invandringen har skiftat mellan arbetsskäl, politiska eller naturbetingade förhållanden, men 

sedan 1969 har arbetskraftsinvandringen inte varit lika enkel, och invandringen sker nu främst 

genom familjeanknytning eller flyktingstatus (Hyltenstam & Milani 2012, ss.43–45). 
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SVA-ämnets framväxt - Andraspråksforskningen 

Sett till forskning överlag kan man dock säga att just andraspråksinlärning är ett tämligen nytt 

fenomen. Som beskrivs ovan är det främst de senaste årtiondena som invandringen till Sverige 

skett i stor skala. Innan 1960-talet ansågs det inte finnas något större behov av ”svenska” som 

andraspråk och det fanns därför inte mycket erfarenhet kring undervisning i detta ämne. Det 

var först i samband med den alltmer ökade arbetskraftsinvandringen under senare delen av detta 

årtionde som inställningen ändrades och frågan blev aktuell. På samma sätt kom 

andraspråksforskningen att bli aktuell i Europa överlag. Detta kan ses genom det avtal, vilket 

LO och SAF ingick i 1970, som reglerade invandrares möjlighet till språkundervisning. Ett 

avtal som kan ses som en följd av Europarådets rekommendationer från 1968 om 200 timmars 

språkundervisning för denna grupp. I det svenska avtalet reglerades möjligheterna till 

språkundervisning i Sverige till 200 timmar som en följd av internationella rekommendationer. 

Timmarna ökade sedan från 200 till 240 timmar 1973 (Tingbjörn 2004, s.743). 

När andraspråksforskningen tog fart under 1970-talet började man undersöka det framväxande 

inlärarspråket. Och det avgörande för det svenska forskarsamhällets intresse för detta uppstod 

av behovet att få fram kunskap för att utveckla området, där den underliggande faktorn var den 

ökande invandringen (Hammarberg 2013, s.27). Tingbjörn (2004, s.746-748) lyfter att både 

pedagoger och forskare haft en vision om andraspråk som ett eget ämne och 1979 kom ett 

förslag om svenska som främmande språk, vars intention var att förändra och ge 

andraspråksinlärningen plats i skolan som ett eget ämne. Förslaget kom att kallas för HINVA-

programmet och det skapades just för att skapa mer plats i skolan och ge utbildning till 

pedagogerna. Men trots förslaget från Skolöverstyrelsen 1979, där svenska som främmande 

språk skulle ses som eget ämne och där utbildning och synen på ämnet som sådant skulle 

regleras, kom det att dröja ytterligare många år innan den SVA-undervisning vi ser i dagens 

grundskola formades. Anledningen till att det inte gick att genomföra reformen tidigare menade 

regeringen var för att det krävde en längre process (Tingbjörn 2004, ss.747-748). Under 1980-

talet börjar man dock använda sig av beteckningen svenska som andraspråk och introduktionen 

av denna kurs för SFI, svenska för invandrare. Men utvecklingen av ämnet gick mycket 

långsamt och det var först under senare delen av 1980-talet som SVA blev ett eget ämne i 

lärarutbildningen (Tingbjörn 2004, ss.749-752). 

Det mångkulturella samhället har bidragit till att en del av den pedagogiska forskningen i 

Sverige sedan början av 1990-talet har intresserat sig för hur olika skolor arbetar pedagogiskt. 

Allt för att understödja det som regeringen har deklarerat, att utbildningen ska främja 

mångfald. (Lorentz 2013, s.57) 

Enligt Abrahamsson är forskning om andraspråksinlärning ett relativt ungt forskningsområde 

och därför är den inte så omfattande ännu. Till en början forskade man om undervisning, 

inlärning och tillämpning av kunskap. Andraspråksinlärning är ”det naturliga och informella 

tillägnandet av implicit kompetens i något annat språk utöver modersmålet” (Abrahamsson 

2009, s.18). Men man måste närma sig det naturliga lärandet också. Inläraren får genom den 

formella inlärningen ett stopp, men det måste finnas båda delarna i undervisningen, både 

naturlig och med strukturer och regler (Abrahamsson 2009, s.18). Hyltenstam & Milani (2012, 

s.44) menar att forskningen också har visat att nya former av svenska har utvecklats i 

bostadsområden där många kulturer möts. 

Forskningen har under de senaste decennierna starkt uppmärksammat de nya former av 

svenska som utvecklats i bostadsområden där många språk är i kontakt med varandra. Det är 

barn och särskilt ungdomar i denna typ av miljöer som kreativt utvecklar nya språkliga 

praktiker. Studiet av det som kallats för rinkebysvenska blev startskottet för forskning 

omkring dessa språkliga praktiker. (Hyltenstam & Milani 2012, s.44). 
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Lärandeteorier i skolan under 1900-talet 

Olika teorier om hur språkinlärning sker har avlöst varandra. ”Teorier om lärande samspelar i 

hög grad med synen på språk och på hur kommunikationen sker i klassrummet. Att samtala om 

ett meningsfullt innehåll engagerar eleverna att lyssna, upptäcka språkliga nyanser och 

uppmärksamma nya ord och sammanhang” (Skolverket 2012, s.17). I skolan finns det många 

olika lärandeteorier som har präglat skolan under 1900-talet. Behaviorismen var en 

dominerande teori första halvan av 1900-talet. Den behavioristiska synen på lärande är att det 

sker genom överföring av kunskap från en vuxen till den som ska lära sig. Språket lär man sig 

genom upprepning, genom att lyssna och genom positiv förstärkning. Det kognitiva och 

konstruktivistiska perspektivet på lärande innebär att lärandet sker genom aktiv bearbetning 

inom individen men ges av pedagogen. Lärandet sker då aktivt i ett samspel däremellan. Språket 

anses vara en medfödd förmåga som utvecklas sakta och successivt. Den utvecklas i takt med 

att eleven växer och genomgår olika stadier. Utifrån det sociokulturella perspektivet utgår 

lärandet från det sociala samspelet. Språket är en social del och utvecklas genom att det används 

aktivt (Skolverket 2012, s.22). Vygotskij (2001, ss.38-39) redogör i sin bok att språket är den 

viktigaste funktionen i den kommunikativa delen av lärande. Språket är en del av det sociala 

samspelet mellan individer och är ett medel för förståelse. Vidare anser han att 

kommunikationen grundar sig på förståelse. Genom den kan individer överföra tankar och 

erfarenheter. ”Vi börjar förstå det vardagliga samband som finns mellan utvecklingen av barns 

tänkande och barnets sociala utveckling först när vi lär oss att se enheten av kommunikation 

och generalisering” (Vygotskij 2001, s.41). 

Inkludering eller exkludering i skolan 

Det finns forskning som undersöker elevers inkludering i skolan i allmänhet. Persson och 

Persson (2011, s.49) lyfter, utifrån sitt vetenskapliga arbete i artikeln ”Inkludering för ökad 

måluppfyllelse ur ett elevperspektiv”, att ”[s]venska elever har presterat sämre kunskapsresultat 

under senare år, det visar internationella kunskapsundersökningar” (Persson & Persson 2011, 

s.49). Studien bakom artikeln är byggd på ett utvecklingsarbete i Essunga kommun med mål att 

ändra den negativa utvecklingen bland skolprestationerna. Utvecklingsarbetet är gjort inom den 

normala budgeten och genomfördes för att kommunen hade de näst sämsta resultaten av alla 

kommuner i Sverige. Genom detta utvecklingsarbete har kommunen istället blivit en av de tio 

bästa i landet (Persson & Persson 2011, ss.50-53). 

Även om ovan nämnda studie inte riktar sig till den målgrupp denna studie riktar sig till, kan 

det ändå vara intressant med tanke på inkluderings- och elevperspektivet som kan appliceras på 

alla elever. Resultat av deras forskning visar genom elevintervjuerna att eleverna ansåg att 

skolan och lärarens roll var av stor betydelse. Vikten av skolans och pedagogernas engagemang 

och stora ambitioner lyfts fram som en betydande del av framgångarna hos eleverna. Resultatet 

visade också att skolan lyckades skapa en bra miljö där inkluderingsperspektivet har gjort att 

eleverna har utvecklats. Tolerans, acceptans och respekt av olikheter och olika tänkande var 

nyckelord i resultatet. Resultatet av deras forskning visar att skolan med små medel kan 

förändra sin måluppfyllelse och kunskapsutveckling till det bättre (Persson & Persson 2011, 

ss.57-58). 

I en värld av mångfald krävs ett klassrum som kan möta och utnyttja mångfaldens möjligheter, 

betonar Damber (2014, s.122). En pedagog i detta klassrum behöver ständigt reflektera, få ny 

kunskap och ha en stor flexibilitet för att kunna möta och utmana eleverna på ett inkluderande 

sätt. Eleverna ska ges tillgång till ett klassrum där olikheter och inkludering är en del av den 

vardagliga gemenskapen. Det är av stor vikt att eleverna ges möjligheter till att vara olika, men 

att det sker på ett inkluderande sätt. Om elevernas förmågor ständigt kopplas till det 
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flerstämmiga klassrummet skapas också förutsättningar för utveckling. Inkluderingen innebär i 

ett sådant klassrum ett aktivt deltagande. Detta ger förutsättning för skolorna att ta emot och 

undervisa alla elever. Helldin (2007, ss.121-123) poängterar att skolan idag skakas av bland 

annat olika val och utifrån mångfald ställs pedagoger och annan skolpersonal inför utmaningar 

som skapar förvirring i mötet eleverna. Mångfalden präglar pedagogernas arbete då det ställs 

krav på att de ska kunna handskas med många olika sorters möten och kulturer.  

Svenska Unescorådet (2006, s.18) skriver i Salamancadeklarationen att en utbildning måste 

byggas på inkludering: 

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 

möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 

skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov 

och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla 

en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, 

pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokalsamhället. Stöd och tjänster 

skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av särskilda behov i varje 

enskild skola. (Svenska Unescorådet 2006, s.18) 

Att bekräfta elevers olikheter och anpassa undervisningen till deras olika behov är ett sätt att 

visa inkludering, förklarar Persson och Persson (2012, ss.21-23). De skriver att det är en del av 

inkluderings principen och det handlar inte bara om utbildning. Det handlar även om hur man 

vill att det framtida samhället ska se ut och formas. Inkluderingsbegreppet är inte bara för skolan 

utan kan användas i en vidare kontext. Verksamheter med inkludering är en bra verksamhet i 

ett långsiktigt syfte. Detta gör att elever kan genom erfarenheter inom en sådan verksamhet 

bidra till en samhällsutveckling där tolerans och respekt för olikheter är en naturlig del av 

vardagen. Även lärarutbildningen skulle kunna ha en tydligare betoning på ett inkluderande 

synsätt för att alla pedagoger i sin yrkesroll kan sträva efter ett inkluderande samhälle (Persson 

& Persson 2012, ss.21-23). 

Teacher education programmes, (both pre-service and in-service) shoud be reoriented and 

aligned to inclusive education approaches in order to give teachers the pedagogical 

capacitiesnnecessary to make diversity work in the classroom and in line with reformed 

curricula. (UNESCO 2009, s.17) 

Wedin (2011, s.4) har i sin forskning valt att fokusera på de lägre åldrarna i skolan. 

Inkluderingens påverkan på vad och hur vi lär i skolan är ett ämne som uppmärksammas inom 

forskningen allt mer, menar Wedin (2011, s.3). Vidare redogör hon i sin artikel för betydelsen 

av samtal och interaktion i svenska som andraspråk för andraspråksinlärningen. Hon betonar 

att många av andraspråkseleverna idag ställs inför kravet att lära sig ett nytt språk trots att de 

ännu inte har några språkliga motsvarigheter till många ord och begrepp på sitt förstaspråk. 

Hennes analys av detta visar på vikten av att pedagoger är både medvetna och använder 

interaktionella mönster i klassrummet som redskap. 

Wedin (2011, s.9) förklarar att ”talet är centralt för lärande i skolan”, framförallt i de tidiga 

åldrarna och att det finns forskning som visar på att traditionell katederundervisning, och annan 

undervisning där interaktionen mellan elever och lärare inte ges en central plats, hämmar 

språkutvecklingen. Vidare redogör hon för att genom observation av hur kommunikationen i 

klassrummen ser ut kan vi få en bild av var fokus bör ligga i inlärningen av både språk och 

ämneskunskaper. Interaktionen mellan lärare och elever, betonar hon, är av stor betydelse för 

en aktiv kunskapsinhämtning och att området ”interaktion” därmed bör granskas och 

undersökas vidare. 
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Klassrumsinteraktionens roll för utveckling av språket 

Vygotskij (2001, ss.38-40) lyfter fram tanken om att språkets syfte är kommunikation, det vill 

säga att dess främsta funktion och anledningen till dess uppkomst är att kunna förmedla sig och 

samspela med andra människor. Det krävs sålunda en utveckling av språket för att fungera i 

olika sociala sammanhang och konstellationer av människor. Kraven på språkkunskaperna 

skiftar beroende på omständigheterna i kommunikationen. Säljö (2000, s.12) belyser att 

lärandet inte är begränsat till den akademiska världen utan fungerar i kombination med de 

grundläggande kunskaperna som kommer i samband med social interaktion i hemmet, i 

umgänget, genom aktiviteter och i andra sociala sammanhang. 

För en vidare utveckling av ämneskunskaperna i skolan krävs dock att det akademiska språket 

utvecklas för att skapa en förståelse för det som ingår i undervisningen. Utvecklingen av språket 

är även något som Wedin (2011, ss.3-4) tar upp i sin forskning om utvecklandet av de språkliga 

kunskaperna för flerspråkiga elever. Hon pekar på språket som en möjlighet att tillägna sig 

kunskaper inom skolan och hur en icke anpassad undervisning kan leda till svårigheter för 

elever med annat modersmål än svenska. Särskilt de nyanlända elevernas situation lyfts då dessa 

elever ofta förväntas inhämta nya skolkunskaper på ett andraspråk de ännu inte behärskar. 

Wedin (2011, s.3) förklarar att genom klassrumsinteraktion tillägnar sig eleverna den språkliga 

basen i andraspråket, medan det kunskapsrelaterade språket, vilket sker genom SVA-

undervisningen som i många fall riskerar att inte leva upp till behoven på grund av för få 

timmars undervisning. 

Situationen för den överväldigande majoriteten av andraspråkseleverna i Sverige är 

att de tillbringar den mesta tiden i skolan i enspråkigt svenska klassrum och får några 

timmars undervisning per vecka i svenska som andraspråk, samtidigt som 

modersmålsundervisningen för de flesta är sporadisk eller saknas helt (2011, s.3) 

Språket i klassrummet blir därför av stor vikt för andraspråkselevernas utveckling då de på 

grund av sina språkkunskaper inte har samma möjlighet att tillägna sig ämneskunskaper på 

samma sätt som svensktalande enspråkiga. Wedin (2011 s.8) framhåller att det sociala språk 

eleverna har med sig när de börjar skolan förväntas utvecklas och anpassas för det akademiska 

arbete som pågår i skolan, vilket ställer högre språkliga krav än det sociala språket. Genom 

kommunikationen mellan lärare - klass, lärare - elev och elev-elev i undervisningssammanhang 

ger vi alltså eleverna verktyg för att utveckla sitt akademiska språk genom interaktion i ett 

socialt sammanhang. 

Vygotsky (2001, ss.38-40) diskuterar även hur språk och lärande är sammanlänkade och kräver 

en generalisering i förmedlandet beroende på vem mottagaren är. Det vill säga att hur vi 

anpassar språket för att den vi pratar med skall förstå. Genom en sådan generalisering kan vi 

som pedagoger möta elevernas behov och hjälpa dem att utvecklas både språkligt och 

kunskapsmässigt inom skolämnena. Wedin (2011, ss.7-8) styrker detta synsätt och poängterar 

att talet och sättet att kommunicera i skolan är avgörande för elevernas kunskapsinhämtning 

och utveckling. Framförallt lyfter hon vikten av kommunikationen i klassrummet under de 

första åren, då elevernas läs- och skrivkunskaper är under uppbyggnad och kommunikationen 

utgör en betydligt större del i undervisningen. Det talade språket är alltså där eleverna börjar 

bygga upp det akademiska språket i klassrummet och Wedin understryker att det därför är 

viktigt att ständigt utvärdera och sträva efter att utveckla hur vi interagerar med eleverna då 

uppbyggnaden av kunskap är något vi skapar tillsammans i ett socialt sammanhang. 
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Stöd i undervisningen 

I arbetet med elever med svenska som andraspråk är det viktigt att hitta vägar som hjälper dem 

framåt i deras språkutveckling, utifrån den nivå de befinner sig på, betonar Skolverket (2012, 

s.59). Vidare belyses att eleverna befinner sig på olika nivåer precis som de elever med svenska 

som förstaspråk och anpassningarna måste göras med det i åtanke. En del i dessa anpassningar 

anser Skolverket består av att möjliggöra för eleverna att utveckla språket genom interaktion 

och en riklig språkanvändning, något som bör gälla inom alla ämnen i skolan. Den språkliga 

användningen bör alltså bestå av olika situationer där eleverna får möjlighet att använda språket 

i syfte att utvecklas både socialt och akademiskt, det vill säga att språket brukas för olika syften 

och i flera sammanhang för att främja deras möjligheter för framgång. Säljö (2012, ss.187-189) 

framhäver Vygotskijs tankar om olika redskap och verktyg och hur vi använder dem för att 

förstå oss själva och den värld vi lever i. Som lärare är det i detta arbete viktigt att 

medvetandegöra eleverna om vilka redskap som finns att tillgå och i vilka sammanhang de 

lämpar sig att använda. Det medierade arbetet med att ge eleverna verktygen att lära sig kan på 

sikt leda till att eleverna själva kommer till insikt med vilka verktyg de kan använda sig av och 

i vilka sammanhang (Skolverket 2012, ss.59-60).  

När det gäller andraspråkselever handlar det om att se på inlärning på ett annat sätt, betonar 

Gibbons (2013, s.29). ”Hellre än att förenkla uppgiften (och riskera att stå med en kursplan med 

urvattnat innehåll) bör vi istället reflektera kring vad för sorts stöttning som eleverna får för att 

fullfölja uppgiften. I möjligaste mån måste eleverna ställas inför autentiska och kognitivt 

utmanande uppgifter. Det är typen av stöd- ett som är lyhört för de speciella krav som ställs på 

elever som lär sig på ett andraspråk- som avgör om inlärningen lyckas” (Gibbons 2013, s.29-

30). Stöd av denna typ kallar Vygotskij för scaffolding, vilket innebär att människan genom 

stöd från en mer kunnig kamrat eller vuxen, tillskansar sig kunskaper som tar denne till, det 

som inom den sociokulturella synen på lärande, kallas för den närmaste utvecklingszonen. 

Genom att tillämpa scaffolding kan personen som ska läras få hjälp av en annan person att nå 

nästa zon för utveckling med hjälp av olika redskap (Säljö 2012, ss.193-194). 

Resurser i arbetet med andraspråkselever 

Många andraspråkselever är vana vid att lära sig språk genom naturlig språkkontakt, det vill 

säga i de sociala sammanhangen. Detta är något som Franker (2013, s.798) framhåller borde 

ske allt mer i den normala undervisningen. Hon menar att det är viktigt med en balans mellan 

den naturliga informella inlärningen i sociala sammanhang och den formella inlärningen där 

regler, förklaringar, modeller och medveten kunskap finns. I detta arbete med informell och 

formell inlärning är det viktigt att utbildningen möter elevernas erfarenheter och behov och 

väver in detta i undervisningen. Detta kan med fördel göras tillsammans med en 

modersmålslärare samt en tolk. Dessa personer har en avgörande roll i hur andraspråkselever 

lär och utvecklas. Vikten av att använda dessa i arbetet med eleverna är att de kan tillföra den 

kompetens som är avgörande för skolan och eleverna möte och förståelse för varandra. Damber 

(2013, s.668) belyser stöttningen som pedagoger av olika slag kan ge före, under och efter 

undervisningen kan skapa en lust till ett fortsatt lärande. Denna stöttning som de kan ge kan 

också göra att förståelsen för olika fenomen blir viktig för elevens inlärning. Inlärningen 

underlättas för eleven, samt att inlärningen skapar nya kunskaper i olika ämnen.  

Studiehandledning 

En andraspråkselev har enligt lag rätt till studiehandledning på modersmålet vid behov. 

Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen (SFS 2011:185). 
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En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 

erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på 

ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på 

modersmålet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2011:185) 

Detta innebär att eleven får hjälp och stöd med det språkliga på sitt förstaspråk för att kunna 

följa med i undervisningen på sina egna villkor. Skolverket (2015, ss.7–11) understryker att 

studiehandledning av hög kvalité innebär en viktig insats för elevens fortsatta lärande. Genom 

studiehandledning ges eleverna bättre förutsättningar att tillägna sig ämneskunskaper utan att 

hämmas av sina språkliga brister på andraspråket. Vidare lyfts att eleverna således får utveckla 

sitt akademiska språk på förstaspråket, det vill säga utbyggnaden av språket, vilket underlättar 

språkutvecklingen av andraspråket. Utan studiehandledning finns risk för att eleverna annars 

inte uppnår de krav som ställs i olika ämnen på grund av språket. 

Studiehandledning kräver god planering och samarbete mellan handledare och lärare. 

Studiehandledningen kan sedan ske på tre olika sätt. Antingen före, under eller efter lektionen. 

Sker handledningen före lektionen bör viktigt innehåll, fakta och begrepp gås igenom för att 

förbereda eleven och ge denne en förståelse över innehållet. Om stödet istället sker under 

lektionen får eleven direkt stöd av handledaren på sitt förstaspråk simultant med 

ämnesundervisningen, där handledaren kan förklara vad olika begrepp betyder för att dessa ska 

kunna sättas in i sitt sammanhang. Sker stödet efter lektionen stämmer handledaren och eleven 

av tillsammans med läraren, vad som behöver förklaras och utvecklas på förstaspråket 

(Skolverket 2015, ss.21-25).  

Gustavsson (2007, ss.26-27) lyfter, i sin avhandling, att i det kommunikativa perspektivet ses 

språkutveckling som en komplex, sammansatt och integrerad process. Han skriver: ”I tanken 

om att man utvecklar förmågor att kommunicera genom att delta i kommunikation, utgör ’det 

naturliga lärandet’ en central grund för språkutvecklingen.” och vidare poängterar han att ”för 

att kunna utveckla en kommunikativ språkförmåga ges par- och grupparbete en central 

betydelse i undervisningen” (Gustavsson 2007, s.26-27). Han framhåller att på detta sätt skapas 

möjligheter till en kommunikation som kan utveckla det sociala samspelet och språket. Ett 

sådant förhållningssätt ger även pedagogen möjlighet att ge eleverna individanpassade övningar 

på den nivå de befinner sig. Arbetssättet kan dessutom utgöra en trygg bas och miljö för 

språkutvecklingen och kan följaktligen fungera som motivation för att främja utvecklingen av 

det sociala språket (Gustavsson 2007, s.26-27).  

SVA-pedagogens roll 

Studiehandledning är en resurs som används för att stötta eleverna i inlärningen, vilket även 

kan vara SVA-pedagogens roll. Alla lärare har ett ansvar att arbeta språkutvecklande, oavsett 

om de är behöriga eller ej inom svenska eller SVA. Damber (2013, s.663) skriver: ”Den svenska 

skolan präglas idag av mångfald - socioekonomiskt, språkligt och kulturellt. Det ligger därför i 

varje pedagogs uppdrag att möta och ta tillvara denna mångfald på ett sätt som ger alla barn 

och elever likvärdiga möjligheter att lyckas i skolan.” Samarbetet med SVA-pedagogen kan 

därför vara viktigt för att rätt stöd skall kunna ges till de elever som läser SVA. Även om 

skillnaderna mellan svenskämnena är få, skiljer sig ämnena åt genom att SVA-ämnet främst 

fokuserar på hur anpassningarna kan ske för att möta elever som ligger på olika språkliga nivåer. 

Undervisningen i svenskämnet handlar istället om själva utbyggnaden i språket, då eleverna 

redan har en god bas att utgå från. Båda dessa ämnen har dock som mål att ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sitt språk både i tal och skrift inom olika genrer. I SVA sker detta 

arbete med fokus på att utveckla både basen och utbyggnaden av språket samtidigt. Samarbetet 

mellan SVA-pedagogen och kollegor i övriga ämnen kan därför ses som utvecklande, då SVA-

pedagogen kan bringa klarhet i hur övriga pedagoger bör tänka på språkbruket, anpassningar 
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som kan genomföras och de krav som ställs i förhållande till SVA-elevers möjligheter att förstå 

innehållet i undervisningen (Olofsson & Sjöqvist 2013 ss.687-688). 

Synonymer, bildstöd och kroppsspråkets roll i förståelsen för ord 

Barns utveckling av läs- och skrivförmågan sker på ett varierat sätt samt i olika takt. Att stödja, 

utveckla och utmana är lärarens mål i den påbörjade processen mot en god läs- och 

skrivförmåga. En lärare bör kunna se vad som är möjligt och rimligt för elevernas väg mot en 

god läsförståelse. Det viktiga inom denna process är ett stort och varierat ordförråd, där vikten 

av att kunna förstå orden i en text är viktig för att kunna förstå handlingen (Herrlin, Ackesjö & 

Frank 2012, ss.64-65). ”Språket är barnets mest betydelsefulla redskap i kontakt med andra, 

och det är också i samspel med sin omgivning som barn utvecklar sitt språk” (Herrlin, Ackesjö 

& Frank 2012, s.65). Vidare menar Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, s.65) att barn använder 

olika uttryckssätt för att kommunicera med andra. Detta gör de genom att ta hjälp av multimodal 

kommunikation, exempelvis bild, musik eller rörelse, men också genom mimik och gester. 

Detta är även ett sätt de vuxna kan tillämpa i arbetet och undervisningen med ordförrådet och 

läsförståelsen hos eleverna. Bildstöd är något som kan hjälpa eleverna som inte kan läsa eller 

inte förstår språket till att förstå orden och sätta in dessa i ett meningsfullt sammanhang (Herrlin, 

Ackesjö & Frank 2012, s.102). Skolverket (2012, s.66) nämner också vikten av att skapa en 

god läsförståelse. Andraspråkselever måste arbeta i dubbel aspekt för att kunna avkoda ett nytt 

språk. Både det nya ordets ljudbildning och förståelse för dess innebörd måste förstås och 

läggas på minnet för att i slutändan kunna automatiseras. Som pedagog är det därför viktigt att 

se hur det eleverna arbetar med kan relateras till deras närmaste omgivning. En svårighet i 

arbetet med elever med svenska som andraspråk är att många av dessa har lätt att avkoda nya 

ord, men ändå ha svårt med läsförståelsen. Pedagogen måste se till att arbetet med läsförståelse 

sker i ett sammanhang där hänsyn tas till bakgrund och förförståelse, samt sker i ett meningsfullt 

sammanhang.  

Dessa tankar om att skapa en god läsförståelse och ett stort och varierat ordförråd genom att 

använda förståelsen och verktyg, är något som Vygotskij (2001, s.38-40) lyfter i den 

sociokulturella teorin. Han menar att språkets syfte är att kommunikationens främsta funktion 

är att kunna förmedla sig och samspela med andra människor. Det krävs en utveckling av 

språket för att fungera i olika sociala sammanhang. Säljö (2000, s.12) poängterar att lärandet 

inte är begränsat till den akademiska världen utan fungerar även i de kunskaperna som kommer 

i samband med social interaktion i vardagliga situationer. Där blir stöttning en viktig del inom 

Vygotskijs tankar om den sociokulturella ramen. Genom stöttning, även kallad scaffolding, kan 

människan appropriera, få kunskaper och förståelser som den andra mer kunniga personen hade 

(Säljö, 2012, ss.193-194). Även Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, ss.80-81) framhäver vikten 

av stöttning som ett redskap i utvecklingen av ordförrådet och läsförståelsen. De betonar att 

barn behöver aktiv stöttning för att nå målet av ett rikt och varierat ordförråd, samt en god 

läsförståelse. Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, ss.100-101) lyfter vidare att även synonymer 

är viktigt i arbetet med förståelsen för orden. Dessa kan tillämpas som en stöttning och ett 

verktyg i utvecklingen av barns språk. Användandet av synonymer gör att barnen lär sig fler 

ord, men också som en stöttning i förståelsen för orden i olika sammanhang. Detta leder med 

tiden till ett rikare ordförråd som gör det lättare för barnen att uttrycka vad de tänker och vill. 

Enström (2013, ss.188-189) belyser vikten av synonymer i arbetet med andraspråkselever och 

anser att dessa kan stötta individerna till att utveckla ett rikt ordförråd, men samtidigt göra dem 

förvirrade. Förvirring kring synonymer kan uppstå i  sammanhang där de används fel.  
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Digitala verktyg 

Fördelarna med att använda sig av digital teknik som stöttning inom undervisningen lyfts som 

en viktig del i Lgr11 inom alla ämnen. Det övergripande målet är att eleverna skall ges möjlighet 

att skaffa sig kunskaper för att använda denna teknik för att söka kunskap, kommunicera, skapa 

och lära (Skolverket, 2013 s.6). De digitala verktygen är medierade redskap som eleverna inte 

bara stöter på i skolan, utan även i sociala sammanhang i hemmiljön. Säljö (2012, s.192) 

påpekar att det är med hjälp av kulturella redskap som dessa som en implicit inlärning sker. De 

digitala verktygen ger oss möjlighet att kommunicera med andra människor genom sociala 

medier och spel, vilka är en del av det kommunikativa samhälle vi lever i idag och därmed 

påverkar utvecklingen av vår identitet. Den sociala interaktionen är en viktig del i lärandet 

menar Wiberg (2007 s.50) i sin artikel ”Netlearning and Learning through Networks”, då 

dagens samhälle ställer krav på snabb information och kommunikation mellan människor. Han 

lyfter att genom IT sker ett informationsutbyte mellan användarna som är lättillgängligt och 

förenklar kommunikationen. Den sociala interaktionen stöds av denna arena som spelar en 

viktig roll i det medierade lärandet. 

Cummins modell 

Även Cummins modell är en stöttning i arbetet med SVA-elever. Cummins (1986, s151) menar 

att i arbetet med att lära sig ett nytt språk krävs ramar med en tydlig progression i utvecklingen. 

Utifrån hans modell påbörjas stödet i den kognitiva fasen där eleven sätts i ett enkelt 

sammanhang som de kan förstå kontexten av med stöd (Cummins 1986, ss.152-156). Vygotskij 

kallar detta sätt att arbeta för scaffolding, det vill säga att eleven får stöd i sin utveckling mot 

nästa zon av en mer kunnig person och andra redskap (Säljö 2012, ss.193-194). Dessa redskap 

kan innebära att eleven får hjälp av bildstöd, konkreta föremål och språkliga verktyg, vilket för 

oss vidare till Cummins nästa steg i sin modell över uppgifters språkliga krav. Stödet i uppgifter 

måste fortfarande finnas tillgängligt samtidigt som kraven på de kognitiva färdigheterna och 

det akademiska språket blir högre. I steg tre förväntas elevens ämnesadekvata utveckling av 

språket ligga på en sådan nivå att de utan stöd kan redogöra för vad de lärt sig inom det specifika 

ämnet med kognitivt krävande uppgifter. Genom att följa dessa steg får eleven möjlighet till en 

ständig progression i sin utveckling då uppgifterna hen ställs inför kravmässigt ökar under 

arbetets gång (Skolverket 2012, ss.61-62). Därmed ses stödet i de första två av Cummins steg 

som mycket viktiga. Detta stöds av Vygotskijs teorier om att scaffolding i början av 

utvecklingen behöver vara bredare för att avta efterhand. Detta i samband med att eleven själv 

lär sig hantera de hjälpverktyg och uppgifter som tar hen vidare mot nästa zon för utveckling 

(Säljö 2012, ss.193-194).  Cummins pekar även ut det steg som aldrig bör användas. Detta steg 

lyfts fram som en zon där varken språk eller kunskap utvecklas (Skolverket 2012, ss.61-62). 
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TEORETISK RAM 

I denna del presenteras den teoretiska ram, vilken studien utgår från. Då studien syftar till att 

skapa förståelse för hur inkludering kan gå till genom att undersöka hur pedagogers erfarenheter 

i arbetet med inkludering av SVA-elever i klassrummet, är den sociokulturella teorin en lämplig 

utgångspunkt. Teorins grundläggande innehåll om samspel, mediering, situerat lärande, 

appropriering och scaffolding utgör viktiga delar i elevers språkinlärning och utveckling. 

Sociokulturellt lärande 

Denna studie har förankrats i Lev Vygotskijs syn på lärande och utveckling. Utifrån Vygotskijs 

tankar, lyfter Säljö (2012, ss.187-189) att det sociokulturella lärandet handlar om samspel och 

samarbete mellan olika människor, vilket i sin tur leder till att vi som individer utvecklar olika 

kognitiva färdigheter. Dessa kognitiva färdigheter handlar om hur vi uppfattningar oss själva 

och andra människor i det sociala sammanhanget. Den sociokulturella förmågan anses ha en 

viktig funktion för hur individen utvecklar sina kunskaper, vilket sker genom ett samspel mellan 

den sociala omgivningen och kulturen vilket bidrar till att individens lärande och utveckling 

fortskrider och kan föras vidare till den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2012, ss.187-189). 

Mediering 

Ett av de grundläggande begreppen i den sociokulturella teorin är mediering.  Med den menas 

att människor använder olika redskap och verktyg när de förstår och agerar i omvärlden. 

Vygotskijs tankar och idéer lyfts i detta fram där Säljö (2012, ss.187-189) belyser att dessa 

redskap som människor använder är språk, förförståelse och materiella ting att knyta an den 

nya kunskapen till. Inom teorin betonas språket som en avgörande del i hur människors 

tänkande utvecklas och formas, fortsätter Säljö (2012, ss.187-189). Språket är en del av det 

stora hela och kan ses som ett kollektivt medierande redskap. Detta redskap används sedan i 

kommunikation med andra människor, men också som ett redskap att tänka med. 

Det är alltså språket som Vygotskij var intresserad av. Han menade att det mänskliga språket är 

ett medierat redskap, ”språket är redskapens redskap”. Genom kommunikation med andra 

människor kan vi människor uttrycka oss och organisera omvärlden. I den sociokulturella 

traditionen är språket något som ständigt utvecklas och samspelar med andra uttrycksformer. 

Ett av Vygotskijs viktigaste uttryck var följaktligen att det finns ett samband mellan språk och 

tanke. Han menade att dessa redskap inte ska ses som varsitt utan att de samspelar hela tiden. 

Genom en språklig mediering blir människor delaktiga i en kulturs eller ett samhälles sätt att se 

och förstå omvärlden. Vygotskij menar att språket finns mellan människor genom 

kommunikation men också genom tänkandet (Säljö 2012, ss. 187-191).  

Utvecklingszonen 

En annan del av Vygotskijs syn på lärande är den närmaste proximala utvecklingszonen, 

förklarar Säljö (2012, s.193) och visar på att Vygotskij med detta lyfte fram att språket ständigt 

är under utveckling för människan och människan kan ta till sig kunskaper i olika situationer 

och sammanhang. Utvecklingen är inget som bara sker hos barn, utan den sker hos alla 

människor. Principen är den att den närmaste utvecklingszonen hänger ihop med synen på 

lärande och utveckling. Begreppen grundar sig i att utvecklas och lära sig hela tiden och att 

lärandet sker i ständiga processer som sker i vardagen. ”Han menade att när människor väl 

behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt” 

(Säljö 2012, s.193). Säljö (2012, ss.193-194) förklarar att Vygotskij med detta avser att om man 

förstår en sak nu, förstår man något nytt imorgon. Den närmaste utvecklingszonen är således 
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den zon där människan förstår eller klarar av något med hjälp av scaffolding idag och imorgon 

klarar människan detta själv. 

Scaffoldning 

Med hjälp av scaffolding kan människan appropriera, få kunskaper och förståelser, som den 

andra personen hade (Säljö 2012, ss.193-194). Detta hör till ramen inom den sociokulturella 

synen på lärande och inom ramen för den närmaste utvecklingszonen. Innebörden av 

scaffolding kommer från Vygotskijs och Bruners syn på lärande och innebär enkelt förklarat 

”stöttning i lärandet” (Säljö 2012, ss.193-194). Scaffolding eller ”stöttning i lärandet” handlar 

vidare om lärarens olika möjligheter att vidta åtgärder och individanpassa undervisningen för 

att kunna stötta elevernas lärande och ge dem verktygen för att ta sig till sin närmaste 

utvecklingszon. 

Genom att tillämpa scaffolding kan personen som ska läras få hjälp av en annan person att nå 

den närmaste utvecklingszonen med hjälp av olika redskap. I ett sådant läge blir den personen 

som ska hjälpa till en stöttande pelare i den andra personens lärande och utveckling. Människor 

är känsliga för instruktioner och förklaringar i den närmaste utvecklingszonen. Det är här som 

en vuxen eller kompis måste hjälpa till att vägleda den som ska läras i hur de kulturella 

redskapen används. Till en början är den lärande beroende av stöttning från en mer kunnig 

människa. Den kunnige ska ställa frågor som gör att den lärande förs vidare och att 

uppmärksamheten riktas mot det viktiga i lärandet. I början av utvecklingen ger den kunnige 

mycket stöd och efterhand kommer stöttningen att avta eller helt upphöra (Säljö 2012, ss.193-

194). Detta stödjer Hwang och Nilsson (2011, s.67) genom att förklara att det är viktigt hur en 

vuxen ser på barnets inlärning och utveckling. Barnet kan få mycket hjälp från den vuxne utifrån 

dennes abstrakta tänkande, erfarenheter och strategier. Detta kan göra att barnet genom 

scaffolding kan och vågar försöka själv efter stöttningen. Denna stöttning ska fungera som en 

byggnadsställning där den vuxna ska stödja och främja barnets utveckling och inlärning så att 

barnet kan appropriera detta.  

Appropriering 

I den sociokulturella teorin, är appropriering ett ofta återkommande begrepp, vilket används för 

att beskriva och förstå lärande. Uttrycket innebär också att en person får bekanta sig med och 

lära sig att använda olika kulturella redskap, samt att förstå hur de medieras i världen. Oftast 

sker inlärningen i vardagen genom vardagliga saker, såsom cykla och rita. Många begrepp och 

uttryck är också lärdomar från vardagen och vardagsspråket ”Mediering i vardagen sker oftast 

utan regelrätt undervisning och på detta sätt blir barnet bekant med en rad kulturella redskap” 

(Säljö 2012, s.192). Denna sortens mediering kan ses som en slags indirekt eller implicit 

mediering och kan hittas i samtal med föräldrar, syskon och i lek.  Den viktigaste av alla 

approprieringar är den som sker i det tidiga livet hos barn, den primära socialiseringen. Det är 

i detta stadie de lär sig språk, att förstå det sociala samspelet och utvecklar sin identitet. Något 

annat som Vygotskij särskilt var intresserad av var skillnaden mellan den primära och den 

sekundära socialisationen. Detta handlar om hur människan lär sig om vardagliga respektive 

vetenskapliga begrepp. Vardagliga begrepp är de grundläggande språkliga redskap som 

används för att ta till sig det dagliga samspelet. De vetenskapliga begreppen är språk och ord 

som är abstrakta och som härstammar från vetenskapen. Begrepp av denna sort möter man inte 

i vardagen utan i skolan och de är inte lätta att tillägna sig såvida de inte förklaras. Det finns 

alltså möjligheter att låta barn möta och appropriera olika slags kunskaper som låter dem förstå 

världen utanför sina egna erfarenheter. ”Läraren och undervisningen blir nyckeln till kunskaper 

som ger förutsättningar för att förstå processer i natur och samhälle på ett mer principiellt sätt” 
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(Säljö 2012, ss.192-193). Vygotskij betonar starkt att barnet är beroende av stöttning för att 

begreppsliggöra världen (Säljö 2012, ss.192-193). 

Genom vår studie och utifrån syftet lyfts vilka redskap och verktyg skolans personal använder 

för att stötta eleverna i deras språkutveckling. Detta eftersom språket är det verktyg som ger oss 

möjlighet att medverka och inkluderas i sociala sammanhang. Det är därför av stor vikt att ta 

reda på hur personalen ställer sig till olika typer av hjälpmedel för att ta eleverna till deras 

närmaste utvecklingszon. Det kan i detta även vara intressant vilka metoder som används och 

vilka fördelar och nackdelar pedagoger kan se i sina val av metoder, redskap och verktyg. 

Genom undersökningen ska en klarare bild framkomma av hur skolans personal stöttar eleverna 

och hur de ser att eleverna approprierar ny kunskap genom scaffolding. Denna studien har tagit 

stöd i denna teori i analysen av respondenternas svar. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt redogörs för valet av undersökningsmetod. En fördjupning av vad metoden 

innebär och varför den lämpar sig bra att använda utifrån studiens syftet ventileras och förklaras 

utifrån olika perspektiv. Fördelar och nackdelar vägs mot andra undersökningsmetoder och 

urvalet presenteras. Vidare förklaras hur arbetsgången sett ut och hur resultatet bearbetats. 

Kvalitativ metod 

Denna studie utgick från en insamling av kvalitativ data, då syftet var att undersöka människors 

erfarenheter. Backman (2016, s.55) förklarar att i arbetet med att finna fenomenets kvalitativa 

egenskaper krävs att insamling av data fokuseras mot individen och den subjektiva 

uppfattningen kring verkligheten. Han framhäver att forskaren genom detta förhållningssätt 

inriktar sig på den enskildes erfarenheter och tolkningar av omvärlden. Vidare lyfter han att 

som en motpol till det kvalitativa förhållningssättet finns den kvantitativa metoden där fokus 

istället riktar in sig mot mer jämförbara resultat som kan redovisas som siffror och statistik och 

därmed inte avser undersöka personliga känslor och erfarenheter. Holme och Solvang (1997, 

s.13) understryker att dessa två förhållningssätt är avgörande för valet av metod i insamlandet 

av data och att skillnaden i den data som samlas in består i antingen hårddata, för en kvantitativ 

studie, eller mjukdata, för en kvalitativ studie. 

I valet av metod för denna studie togs hänsyn till vad som skulle undersökas. Om en kvantitativ 

undersökning hade gjorts, exempelvis genom en flervalsenkät, skulle visserligen bredden på 

den data som samlats in bli större då antalet respondenter kunnat bli fler. Dock skulle inte djupet 

i de insamlade svaren vara tillräckligt för att svara mot syftet med studien, vilket riktar sig mot 

pedagogens personliga erfarenheter. Undersökningen hade även kunnat använda sig av intervju 

som metod, men vid ett övervägande om vad som skulle vara mest fördelaktigt för studiens 

syfte föll valet på self report. Både intervjuer och self report är metoder som samlar in kvalitativ 

data, men då selfreport möjliggör ett större deltagande av respondenter i förhållande till tid för 

genomförande vägde fördelarna med denna metod över. 

Fenomenografi som ansats 

Studien har ett fenomenografiskt vetenskapligt förhållningssätt då studien utgår från 

människors erfarenheter av fenomen. Detta innebär enligt Marton & Booth (2000, ss.145-147) 

att fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats. Genom denna ansats får man reda på hur 

människor uppfattar olika saker i sin omvärld. Uppfattningarna är olika för olika människor och 

betyder inte att något är rätt eller fel. Att använda fenomenografi i en studie gör att man kan 

hitta olika variationer och även systematisera människors erfarenheter av olika sammanhang. 

Fenomenografi handlar om tankar, erfarenheter och upplevelser hos människan vilka är 

grundade i olika teoretiska och praktiska delar. ”Uppfattningen ses alltid som en relation mellan 

individen och omvärlden” (Kihlström 2012, ss.157-158). 

Fenomenografi handlar om att samla in empirisk data där man studerar hur människors 

erfarenheter och upplevelser förhåller sig till omvärlden, beskriver Kihlström (2012, s.160). För 

att kunna ta reda på detta finns det olika datainsamlingsmetoder man kan genomföra studien 

med. Dessa metoder kan vara intervju, gruppintervju, self report, observation, teckningar, 

skrivna svar och historiska dokument. Den vanligaste metoden är intervjumetoden. Fenomenet 

är alltså de olika uppfattningarna respondenterna har tillsammans. Varje människa är en del av 

det stora hela och kan inte vara identiska. Utifrån respondenternas utsagor kan forskaren 

bestämma strukturen och detta för att fenomenet är svaret av alla uppfattningar. Tanken är att 

samla in en databank av personliga erfarenheter för att kunna dra slutsatser inom valt område. 
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Utgångspunkten i studien är att försöka besvara våra frågor utifrån en fenomenografisk 

forskningsansats. Fenomenografi som forskningsmetod kan anpassas till olika teorier. 

Self report 

Self report som redskap innebär att respondenterna får svara skriftligt på ett fåtal öppna frågor, 

med utgångspunkt i deras egna upplevelser av omvärlden. Detta innebär att med rätt ställda 

frågor, kan den insamlade data ge en bild av hur lika eller olika respondenterna ser på samma 

situation. Med rätta formuleringar av de öppna frågorna kan forskaren få konkreta och 

professionella svar om erfarenheter. Detta kommer förhoppningsvis att utgöra ett användbart 

underlag för den kvalitativa analysen av data, då fokus ligger på individen och dennes 

upplevelser (Davidsson 2007, ss. 70-71). Vidare skriver Davidsson att genom att använda 

skrivna texter som ett redskap i en studie kan man få kunskap om andra människors upplevelser 

och erfarenheter och hur de tänker kring detta. Hon menar att de ställda frågorna kan påverka 

studien och vad man kommer att få veta (Davidsson 2007, s.73). Den kvalitativa respektive 

kvantitativa metoden skiljer sig därmed genom att kvantitativ data resulterar i användandet av 

siffror och ord som längre, fler eller mer för att jämföra statistik medan den kvalitativa datan 

analyserar och jämför personliga känslor och erfarenheter (Trost 2012, s. 18). 

Fördelar och nackdelar 

Anledningen till att self report skulle passa för syftet med denna studie är för att metoden kan 

ge ett djup i de svar respondenterna ger samtidigt som undersökningen kan nå ut till fler än vid 

alternativet intervjuer. Vid intervjuer kan man visserligen snabbt ställa följdfrågor för att täcka 

upp luckor i den insamlade datan men intervjuer tar tid. Björkdahl Ordell (2007, s.193) betonar 

att tid är en bristvara i forskningssammanhang och därmed kan det vara svårt att genomföra 

intervjuer där tillräckligt mycket data samlas in. Därför är self report ett bra alternativ, då 

undersökningens data fortfarande är kvalitativ men där metoden kan resulterara i mer data än 

vid intervjuer. Davidsson (2007, ss.78-79) styrker detta genom att förklara att genom self report 

kan respondenterna svara i lugn och ro utan att pressas eller bli styrda av en närvarande person, 

som vid intervju. 

Vid valet av self report som undersökningsmetod måste dock en medvetenhet om risken för 

bortfall finnas hos forskaren som genomför studien. Metoden kräver ett engagemang från 

respondenterna att vilja delta, antingen utifrån ett stort intresse för studiens syfte eller utifrån 

välvilja gentemot den eller de som står bakom studien. De som väljer att delta kan dock känna 

sig mindre utlämnade än vid en personlig intervju, då de får möjlighet att genomföra sin self 

report vid ett tillfälle och en plats som passar dem. Davidsson (2007, ss.78-79) redogör för att 

genom self report kan respondenterna få tid att tänka igenom sina svar utan att känna press från 

eller bli styrd av den som undersöker. Samtidigt kan denna frihet skapa problem för 

undersökaren då metoden även ger respondenten makten att svara kortfattat utan att utveckla 

sitt svar, eftersom möjligheten till att ställa direkta följdfrågor försvinner (Davidsson 2007, 

s.73). 

Det som alltså kan innebära ett problem vid användandet att self reports är att forskaren inte har 

någon personlig kontakt med respondenterna och därmed inte kan påverka djupet i svaren med 

en direkt dialog. Samtidigt går forskaren miste om de kroppsliga och språkliga uttryck som 

skulle uppenbara sig vid en intervju. Widerberg (2002, s.17) framhåller att när man som 

forskare analyserar texter och ljud istället sker detta på ett opersonligt plan och därmed går en 

del av den data som skulle registrerats av undersökaren vid en intervjusituation eller observation 

förlorad. 
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Urval 

För att få in tillräcklig data genom undersökningsmetoden self report är urvalet en viktig del i 

processen då ett stort ansvar läggs på deltagarna. Det krävs att respondenterna har ett intresse 

av att delta eller ett intresse av att undersökarna kommer framåt i sitt arbete. Valet av deltagare 

i studien har därmed skett genom ett bekvämlighetsurval. Med detta menas att undersökaren 

väljer deltagare utifrån tillgång och lämplighet. Detta urval kan ske på många olika sätt, 

exempelvis genom kontakter, anslag och sociala medier (Trost 2010, ss. 140-141). Valet för 

denna studie krävde en hög svarsfrekvens och därför har proffessionsanknytna kontakter inom 

skolan tillfrågats att delta, vilket även gett en snöbollseffekt till andra individers deltagande. 

Urvalsgruppen bestod av 30 yrkesverksamma pedagoger i Västra Götalandsregionen utbildade 

för arbete inom grundskolans tidigare år. Deltagarna har olika utbildningsbakgrund och har 

arbetat olika länge inom skolans värld. Utifrån syftet med undersökningen har dessa individer 

fått ett antal noggrant formulerade frågor att besvara via self report under en begränsad 

tidsperiod där de har kunnat välja ett tillfälle och en plats som passar dem. 

Bortfall 

Eftersom self report kräver ett personligt engagemang från respondenterna genom avsatt tid för 

deltagande är det viktigt att räkna med ett visst bortfall och därmed bjuda in ett större antal 

deltagare än vad som krävs för att säkerhetsställa reliabiliteten vid ett eventuellt stort bortfall. 

Samtidigt var det för denna studie viktigt att förfrågan om att delta endast gick ut till ett 

hanterbart antal, om det skulle visa sig att samtliga tillfrågade skulle välja att delta. 

Undersökningen gick därför ut till 30 tilltänkta respondenter, där förhoppningen var att få 

tillbaka minst ett tiotal svar. Antagandet var därmed från början att bortfallet riskerade att bli 

stort. Det totala bortfallet gav slutligen ett deltagande på 11 respondenter, vilket var inom ramen 

för vad vi hade förväntat oss. 

Genomförande 

Idén till denna studie uppkom av ett gemensamt intresse för det multikulturella klassrummet, 

vilket tog sig ut i ett förberedande PM som använts inför detta examensarbete. Det blev 

ingången till vad som kom att bli vår studie. I uppstarten av arbetet bearbetades syftet och de 

underliggande frågorna och i samband med detta utvecklades även inledningen till studien, 

vilket resulterade i en bred presentation av undersökningsområdet som sedan avgränsades mer 

och mer. Första steget därefter blev att formulera det missivbrev som skulle informera 

respondenterna om villkoren för deltagande samt de frågor som skulle utgöra self reporten, för 

att få dessa granskade.  

Genom goda bakgrundskunskaper inom forskningsområdet ges arbetet ett djup, därför 

påbörjades arbetet med att söka, läsa och välja ut relevant litteratur och forskning redan under 

studiens första tid. Andraspråksforskningen är relativt ung, vilket innebar att tillgången till 

undersökningar och vetenskapliga artiklar var begränsad. De flesta artiklarna inom området är 

skrivna på engelska medan en annan del forskningen som finns är några år gamla. När 

missivbrev och frågor var färdiggranskade mailades dessa ut till respondenterna för svar. 

Respondenterna fick först en vecka på sig att svara, men denna tid fick förlängas då många 

pedagoger var mycket upptagna innan terminens slut och därför behövde en längre svarsperiod 

för att kunna delta. Under väntan på svaren utformades innehållet i bakgrund, metod och 

genomförande samt den teoretiska ramen som en förberedelse inför den kommande 

analysdelen. 
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Arbetet med studien har varit varierande och uppdelning av skrivprocessen har i vissa stycken 

skett på ett naturligt sätt, medan andra delar arbetats fram gemensamt. Detta har dock föregåtts 

av en ständigt pågående diskussion om arbetets samtliga delar, både genom personlig kontakt, 

sociala medier och digitala mötesplattformer. Google Docs har varit en arena där skrivarbetet 

har kunnat pågå gemensamt även när möjligheten att träffas inte funnits. Dock har vi sett en 

fördel med att träffas och skriva tillsammans då innehållet har kunnat diskuteras direkt vilket 

gjort att tiden använts mer effektivt.  

När svarstiden för respondenterna var slut skrevs alla inkomna svar ut för genomgång, 

bearbetning och analys. Totalt inkom 11 self reports från de 30 som tillfrågats att medverka. 

Kontakten med respondenterna skedde via mailkontakt och svaren var skrivna i ett 

ordbehandlingsprogram. Bearbetning av respondenternas svar påbörjades sedan utifrån den 

kvalitativa analysen. Texterna lästes igenom och diskuterades för att hitta likheter och 

skillnader i svaren och variationerna i svaren gav upphov till olika kategorier vilka redovisas i 

resultatet. Dessa kategorier följde därefter med in i den första diskussionsdelen, där resultatet 

analyserades. Både resultatet och den efterföljande diskussionsdelen arbetades fram gemensamt 

för att en genomgående diskussion skulle kunna föras och utvecklas. Utifrån dessa diskussioner 

kunde därefter de didaktiska konsekvenserna för det egna lärandet belysas. 

Tillförlitlighet och giltighet 

Människan kan ställa sig frågande till en undersökning och undra över dess reliabilitet, det vill 

säga om en undersökning är tillförlitlig eller inte (Forsell 2012, s.62). Ett sätt att öka 

reliabiliteten är att som undersökare vara tydlig och konsekvent i kontakten med 

respondenterna. I denna undersökning innebar ett sådant sätt att samtliga respondenter fick 

samma frågor och information att utgå från i sina self reports. De gav även samma tidsram för 

att svara på undersökningen och möjlighet att välja plats och tid utifrån sina egna 

förutsättningar. 

Genom valet av self report som redskap kan reabiliteten bli större på grund av att 

respondenterna får möjlighet att sitta i lugn och ro och tänka igenom vad de verkligen tänker 

och tycker utifrån den erfarenhet och kunskap de besitter. Om deltagarna istället deltagit i en 

intervju, där pressen på ett svar kan kännas svår även om den som intervjuar ger gott om tid till 

eftertanke och formulering för respondenten, skulle svaren kunna vara missvisande då 

respondenten inte kommer till sin rätt. Self report ger även undersökaren ett avstånd till 

deltagarna i studien, vilket minskar utomstående påverkan. Det är dock viktigt att 

formuleringarna av frågor håller en objektiv ställning och inte kan tolkas olika av 

respondenterna. 

För att senare kunna genomföra en tillförlitlig analys av insamlad data krävs också att 

undersökningsmetoden är valid. Det vill säga att den undersöker det som skall undersökas och 

är av nytta för syftet med undersökningen. Eftersom studien syftar till att undersöka personliga 

erfarenheter hos respondenterna är sannolikheten att variationen av data är stor. Det kan därför 

vara bra att ha i åtanke att respondenterna kan behöva ställa upp på efterföljande frågor för att 

undersökningen skall vara valid. Det vill säga, om den data som samlas in inte ger tillräckligt 

med svar kan frågorna behöva följas upp av följdfrågor för att undersökningen skall ses som 

valid för studiens syfte (Trost 2012, ss. 64-65). 

Etik 

Utifrån den etik och moral som råder nu finns det olika krav för hur forskning ska bedrivas. Det 

finns två krav som måste följas parallellt. Dessa krav är forskningskravet och 
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individskyddskravet. Forskningskravet innebär att undersökningen skall hålla hög kvalitet och 

leda till att kunskaper utvecklas och fördjupas. Vidare innebär individsskyddskravet att 

individer som ingår i forskningen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada. Inom forskning 

finns det också olika principer som ska följas när en undersökning görs. Dessa principer anger 

vilka förhållningregler som gäller mellan respondenterna och den som genomför forskningen, 

för att konflikter ska kunna hanteras bättre (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-6). Inom forskning 

finns det även fyra huvudprinciper, härmed kallade krav, vilka vetenskapsrådet tydligt beskriver 

hur den som undersöker skall förhålla sig till. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är det krav som reglerar vad respondenterna skall informeras om innan 

studien genomförs. De som berörs av studien skall informeras om syftet både muntligt och 

skriftligt på ett språk de förstår. Vidare är det viktigt att tänka på att de som deltar i ett 

forskningssammanhang gör detta på frivillig basis. Detta regleras genom samtyckeskravet 

vilket tydliggör respondentens rätt att själva bestämma över sin medverkan i undersökningen. 

Detta krav är extra viktigt att ha i åtanke vid valet av metod, då en medverkande respondent när 

som helst kan välja att lämna studien vilket för undersökaren kan innebära att en helt ny studie 

måste påbörjas (Vetenskapsrådet 2002, ss.7–11). Med konfidentialitetskravet läggs ansvaret på 

undersökaren att uppgifter om respondenternas identitet förvaras så att obehöriga inte kommer 

att kunna ta del av dessa och inte heller kan identifieras i forskningen. Slutligen är det även 

viktigt att informera berörda parter om vem som kommer att nyttja de insamlade uppgifterna, 

det vill säga informera om nyttjandekravet och att insamlat material endast kommer att 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12–14). 

Genom mailkontakt med respondenterna fick de ta del av ett missivbrev där inbjudan till 

deltagande i studien fanns. Där beskrevs även ur vilket syfte studien skulle genomföras, vilka 

som genomförde den och att undersökarna skulle förhålla sig till de forskningsetiska 

principerna i hanteringen av material och i kontakten med respondenterna.  

Analysmetod och bearbetning 

I detta avsnitt kommer analysmetoden att beskrivas och hur bearbetningen av den data som 

samlats in har gjorts. En fördjupning i den kvalitativa analysen presenteras samt hur 

bearbetningen har skett. 

Kvalitativ analys 

Vid studier och undersökningar ska insamlad data analyseras och i samband med den kvalitativa 

metoden och fenomenografin används oftast en kvalitativ analys. Denna analys handlar om hur 

något karaktäriseras, alltså hur någons beskrivning av ett fenomen gestaltas. Eftersom den 

fenomenografiska delen handlar om att ta reda på egenskaper hos ett visst fenomen, exempelvis 

inkludering som är denna studiens huvudfenomen, kan en kvalitativ analys med fördel användas 

i denna metod. Ansatsen inbegriper också att finna kategorier och modeller. Analysen blir ett 

sätt att urskilja människors olika sätt att tänka, beskriva och uppfatta fenomenen i vardagen 

(Kihlström 2012, s.162). 

Utan att ha några färdiga hypoteser eller kategorier ska de angivna svaren tolkas utifrån hur 

de olika fenomenen eller företeelserna gestaltar sig. Vid upprepade genomläsningar får man 

försöka hitta mönster i svaren. Man får först upptäcka och sedan beskriva de kvalitativt olika 

sätt på olika sätt på vilka de svarande beskriver sin omvärld. (Kihlström 2012, s.162) 

I analysen lyfts innebörden i svaren fram, samt hur de framstår för de svarande. Det är innehållet 

och innebörden av respondenternas svar som är avgörande för hur de kvalitativt olika 

kategorierna kommer att bli. I början rekommenderas läsning av respondenternas utsagor 
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många gånger för att se om dessa visar på samma förståelse för fenomenet.  Utsagor som visar 

på olikheter eller olika uppfattningar av fenomenet ska identifieras.  Samtidigt som analysen 

sker på detta sätt ska den följa två spår där analysen ska gå på djupet i svaren. Vad säger 

respondenterna, vad menar de när de berättar om samma fenomen och vad säger samma person 

om andra saker, är viktiga frågor att ställa (Kihlström 2012, s.162). 

Under arbetets gång är det viktigt att studera innebörden i svaren som respondenterna gett och 

att dessa fördjupas. Vid läsning av dessa svar kan nya innebörder av svaren visa sig och som 

följd av dessa ge nya mönster. En annan del som är viktig i analysen är att inte ändra det 

respondenterna svarat, utan detta material ska vara exakt som respondenterna förklarat. Detta 

görs för att inte ändra innebörden av svaren och således behåller man betydelsen och inga 

felaktiga slutsatser kan dras. Vid analysarbetet är det viktigt att inte forcera fram ett resultat 

men samtidigt bör arbetet inte avbrytas. Det är viktigt att ge analysen tid och att ge tankar kring 

analysen tid. När du som forskare kan utläsa mönster i respondenternas svar utgör detta grunden 

för hur de olika kategorierna kommer att bli (Kihlström 2012, ss.162-163). “Det gäller att 

komma under ytan - att finna det som är underförstått” (Larsson 1984, s.33). 

Kategorier 

Kategorierna utgör en viktig del av analysarbetet. När dessa till slut kan grupperas kan intresset 

ändras från att ha fokuserat på olika uttryck till fokus på olika grupper i uppfattningar. Dessa 

grupperingar kan uttryckas som beskrivningskategorier, vilket visar på de olika sätten 

fenomenet uppfattas, erfaras eller förstås. ”Dessa beskrivningskategorier ses som 

undersökningens utfallsrum och är resultatet i en fenomenografisk studie.” Kategorierna måste 

ha en tydlig koppling till svaren och vad de handlar om. De ska också visa på variation och 

måste vara kvalitativt skilda åt, de får alltså inte överlappa varandra. Viktigt är också att 

skillnaderna mellan kategorierna är tydliga. Respondenternas svar och uppfattningar ska 

kategoriseras och inte personerna själva. ”Det är viktigt att betona att det i en fenomenografisk 

studie är beskrivningskategorierna som utgör resultatet.” Det handlar inte om hur frekvent något 

är, men i svaren kan detta ändå framgå (Kihlström 2012, s.163). 

Bearbetning 

I bearbetningen av texterna skedde en första genomläsning med efterföljande diskussion om 

innehållet. Denna diskussion resulterade i ytterligare en genomläsning där fokus låg på att 

identifiera samband och likheter mellan respondenternas svar, vilka markerades. Markeringarna 

gav upphov till en vidare diskussion av fenomen som inkludering, språkutveckling, resurser 

och verktyg, vilket ledde till att tre kategorier kunde utmärkas inför resultatet. När dessa 

kategorier bestämts skedde en successiv genomläsning utifrån varje kategori där olika stycken 

i varje self report granskades för sig för att lyfta fram respondenternas erfarenheter kring de tre 

kategorierna och vilka skillnader och likheter det finns inom urvalsgruppen. 

Meningsenhet Komprimerad mening Kategori 

 

På skolan finns det också en SVA-

pedagog som träffar några elever 

kontinuerligt, men som även finns 

som ett stöd för oss pedagoger. 

 

Tillgång till SVA-pedagog som 

stöder. 

 

Resurstillgångar 

Figur 1. Exemplet visar hur arbetet med respondetnernas svar har lett till de rubriker som 

används i resultatet och diskussionen.  
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När resultatet analyserats och presenterats kunde fokus gå över till tolkningen av svaren. Även 

i detta skede var det viktigt att kunna gå tillbaka i texterna för att skapa sig en förståelse för de 

olika företeelserna i respondenternas svar och vad dessa skulle kunna innebära. Kategorierna 

som togs fram kunde anknytas till både syftet, frågeställningarna och svaren från 

respondenterna och lyftes fram i följande rubriker: 

 Resurstillgångar 

 Verktyg och anpassningar 

 Inkluderingsperspektiv i eller utanför klassrummet  
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RESULTAT 
I denna del presenteras den data som samlats in och bearbetats för att få fram ett resultat. 

Resultatet utgår från svaren som framkommit genom self report vilka visar både samsyn och 

olikheter i arbetet med inkludering av SVA-elever. Fokus i resultatet ligger på den beskrivande 

delen av undersökningen. Samtliga respondenter har flera års erfarenhet inom läraryrket men 

spridningen på antal yrkesverksamma år är samtidigt stor. De flesta respondenter har gått sin 

utbildning efter 2000-talet början men innan den aktuella lärarutbildningen kom 2011. 

Resurstillgångar 

Tillgången till resurser, såsom SVA-lärare och språkhandledare är varierad mellan 

respondenterna. Respondenterna redogör för att tillgången till SVA-lärare varierar beroende på 

var de arbetar. Någon respondent uppger att SVA-undervisningen läggs helt på klassläraren, 

medan flera andra respondenter nämner olika procent som deras skolor har tillgång till SVA-

lärare. Denna procent skall sedan delas upp beroende på behovet i de olika klasserna. 

Respondent 3 uppger följande, 

På skolan har vi en lärare som jobbar i de lägre åldrarna. Tjänsten räcker inte ens till 

hälften av det behovet för SVA-undervisning som finns 

Även respondent 8 tar upp problemet och uppger att de har tillgång till modersmålslärare någon 

gång i veckan, som utifrån pedagogens önskemål går igenom det som behovet ligger på, som 

en studiehandledning. Dock nämner respondent 8 inte om de har tillgång till någon SVA-lärare, 

utan nämner att det ligger på modersmålsläraren. 

När det gäller arbetet här på skolan så har våra elever tillgång till en modersmålslärare 

en till två gånger i veckan, då arbetar de med studiehandledning, det vill säga stöd i 

något ämne som jag som lärare ser att det behöver just nu 

Flera av respondenterna nämner även att SVA-läraren är ett stöd för dem själva och inte bara 

till eleverna. Respondent 10 beskriver att, 

På skolan finns det också en SVA-pedagog som träffar några elever kontinuerligt, 

men som även finns som ett stöd för oss pedagoger. Vi har möjlighet att diskutera och 

bolla idéer, samt få förslag på anpassningar 

Även studiehandledning är en resurs som flera respondenter har erfarenhet av, det vill säga att 

pedagogerna har mött nyanlända elever, vilka är dem som har rätt till studiehandledning. Denna 

resurs nämns som en viktig del i att få nyanlända elever inkluderade i undervisningen, då de 

kan få språklig hjälp av handledaren i realtid.  

Resultatet visade också att nio av respondenterna har tillgång till en specifik SVA-pedagog. 

Åtta av dessa har även tillgång till studiehandledare. Fyra av dessa åtta har även tillgång till 

fritidspedagog. De två respondenterna som inte har tillgång till SVA-pedagog tar hjälp av 

modersmålslärare. Synen på vad som är en resurs varierade dock mellan respondenterna. 

Respondent 8, 10 och 11 tog upp digitala verktyg som en resurs som utnyttjas med samma syfte 

som SVA-lärare och studiehandledare, medan respondent 1, 4 och 5 nämner fritidspedagoger 

som en resurs de använder i klassrummet. Ett av de digitala verktyg som nämns i samband med 

SVA-elever är digital inläsningstjänst, där eleverna har möjlighet att lyssna och läsa samtidigt 

både på svenska och deras modersmål. Respondent 11 förklarar: 

Det finns tillgång till inläsningstjänst som har läromedel inlästa på olika språk. Jag 

kan även använda mig av iPad och appar i mitt arbete 

Vidare lyfter respondent 11 att arbetet med smartboard är en tillgång i undervisningen då detta 

verktyg möjliggör att låta klassen arbeta tillsammans med uppgifter istället för enskilt eller två 
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och två. Även Google Translate används som resurs för att kommunicera med eleverna om 

språket inte räcker till. Genom de digitala verktygen nämns även att dessa ger tillgång till 

förklarande bilder, filmer och ljud som kan användas i undervisningen. De respondenter som 

istället lyft hur fritidspedagogen används som en resurs nämner det positiva i att det bland deras 

personalstyrka finns fritidspedagoger med annat modersmål som kan hjälpa de elever som har 

samma modersmål.  

Studiehandledning ges till de elever som är nyanlända och fem respondenter redogör för att 

denna resurs används av dem genom samarbete. Respondent 11 skriver: 

Med elever som är nyanlända anser jag att de behöver vara i klassrummet så mycket 

som möjligt. Min erfarenhet säger att ju mer svenska de får höra desto snabbare kan 

de börja kommunicera…Det betyder att en språkstödjare är otroligt viktig. 

Respondent 1 lyfter att genom samarbetet mellan pedagog och studiehandledare kan SVA-

eleven även ges bättre förutsättningar att förstå begrepp som kan förklaras på förstaspråket både 

före, under och efter undervisningen. Detta stärks av Respondent 11 som förklarar att vid de 

tillfällen då elever fått ett bra stöd i klassrummet av studiehandledning har detta inslag bidragit 

till att eleverna har gjort enorma framsteg i sin språkutveckling.  

Vidare tar respondenterna upp användandet av andra elever och personal med samma 

modersmål som en resurs i klassrummet. Det vill säga att en elev som kommit längre i sin 

svenska språkutveckling kan vara en resurs för eleven som inte kommit lika långt. Att använda 

sig av elever eller andra personer som talar samma språk är en möjlighet som respondent 4 och 

5 berättar om. Flera respondenter uppger att de inom skolan har tillgång till personal med annat 

förstaspråk som kan användas som resurser där eleverna talar detta språk, men även att de 

använder sig av de egna andraspråken om möjlighet finns. Respondent 5 förklarar att resurser 

för att kommunicera med nyanlända elever finns både via studiehandledare och hos andra 

pedagoger på skolan. Det lyfts som viktigt att se vilka möjligheter det finns för att möta elever 

med annat förstaspråk och respondent 5 beskriver vad denne gör om språkförbristning uppstår 

Jag ber studiehandledaren om hjälp, eller annan vuxen med språkkunskaper i ”rätt” 

språk 

Denna typ av resurs nämns även av respondent 9  

Vi har förmånen att ha en resursperson som talar arabiska på skolan…Vid de tillfällen 

då det handlar om arabiska har vi vår resursperson som kan hjälpa till när 

språkförbristning uppstår, både mellan elever och föräldrar/vårdnadshavare 

Verktyg och anpassningar 

När det kommer till verktyg och anpassningar är bilder och kroppsspråk det som fokuseras hos 

respondenterna. Med hjälp av bilder förklarar de begrepp och företeelser som kan underlätta 

förståelsen både hos SVA-eleverna och elever med kunskapsförbristningar. Respondent 2 

skriver: 

Jag använder mig mycket av bilder i undervisningen och när elever inte förstår ritar 

jag ofta och försöker låta bilderna hjälpa till. Eftersom jag gillar drama visar jag även 

gärna med kroppen …Ibland har vi med oss konkreta föremål som vi visar upp 

medan respondent 1 skriver 

Automatisk har man känsla för vilka ord som kan innebära en svårighet. Man undviker 

inte orden men förklarar dem gärna med bildstöd och med andra ord. 

Respondent 2 och 8 uppger att de i undervisningen brukar lägga extra fokus på SVA-eleverna 

vid genomgångar och återkoppla till dem efteråt för att bedöma om de förstått och för att kunna 

förklara begrepp och innehåll extra vid behov. Respondent 2 skriver, 
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När jag talar brukar jag betona viktiga nyckelord jag tror de känner till, så att det blir 

lättare för dem att förstå 

Denna anpassning förklarar respondent 2 och 8 fångar upp elevernas svårigheter och möjliggör 

ett fortsatt lärande. Samtidigt tar respondent 10 upp att fokus i anpassningarna inte ligger enbart 

på SVA-eleverna utan innefattar även elever med andra svårigheter,  

Om och när jag gör anpassningar, så är det oftast begreppsord som behöver förklaras. 

Då brukar det även vara andra elever som behöver få dessa förklarade. 

Flera av de 11 respondenterna har nämnt flera olika verktyg och anpassningar de använder sig 

av i undervisningen. Sju av respondenterna nämner kroppsspråket som en del i arbetet.  Nio av 

respondenterna svarar att bildstöd är viktigt. Sex av respondenterna förklarar att det är viktigt 

att använda andra ord och förklara runt begrepp, medan två respondenter framhåller 

användandet av synonymer. Fem respondenter trycker på vikten av att använda digitala verktyg. 

Fem respondenter skriver att de använder sig av tolk eller studiehandledare i sin egen lärarroll. 

Tre av dessa respondenter nämner också att det är bra att använda andra elever till hjälp när en 

SVA-elev inte förstår. 

Kroppsspråket är en resurs som nämns som ett sätt att förmedla sig i undervisningen 

tillsammans med andra anpassningar och verktyg. Respondent 6 skriver att ”allt som oftast 

använder jag mig av kroppsspråk samt översättningsprogram och respondent 7 förklarar hur 

hen arbetar fokuserat med SVA-elever, 

Jag sätter mig tillsammans med eleven/eleverna och visar bilder, letar på datorn, 

använder kroppsspråk och förklarar med så enkla ord jag kan. 

Knappt hälften av respondenterna uppger att de använder sig av digitala verktyg som ett redskap 

i arbetet med SVA-elever, men de som nämner det tar upp att de använder söktjänster för att 

hitta bilder och filmer som kan hjälpa elevernas förståelse och öka deras språkkunskaper. Även 

översättningsprogram nämns, vilka används för att kunna förmedla viss kunskap på SVA-

elevernas förstaspråk. Respondent 6 skriver att hen ibland ”tar hjälp av telefontolk…samt 

översättningsprogram” och respondent 10 lyfter att, 

Jag brukar ta hjälp av digitala verktyg och använder mig även av Google translate. 

Det är inte det ultimata verktyget eftersom det ibland blir helt fel, men oftast hjälper 

det eleven att få en bättre förståelse för begreppens innebörd 

Inkluderingsperspektiv i eller utanför klassrummet 

Samtliga respondenter betonar vikten av en variation i undervisningen för en god inkludering 

och att behovet hos varje elev måste vara utgångspunkten för undervisningsupplägget. 

Respondent 7 skriver  

En mix av att få gå iväg och stanna är bra. Det kan vara skönt för eleven att få pröva 

språket i lugn och ro utan att någon annan elev lyssnar emellanåt och det är också bra 

att ha stödet i klassrummet så att eleven kan ställa frågor och få stöttning i 

realtid…annars blir det lätt att eleven får vänta en dag eller två och då hinner han/hon 

glömma sina frågor 

Förhållningssättet att undervisningen för SVA-elever bör ske både enskilt och i grupp får 

medhåll från samtliga respondenter, men samtidigt nämner vissa respondenter att det också 

beror på vad eleverna behöver träna på och i vilket sammanhang som är bäst att vara, i 

klassrummet och utanför klassrummet. Respondent 3 framhäver att det är bra om större delen 

av undervisningen sker i klassrummet men att det också måste ske individuellt och i mindre 

grupper utanför klassrummet. Dock uppmärksammar respondent 4 en annan syn på 

inkluderingen utifrån elevperspektivet och skriver,  



 

25 

 

”Jag tycker att det oftast är bäst om SVA-eleverna går ut till en liten grupp, helst 

nivåanpassad. Genom åren har jag upplevt att så många elever vågat prata och fråga 

(högt) i den lilla gruppen” 

Vidare lyfter respondent 4 att detta arbetssätt har fått eleverna att blomma ut. Denna syn 

uttrycker även respondent 5 som framhåller att erfarenheten visat att SVA-eleverna vågar 

använda språket mer i en liten grupp, där språknivån är jämnare än i klassen. 

Respondent 1 nämner också att det är viktigt att eleverna får möjligheter ”att arbeta på sin nivå”. 

Respondenten förklarar att detta innebär att eleverna i klassen får öppna uppgifter där innehåll 

och undervisning sker på olika nivåer men mot samma mål. Vidare nämner respondent 1 att ett 

samarbete med språkstödjare är viktigt i inkluderingsfrågan då det betyder att man ger eleverna 

”förutsättningar att delta i undervisningen”. 

Respondent 5 och 6 påpekar att det ibland kan vara svårt att inkludera elever de i stora klasserna, 

då det kan bli svårt att nivåanpassa materialet utifrån alla olika behov som finns. Samtidigt 

understryker respondent 6 att,  

Eleven som får hjälp löpande i klassrummet blir automatiskt en av de andra och 

riskerar inte på samma sätt att hamna utanför. 

Inkluderingsperspektivet ses även av respondent 2 och 7 som ett accepterande av SVA-eleven, 

vilket innebär att de anser att elevens förstaspråk kan lyftas in och tillåtas i undervisningen. 

Respondent 2 svarar, 

När jag haft äldre elever har jag låtit eleverna använda sitt modersmål i olika 

situationer...På så sätt har jag velat visa att jag tycker att deras modersmål är viktigt…i 

början har det känts viktigt att de har kunnat arbeta precis som alla andra även om de 

inte arbetat på samma språk. 

Respondent 7 framhåller också elevernas modersmål och att detta kan användas i 

undervisningen. I detta arbete lyfts även samarbetet med studiehandledaren fram då denne 

tillsammans med eleven kan översätta arbetet från modersmålet till svenska för att 

bedömningen av innehållet kan göras. 
Användandet av andra elever ur inkluderingsperspektivet anses av flertalet respondenter vara 

till en fördel. Som tidigare nämnts kan elever med samma modersmål användas för stöttning i 

undervisningen. Detta blir också ett sätt att inkludera de nya eleverna. Samtidigt lyfter 

respondent 8 att även andra elever i klassen bör användas i arbetet med att inkludera nya elever, 

Jag tycker oerhört viktigt att de känner sig välkomna och blir en av klassen fort…. 

När eleven väl har kommit försöker jag be några i klassen att agera lite extra kompis 

så att den nya eleven fort känner sig välkommen. 
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DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, teoretisk ram och bakgrund i 

förhållande till studiens syfte. Syftet var är att undersöka pedagogers erfarenheter i arbetet med 

inkludering av SVA-elever i klassrummet och hur det påverkar undervisningen, utifrån våra 

frågeställningar. Vilket stöd och vilka verktyg som används samt hur anpassningar utformas 

och blir en del av den konkreta undervisningen lyfts fram i respondenternas svar och sätts i 

samband med aktuell forskning inom området. Det läggs även fokus på hur inkludering av 

SVA-elever sker i eller utanför klassrummet. Även undersökningens tillvägagångssätt 

diskuteras och utvärderas och de didaktiska konsekvenserna för utövandet av yrket lyfts fram. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från de kategorier som uppstod i genomgången och analysen av 

respondenternas svar. Dessa kategorier utgör underrubriker som kopplas till frågeställningarna 

i studien. 

Resurstillgångar 

I resultatet av undersökningen lyfts att tillgången till resurspersonal i form av fritidspedagoger 

med annat förstaspråk användas i arbetet med andraspråkselever av ett fåtal respondenter. Det 

framgår av resultatet att personal med annat förstaspråk kan ha positiva effekter på elevernas 

lärande. De respondenter som lyfter fram detta sätt att anpassa undervisningen framhåller att 

resurser som talar SVA-elevernas förstaspråk kan genom språket hjälpa eleverna när 

andraspråket inte räcker till. Genom denna kommunikation stöttas eleverna i förståelsen för 

ämnet och språket. Detta är en aspekt som Franker (2013, s.798) belyser när hon pekar på vikten 

av stöttning av pedagoger med annat förstaspråk. Hon betonar att i arbetet med den formella 

och informella inlärningen är det viktigt att skolan möter elevernas erfarenheter och behov i 

undervisningen, där det ena behovet kan bestå i att kommunicera kunskapen på det egna 

förstaspråket. Fördelen med denna typ av undervisning är att eleverna utvecklas och skapar en 

förståelse för det svenska språket menar Franker (2013, s.798). Resultatet visade att resurser 

för att kommunicera med nyanlända elever finns både via studiehandledare och hos andra 

pedagoger på skolan och både respondenternas syn på vikten av möta eleverna på deras nivå 

och anpassa undervisningen och resurserna utifrån detta får alltså stöd i forskningen. 

Resultatet visar även att tillgången till SVA-läraren ses som ett stöd till både pedagoger och 

elever. Damber (2013, s.668) belyser att stöttningen som pedagoger av olika slag kan ge bidrar 

till att skapa lust till ett fortsatt lärande samtidigt som pedagoger som får stöd ges bättre 

möjligheter att utveckla och bättre anpassa sin undervisning. Stöttning av detta slag kan ske 

före, under och efter undervisningen, med syfte att ge eleverna utökade möjligheter till att följa 

med i och förstå innebörden av undervisningen. Inlärningen underlättas på så sätt för eleven 

som ges ett bättre utgångsläge för att ta till sig ny kunskap inom olika ämnen.  

En annan resurs, som flertalet respondenter har erfarenhet av är studiehandledaren. Eftersom 

studiehandledarens roll främst är till för de nyanlända eleverna kan en slutsats dras att flertalet 

respondenter har mött nyanlända elever i sin yrkesroll. Studiehandledaren nämns i resultatet 

som en viktig del i att få nyanlända elever inkluderade i undervisningen, då de kan få språklig 

hjälp av handledaren i realtid. Skolverket (2015, ss.7-8) lyfter att andraspråkselever, enligt lag, 

har rätt till studiehandledning på förstaspråket vid de tillfällena de behöver. Detta regleras i 5 

kap.4 § skolförordningen (SFS 2011:185). Vidare framhäver Skolverket (2015, ss.7–11) att 

studiehandledning innebär en viktig insats för SVA-elevernas fortsatta lärande. Genom 
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studiehandledning ges eleverna bättre förutsättningar att tillägna sig ämneskunskaper utan att 

hämmas av sina språkliga brister på andraspråket.  

Resultatet visar att möjligheten till resurser så som SVA-pedagog, studiehandledare eller annan 

personal med samma förstaspråk som SVA-eleverna kan bidra till att eleverna spenderar mer 

tid i klassrummet och därigenom ges möjlighet att lära sig språket snabbt. En respondent 

framhäver särskilt att bra stöd i klassrummet bidrar till enorma framsteg i språkutvecklingen 

hos eleverna. Det lyfts även fram att samarbetet mellan dessa resurser och pedagogen i klassen 

kan ge SVA-eleverna bättre förutsättningar att förstå begrepp som kan förklaras i olika förlopp. 

Detta resultat stärks av Damber (2013, s.668), som poängterar att stöttning före, under och efter 

undervisningen och kan bidra till att ge eleverna möjlighet till att följa med i undervisningen 

och utvecklas vidare. Även Skolverket (2015, s.21) framhåller att stödet är viktigt i arbetet med 

SVA-eleverna. De menar att stöd som ges i form av studiehandledning innebär att eleven kan 

få hjälp på sitt förstaspråk, men detta kräver god planering och ett gott samarbete mellan 

handledare och pedagog. Studiehandledningen kan ske antingen före, under eller efter 

lektionen. Vidare lyfts det av respondenterna att eleverna på så sätt får utveckla sitt akademiska 

språk på förstaspråket, det vill säga utbyggnaden av språket, vilket underlättar 

språkutvecklingen av andraspråket. Utan studiehandledning finns risk för att eleverna annars 

inte uppnår de krav som ställs i olika ämnen på grund av språket. 

Verktyg och anpassningar 

Vygotskijs tankar om redskap består av språket, förståelsen och materiella ting, redogör Säljö 

(2012, ss.187-189). Dessa redskap bidrar även till att utveckla varandra och är 

medieringsverktyg som påverkar vad vi förstår, hur vi knyter an vår nya kunskap och hur vi 

sedan agerar i omvärlden. Resultatet av denna studie visar att arbetssättet som tillämpas ute i 

verksamheterna kan liknas vid mediering. För att fånga upp elevernas svårigheter görs till 

exempel återkopplingar till SVA-eleverna efter genomgångar för att pedagogerna skall kunna 

identifiera svårigheter och möta upp med de anpassningar och redskap eleverna behöver för att 

ta sig till nästa zon för utveckling. Materiella ting som bilder eller konkreta föremål används 

ofta för att ge eleverna förståelse för olika begrepp, vilket hjälper dem att utveckla sitt språk. 

Till sin hjälp har flera pedagoger digitala verktyg som används både för att visa filmer, leta efter 

bilder eller hitta andra ord och översättningar för att förklara begrepp och företeelser.   

I arbetet med att anpassa undervisningen lyfts bilder och kroppsspråk fram som verktyg 

respondenterna använder sig av i undervisningen med SVA-elever. Resultatet visar att flera 

respondenter anser att med hjälp av bilder och kroppsspråk kan de överbrygga den språkliga 

kunskapsbristen. Redskapen lyfts även fram som en hjälp till att synliggöra meningen av 

begrepp och företeelser, vilket kan bidra till att öka förståelsen för dessa hos SVA-eleverna. 

Respondenternas syn på dessa verktyg är en del i samspelet för att skapa förståelse. Detta får 

medhåll från Herrlin, Ackersjö och Frank (2012, s.65). De redogör för att genom exempelvis 

bilder stöttas elever till att kunna sätta in begrepp och företeelser i ett sammanhang. Vidare 

lyfter de att barn naturligt använder sig av olika uttryckssätt som bild, musik, rörelse, mimik 

och gester i kommunikationen med andra. Samtidigt belyser de även att dessa multimodala 

hjälpmedel är ett stöd som både elever och pedagoger kan använda sig av för att utveckla 

ordförrådet och förståelsen i kommunikationen med varandra (Herrlin, Ackesjö & Frank 2012, 

s.102).  

Språket ses som det redskap som ger oss möjlighet att fungera i ett socialt sammanhang och 

innebär därför en stor fördel för den som behärskar det. Säljö (2012, ss.187-191) framhåller att 

Vygotskij såg språket som “redskapens redskap” och resultatet i studien visar att 

respondenterna ser användandet av olika språk som en tillgång i sin undervisning. 
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Inläsningstjänst och översättningsprogram är några av de verktyg som lyfts fram av 

respondenterna och de digitala verktygen används som ett hjälpmedel för att öka förståelsen i 

kommunikationen med SVA-elever. De positiva aspekterna av att använda sig av digital teknik 

i undervisningen lyfts i Lgr11 (Skolverket 2013 s.6) som en möjlighet för eleverna att söka 

kunskap, kommunicera, skapa och lära. Resultatet av denna studie visar att digitala verktyg 

används som ett redskap i arbetet med SVA-elevers förståelse, språkkunskaper och samspel. 

Bland annat belyser resultatet att program som Google Translate kan utnyttjas som ett verktyg 

att kommunicera över för att förklara begrepps innebörd vid behov och att tillgången till 

bildstöd är en stöttning i lärandet och med hjälp av digitala verktyg. 

Wiberg (2007, s.50) menar att en god tillgång till dessa redskap underlättar kommunikationen 

och informationsutbytet mellan människor och kan spela en viktig roll i det medierade lärandet. 

Genom digitala verktyg ges pedagogerna möjlighet att överbrygga de svårigheter SVA-

eleverna har i Svenska med hjälp av deras förstaspråk. Elevernas eget språk blir därmed en 

tillgång med hjälp av de digitala verktygen, då de ger möjlighet för både pedagog och elever att 

kommunicera med varandra. Det ger även eleven möjlighet att uttrycka sina tankar, vilket kan 

vara svårt på ett språk som inte behärskas. Sambandet mellan tanke och språk, påpekar Säljö 

(2012, ss.187-191), är enligt Vygotskij de viktigaste redskapen och de samspelar ständigt. Att 

ge SVA-elever möjlighet att kommunicera på det språk de tänker på kan därmed ses som en 

hjälp för dem att uttrycka sig och bli delaktiga i den svenska skolans kultur och organisation. 

Digitala verktyg kan sålunda användas på olika sätt för att underlätta SVA-elevers lärande och 

utveckling.  

Inkluderinsperspektiv i eller utanför klassrummet 

Genom olika verktyg, resurser och anpassningar kan det konstateras att inkluderingen av SVA-

elever i klassrummet är en komplex fråga, då tillgången ser olika ut på olika skolor. Det 

sociokulturella lärandet lyser dock igenom då det handlar om samspel, det vill säga kontakten 

mellan människor. Säljö (2012, ss.187-189) redogör för att det är det sociala samspelet som 

utvecklar individens kognitiva färdigheter, hur vi uppfattar oss själva och andra. Dessa 

färdigheter inom socialt samspel, menar han, utgör en viktig faktor i utvecklingen av ny 

kunskap. Resultatet i denna studie visar att respondenterna lyfter vikten av en varierad 

undervisning, för att skapa ett inkluderande klassrum, där behovet hos varje elev ska vara 

utgångspunkten för undervisningen. Att ingå i klassrummet och det sociala samspelet som 

pågår där måste enligt majoriteten dock varvas med en till en undervisning och arbete i 

nivåanpassade grupper. Respondenternas svar visar att förhållandet mellan undervisning i 

klassen, en till en undervisning eller undervisning i särskild grupp måste ses som komplement 

till varandra och att utgångspunkten skall vara elevens behov. Elevens perspektiv, där hänsyn 

tas till att få testa språket i ”lugn och ro”, belyses som en del i utvecklingen och en variation 

mellan att ingå i klassrummet och att få möjlighet till enskild explicit undervisning premieras 

bland respondenterna.  

Det finns dock olika syn på om SVA-elever bör tillbringa större delen av tiden med klassen 

eller separeras in i grupper med andra SVA-elever utanför klassrummet och det kan vara svårt 

att veta vad som är bäst ur elevperspektiv. Hur undervisningen runt SVA-eleverna byggs upp 

påverkar förutsättningarna för språkutvecklingen, vilket Vygotskij (2001, s.38-40) framhåller 

beror på att kraven som ställs skiftar beroende på omständigheterna i kommunikationen. Han 

poängterar vidare att språkets syfte är kommunikation och att en utveckling av språket krävs 

för att fungera i olika sociala sammanhang och konstellationer. Detta stärks av Wedin (2011, 

s.3) som framhäver att andraspråkselever lär sig den språkliga basen genom 

klassrumsinteraktion. Samtidigt menar hon att utbyggnaden av språket sker genom den explicita 

undervisningen i SVA. De som hävdar att SVA-elever gynnas främst av explicit undervisning 
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utanför klassrummet riskerar därmed att missa den sociala interaktionen och samhörigheten 

med den övriga klassen. Samtidigt som elever som tillbringar mest tid i klassrummet kan 

uppvisa goda sociala interaktionsmönster men misslyckas i utbyggnaden av språket på grund 

av bristen på explicit inriktad undervisning. Det vill säga att eleverna kan gynnas och 

missgynnas både av att inkluderas och att exkluderas ur klassrummet, medan en varierad 

undervisning kan täcka ett större behov hos eleverna och därigenom leda till ett inkluderande 

förhållningssätt. Genom ett inkluderande förhållningssätt, där kommunikationen mellan lärare 

- klass, lärare - elev och elev-elev varieras i undervisningen, menar Wedin (2011, s.8) att SVA-

eleverna får verktyg för att utveckla sitt akademiska språk genom interaktion i ett socialt 

sammanhang. 

I arbetet med inkludering av SVA-elever i undervisningen visar resultatet av denna studie att 

respondenternas intention är att anpassningar ska göras utifrån elevernas förmågor och att 

undervisningen ska läggas på rätt nivå för att utmana och utveckla eleverna. I detta arbete lyfts 

samarbetet med studiehandledare som en del i att inkludera SVA-elever i den ordinarie 

undervisningen där alla kan arbeta mot samma mål men utifrån sina egna förutsättningar. Det 

respondenterna lyfter, utifrån sina erfarenheter, är att detta ger eleverna möjlighet att arbeta 

nivåanpassat samtidigt som de ges förutsättningarna för att kunna ingå i den ordinarie 

undervisningen. I resultatet lyfts tanken om att stöd som ges i klassrummet minskar risken för 

utanförskap då SVA-eleverna blir en del gruppen. En inkluderande undervisning, med 

anpassningar för SVA-eleverna, menar Wedin (2011, ss.3-4) möjliggör för eleverna att tillägna 

sig nya kunskaper. Hon poängterar i detta att nyanlända elever oftast förväntas inhämta kunskap 

på ett språk de ännu inte behärskar och att en icke anpassad undervisning därmed kan missgynna 

dessa elever.  

Användandet av elevernas förstaspråk undervisningen tas i resultatet upp som en anpassning 

som kan göras i samarbete med studiehandledaren. För att anpassa undervisningen till de olika 

språkliga nivåer som tillkommer i undervisningen av SVA-elever, krävs ett nära samarbete 

mellan pedagog och studiehandledare, menar Wedin (2011, ss.3-4) och framhåller att genom 

detta ges SVA-eleverna de rätta förutsättningarna att lyckas, då modersmålet kan användas i 

klassrummet. I användandet av modersmålet i klassrummet lyfter resultatet även fram att andra 

elever och personal med samma modersmål används för en ökad inkludering, genom att de ges 

möjlighet att kommunicera på sitt förstaspråk. Vygotskij (2001, ss.38-40) förklarar att syftet 

med språket är att kunna kommunicera med andra människor. Finns det då språkliga 

kunskapsbrister på andraspråket kan förstaspråket hjälpa till i det sociala samspelet och gynna 

SVA-elevens utveckling. Förstaspråket kan då ses som är en resurs och en tillgång då eleverna 

ges möjlighet att kommunicera ämneskunskaper utan de språkliga kunskapsbrister som uppstår 

i andraspråket. 

Metoddiskussion 

Med rätta formuleringar av de öppna frågorna kan forskaren få konkreta svar om 

respondenternas erfarenheter. Detta tror vi kommer att bidra till den kvalitativa analysen av 

data, då fokus ligger på individen och dennes upplevelser (Davidsson 2007, ss. 70-71). Vidare 

skriver Davidsson att genom att använda skrivna texter som ett redskap i en studie kan man få 

kunskap om andra människors upplevelser och erfarenheter och hur de tänker kring detta. Hon 

menar att de ställda frågorna kan påverka studien och vad man kommer att få veta (Davidsson 

2007, s.73). 

Valet av self report som redskap i en kvalitativ undersökning kan problematiseras först när 

resultatet av data gåtts igenom. För syftet med studien kunde denna metod ses som positiv i den 

bemärkelse att det fanns fler fördelar än nackdelar. Nackdelar finns i alla typer av 
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undersökningar och det är först när resultaten ringats in som forskaren kan se vikten av 

nackdelarna med en metod. Det vill säga att, även om vi kan förutse problem som kan uppstå 

med en undersökningsmetod kan vi inte till fullo förstå riskerna med dessa förrän 

undersökningen är genomförd. Först när all data gåtts igenom och sammanställts blir det 

uppenbart på vilket sätt metoden inte varit till en fördel. I denna studie innebar det att 

nackdelarna med metoden enbart skulle vara aktuella om undersökningen inte gav det djup av 

data som krävdes för syftet. 

Fördelarna med metoden self report var främst smidigheten i att kunna kontakta de tilltänkta 

deltagarna enkelt och snabbt genom mail, samt att bearbetningen av materialet skulle innebära 

redan datorskriven text. Detta sätts i förhållandet till hur lång tid det tar att genomföra och 

därefter transkribera intervjuer kan man se det som att self reports ger undersökarna möjlighet 

att fokusera mer på resultatet och analysen av svaren. I efterhand kan dock valet av metod, sett 

utifrån en tidsaspekt, ifrågasättas. Anledningen till detta är oförutsedda händelser som ledde till 

att många av de tilltänkta respondenterna inte hade tid att avsätta för sitt deltagande just under 

denna period. Svarstiden för respondenterna sattes till en vecka, men fick därefter förlängas till 

att innefatta två veckor för att tillräckligt många respondenter skulle kunna delta. Hade valet av 

metod istället lagts på intervjuer hade dessa kunnat genomföras vid ett specifikt tillfälle. 

Transkriberingen och analysen av svaren hade delvis kunnat ske parallellt och därmed resulterat 

i att tiden för studien hade kunnat disponeras mer effektivt. Det kunde också konstateras att just 

skillnaderna mellan self report och intervjuer, när det kommer till personlig kontakt, inte bör 

tas för lätt på, då den personliga kontakten ger en mer engagerad bild av undersökaren och 

därmed även kan ge ett större engagemang hos respondenterna. 

Nackdelen med att den personliga kontakten uteblir vid användandet av self report är alltså en 

aspekt som visats sig vara problematisk. Dels då djupet i svaren inte har kunnat påverkas och 

dels då detta kan ha föranlett det bortfall av deltagare som blev. Även förväntningarna på de 

svar som samlades in kan ha varit för höga. En förutfattad mening var att den data som samlades 

in skulle resultera i mer ingående svar från respondenterna, då de fick möjlighet att genomföra 

undersökningen i lugn och ro utan stressen som skulle kunna uppstå vid en intervju. Genom att 

ge respondenterna tid att svara förutsattes att de skulle lägga tid på att ge utförliga och ingående 

svar, vilket då hade gett oss som undersökare en bred data att utgå från i analysen. Många av 

svaren visade sig dock vara mycket kortfattade och utelämnade de ingående beskrivningarna 

som hade förväntats. Innehållet gav ändå svar på de frågor som ställts och gav den data som 

krävdes för syftet, men för att få de djupa detaljerna i respondenternas erfarenheter borde kanske 

förväntningarna från undersökarna tydliggjorts. 

Det är dock svårt att förutspå utgången för en undersökning innan den genomförts. I efterhand 

kan dock en slutsats av metodvalet visa att resultatet inte levde upp till förväntningarna. I och 

med denna slutsats måste därmed även reflektionen av genomförandet diskuteras. Hade 

utformningen av missivbrevet kunnat locka fler att delta? Det vill säga skulle vi kunnat vara 

tydligare med hur mycket tid som respondenterna förväntades lägga på sin self report och hur 

mycket text de förväntades skriva. Begreppet self report är inte en känd metod inom den grupp 

av respondenter som utsågs och möjligtvis kan uppfattningen om hur mycket engagemang som 

krävdes för ett deltagande förstorats upp hos de som valt att inte delta. 

Didaktiska konsekvenser 

Denna studie har tagit upp hur verksamma pedagoger tänker och arbetar med SVA-elever ur ett 

inkluderingsperspektiv. Genom att undersöka hur pedagoger arbetar med dessa elever har vi 

getts en inblick i vilka svårigheter som finns att möta ute i verksamheten och vilka verktyg och 

resurser som används för att underlätta både för pedagogerna och för eleverna. Arbetet har gett 
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oss en förståelse för hur andra tänker om SVA-undervisning och gett oss kunskap som vi kan 

använda i vårt kommande yrkesutövande.  

Olikheterna i resursfördelningen mellan skolorna är något vi reagerat på och tagit till oss av, 

vilket innebär att vi inser vikten av att vara förberedd för att möta alla barn trots att stödet från 

andra inte alltid finns till hands. Detta är ett stort ansvar som många pedagoger bär på. Det blev 

även tydligt genom studien att gamla idéer och föreställningar om SVA-elevers lärande till viss 

del lever kvar inom skolan. Det blir därför viktigt för oss att ta till oss av de gamla lärorna men 

samtidigt vara framåtsträvande och visa fördelarna med att vidareutveckla undervisningen för 

att ge SVA-eleverna de bästa förutsättningarna för en god språkutveckling som kan gynna 

eleverna både socialt och akademiskt. 

Eftersom denna studie genomfördes i liten skala anser vi att det hade varit intressant med vidare 

forskning inom området med fokus på pedagogernas erfarenheter. En sådan studie skulle kunna 

användas i syfte att kartlägga hur arbetet med SVA-elever ser ut nationellt och hur denna 

undervisning kan utvecklas.             
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BILAGA 1 

Missivbrev 

I dagens mångkulturella klassrum finns ofta flera språk representerade. Representationen av 

olika modersmål bland eleverna, tillsammans med en ökande variation i de svenska 

språkkunskaperna, ställer pedagoger inför stora utmaningar. Därför är andraspråksinlärning ett 

viktigt område att studera. 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter i arbetet med inkludering av 

SVA-elever i undervisningen. Vi som genomför undersökningen är två studenter som läser 

sjunde terminen på Grundlärarprogrammet, med inriktning F-3, vid Högskolan i Borås och 

denna studie ingår i vårt examensarbete på grundnivå.  

För att genomföra denna undersökning kommer vi att använda oss av metoden self report där 

yrkesverksamma pedagoger på olika skolor deltar. Namn på skolor och de som genomför self 

reports i studien kommer att fingeras för att säkerställa anonymitet. Uppsatsen kommer sålunda 

skrivas så att de som läser den inte kan identifiera på vilka skolor eller bland vilka pedagoger 

studien har genomförts. Efter examensarbetets godkännande kommer studien att finnas som en 

offentlig handling. 

I arbetet kommer vi att utgå från de forskningsetiska principerna (www.vr.se), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka 

reglerar hur man i forskningssammanhang skall förhålla sig till deltagarna i en studie och hur 

forskningsmaterialet samlas in och tas om hand. Det är frivilligt att delta i studien. Du kan när 

som helst avsluta din medverkan och du kan välja att inte svara på en viss fråga. Dina svar 

kommer inte att användas till annat än till studien vi genomför. 

Vi ser fram emot ditt deltagande och samarbete i denna studie. Om du har några funderingar 

eller frågor kontakta oss gärna via mail. 

 

Sigrun Ingolfsdottir    Kerstin Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vr.se/
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BILAGA 2 

Information till deltagarna i studien 

Self report innebär att ni som respondenter svarar på ett fåtal öppna frågor, med utgångspunkt 

i era egna upplevelser av omvärlden. Detta kan jämföras med en intervju med god betänketid 

och möjlighet att formulera sina svar väl. Den insamlade data kan ge oss en bild av hur lika 

eller olika våra respondenter ser på samma situation. Anledningen till att self report passar för 

syftet med denna studie är för att metoden kan ge ett djup i de svar ni ger, samtidigt som vi kan 

nå ut till fler än vid alternativet intervjuer.  

Vid behov kan ni komma att kontaktas för uppföljning av self report med kompletterande frågor 

och följdfrågor. Detta kan ske om det finns behov av ett förtydligande eller vidareutvecklande 

av de svar ni gett. Det innebär även att vi som genomför studien kommer att veta vilka ni är, 

för att kunna återkoppla vid behov, detta kommer dock inte synliggöras i studien.  

Tack för er medverkan, 

Sigrun & Kerstin 
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BILAGA 3 

Self-report 
Vi uppskattar om du svarar på följande frågor så utförligt och innehållsrikt som möjligt. Namn 

och kontaktuppgifter är till för att vi ska kunna höra av oss ifall vi behöver ställa någon extra 

fråga.  

Frågor 

1. Namn och kontaktuppgifter. 

2. Berätta kort om din utbildningsbakgrund och hur länge du varit yrkesverksam. 

3. Vilka resurser har du som lärare tillgång till i arbetet med SVA-elever? 

4. Hur agerar du när språkkunskaperna brister hos elever?  

5. På vilket sätt anpassar du ditt språk i undervisningen med SVA-elever i åtanke?  

6. Hur arbetar du med att inkludera elever med ett annat förstaspråk i undervisningen?  

7. Det kan finnas stora skillnader mellan skolor och pedagoger när det gäller SVA-

undervisning. Vissa elever får SVA-undervisning i klassrummet, andra får gå iväg för 

SVA-undervisning. Det finns även elever som inte får någon SVA-undervisning alls. 

Utifrån de scenarion du upplevt under din tid som lärare, vad är dina tankar och 

erfarenheter kring dessa sett från elevernas bästa: 

Vi skulle bli ytterst tacksamma om du tog dig tid att svara på dessa frågor. Din self report 

skickar du åter till oss via mail. Vill du hellre lösa detta på något annat sätt är du självklart 

välkommen att kontakta oss. Genom att du svarar på dessa frågor samtycker du till att svaren 

används för syftet av denna studie vilket kommer resultera i ett offentligt ett examensarbete 

som kommer finnas tillgängligt för allmänheten.  

Vi ser fram emot ditt deltagande och samarbete i denna studie. Om du har några funderingar 

eller frågor kontakta oss gärna via mail. 

Sigrun Ingolfsdottir    Kerstin Larsson 
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