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Syftet med studien är att undersöka om och hur andraspråkselever blir 
inkluderade i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Det har skett 
utifrån frågeställningen, Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO med 
inkluderingen av andraspråkselever i undervisningen? . De metoder jag har 
använt mig utav är, systematiskt observation, deltagande observation samt 
semistrukturerade intervjuer. Mitt urval är baserat på antalet andraspråkselever 
i klassen då det är en skola på enbart nio klasser. Resultatet är framtaget med 
hjälp utav ett observationsschema samt från intervjuerna. De slutsatser jag 
kommit fram till är att ämneslärarna arbetar effektivt med försöket att 
inkludera eleverna men det brister i kompetens kring andraspråksinlärning, 
vilket resulterar i att det inte blir en likvärdig skolgång.  

_______________________________________________ 
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gemenskap, kunskap, kompetens  
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1 Inledning 

Skolan är en plats som ska vara anpassad till oss alla, oavsett 
funktionsnedsättning av olika slag, etnicitet eller kön. Som elev ska en känna sig 
sedd och hörd, med andra ord känna sig inkluderad. Denna studie är baserad på 
tidigare studie jag utförde där jag undersökte flerspråkiga elevers 
språkutveckling och inkludering i en förberedelseklass. Denna förberedelseklass 
höll till i ett eget klassrum och eleverna var sällan ute i de övriga klassrummen. I 
förberedelseklassen är de som allra högst i ett och ett halvt år sedan måste de ut 
i den vanliga skolundervisningen. Men under tiden de befinner sig i 
förberedelseklassen är tanken att de först ska utveckla språket för att sedan 
slussas ut i vanlig klass. I takt med att de utvecklar språket är de med i den 
vanliga skolverksamheten. Men i de praktiska ämnena är de med som vanligt 
från början och engelska och matematik är de flesta även med i. Allra sist 
kommer alltså SO och NO, vilket då fick mig att vilja undersöka hur eleverna 
blir inkluderade där, om de ens blir det och hur lärarna arbetar i dessa ämnen 
med att fånga upp elever som saknar många delar i språket. I SO och NO fanns 
det tyvärr ingen modersmålslärare eller någon med kompetens för att kunna 
hjälpa till. Resultatet, i korta drag, från den studien är att dessa elevers 
språkutveckling gick långsamt framåt på grund av för lite hjälp på modersmålet 
och att de var mer exkluderade än inkluderade i skolverksamheten. Eleverna 
inkluderades i form av olika aktiviteter, men utöver det valde eleverna själva att 
hålla sig till sitt klassrum för där kände de sig trygga. Detta tror jag handlar om 
att allt utanför de fyra väggarna känns för exkluderande för dem. Med 
utgångspunkt i vad jag kom fram till då, vill jag nu gå lite djupare och undersöka 
inkludering i klassrummet. Mitt problemområde handlar om hur och om 
andraspråkslever blir inkluderade i undervisningen med stöd från forskningen. 
Inkludering är något alla lärare borde sträva efter att uppnå i sitt klassrum 
oavsett ämne och därför anser jag att detta är ett pedagogiskt relevant ämne.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur elever inkluderas i de teoretiska 
ämnena som hör till SO och NO. Fokus kommer att ligga på hur lärare arbetar 
med att inkludera elever med ett annat modersmål än svenska. Syftet kommer 
att besvaras genom tre frågeställningar. 

1.2 Frågeställningar 

Syftet besvaras utifrån frågeställningarna: 
 

1. Hur arbetar de två lärarna i ämnena SO och NO med inkluderingen av 

andraspråkselever i sin undervisning? 
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2. Vad hävdar de två lärarna i ämnena SO och NO att de gör för att främja 

inkluderingen av andraspråkselever i sin undervisning? 

 

3. Hur förhåller sig det de två lärarna säger mot vad de gör i praktiken? 
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2 Bakgrund  

2.1 Inkludering – olika definitioner. 

Inkludering är ett brett begrepp och kan innebära olika saker för olika 
människor men begreppet är också kontextberoende. Göransson & Nilholm 
(2013) försöker i sin rapport lyfta fram kännetecken som finns belagda hos olika 
forskare som försökt att definiera begreppet inkludering och en inkluderande 
skola. De hävdar att det är viktigt att man kan tydliggöra vad det är man menar 
när man talar om detta begrepp i skolan.   

Gamla begrepp såsom integration och mainstreaming var begrepp som på olika 
sätt representerade ett synsätt där elever med olika svårigheter skulle anpassas 
till en skola som inte var utformad efter dem samt att fokus mer låg på elever 
med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Inkludering däremot skulle 
handla om hur skolan kan utformas för att passa alla elever, skriver forskarna. 
De forskare och praktiker som effektivt arbetat med att ändra fokus kallas för 
inkluderingsrörelsen och de har försökt att skifta fokus från frågan om hur de 
elever som anses som avvikande ska anpassa sig till skolans sätt att fungera till 
hur skolan ska anpassa sig till det faktum att alla elever är olika. Skolan är en 
plats för alla, detta skriver Persson (2010), det begreppet kom i samband med 
att läroplanen infördes 1980 för grundskolan. En skola för alla är en utmaning 
för alla verksamma inom skolan och de ska skapa förutsättningar för att alla 
barn ska få en meningsfull skolgång.  

Det handlar inte om en begränsad grupp utan snarare om olikhet i alla former 
och att det ska ses som en tillgång i skolan och inte tvärtom. Göransson & 
Nilholm (2013) nämner elevers olika etniska och språkliga bakgrunder som ett 
exempel att beakta i skolan under begreppet inkludering.  

Vad gäller begreppet inkludering finns det olika definitioner, de flesta forskare 
brukar talar om gemenskap. Gemenskap i ett klassrum handlar om tillit till 
varandra, regler som gäller men även gemensamma mål. Gemenskap handlar 
även om att arbetsformer är skapade så att eleverna involveras med varandra, 
samtal i helklass, arbeten i mindre grupper där slutprodukten är beroende av 
allas bidrag. Ovanstående forskare skriver även att gemenskap handlar om att 
språket inte ska dela upp elever i kategorierna bättre eller sämre, låg/hög 
presterade är en förutsättning för att kunna kalla en miljö för inkluderande.  

En annan definition som forskare talar om och som Göransson & Nilholm 
(2013) nämner är delaktighet. För att en skola ska kunna kalla sig inkluderande 
gäller det att eleverna är delaktiga i själva kunskapstillägnandet, antingen att de 
själva har tillägnat sig kunskap eller att de på något vis får vara en del av 
läroprocesser vilket då kan vara tillsammans med andra elever.  Von Wright 
(2009) skriver om svårigheterna vad gäller elevers inflytande och delaktighet i 
undervisningen kontra lärarens roll i det hela. Men hon hävdar ändå detta 
”Läraren ska å ena sidan ansvara för, planera styra, reglera och kontrollera 
undervisningssituationen”(Von Wright 2009 se Skolverket 2015 s. 24-25). I 
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slutändan handlar det alltså om att lärarens primära uppgift är att ha kontroll 
över undervisningssituationen och se till alla elevers olika behov och 
förutsättningar.  

En annan viktig del som Von Wright (2009) skriver om är, relationen mellan 
lärare och elever. Den har visats sig ha en stor betydelse när det kommer till 
elevers delaktighet och ansvar för sitt kunskapstillägnande skriver Von Wright 
(2009). Hon nämner några viktiga aspekter vad gäller framgången i att lyckas 
skapa delaktighet.  ”Det handlar om lärarnas sätt att svara på elevernas initiativ, 
deras förmåga att lyssna till och tolka elevernas frågor och respons, men även 
att ge lämpliga och begripliga instruktioner till eleverna”(Von Wright 2009 se 
Skolverket 2015 s. 29). 

I läroplanen för grundskolan framgår det tydligt att skolan är skyldig att 
anpassa undervisningen efter elevernas skilda behov och förutsättningar vilket 
inkludering handlar om. Detta uttrycks i läroplanen för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet från 2011: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges 
genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsy n ska 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av  olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.   

(En likvärdig utbildning i läroplanen för grundskolan, 2011). 

 

2.1.1 Inkludering ─ en norsk studie om inkludering i skolan. 

Allestad & Svedlund (2009) skriver i sin avhandling om huruvida alla elever i 
två grundskolor i Norge blir inkluderade i undervisningen. Fokus här verkar 
ligga på alla olika typer av svårigheter förutom elever med annat modersmål. 
Hur arbetar dessa pedagoger med inkludering och vilka för- och nackdelar finns 
det med att arbeta mot en inkluderande undervisning? De för fram en svårighet 
med inkludering och det är att många pedagoger anser sig sakna den kompetens 
som krävs för att undervisningen ska vara så inkluderande som möjligt, detta 
har de hittat från forskarna Flem och Keller (2000).  Överlag ser pedagogerna i 
den studien väldigt positivt på att arbeta inkluderande och en utav pedagogerna 
nämner att de har ett ansvar att anpassa undervisningen utefter alla elevers 
olika behov och förutsättningar, oavsett om eleverna är i behov av särskilt stöd 
eller inte.  

I en annan studie skriven av Renebrant m.fl (2012) ligger fokus på lärarrollen 
och lärandemiljön där elever med olika diagnoser eller funktionsnedsättningar 
är inkluderade i den dagliga undervisningen. Studien fokuserar på en 
inkluderande undervisningssituation och lärares del av denna. De skriver om 
hur skolan ska vara en skola för alla och kopplar det till begreppet inkludering. 
De hänvisar till skolverkets lagar om individens rättigheter om en lika skola för 
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alla oavsett behov av stöd eller inte, detta för att styrka begreppets innebörd. 
Skolan vilar på en demokratisk människosyn och i studien diskuteras det kring 
begreppet inkludering då skolan idag ska ta tillvara på elevers olikheter och se 
dem som en tillgång. I resultatet finner de bland annat att de allra flesta som på 
något sätt är verksamma inom skolan ser positivt på inkludering och att 
undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs olika behov. Vad gäller 
resultatet av strategier som lärare använde sig utav var en strategi att utforma 
anpassade instruktioner till de individuella behoven hos eleverna. En annan 
strategi för att inkludera alla var att ge mer praktiska övningar till de som inte 
klarade av det teoretiska. Detta ansåg lärarna fungera och de får känslan av att 
alla elever kan få hjälp för att kunna lära. Problematiken forskarna lyfter i sin 
studie är att en del lärare kände att inkludering har en rad nackdelar. Det är 
tidskrävande och utan rätt resurser blir det svårt att sträva mot inkludering i 
undervisningen. Någon lärare menade även på att det finns bristande kunskap 
hos lärarna som gör att inkluderande undervisning inte blir framgångsrik. 

2.2 Andraspråksinlärning – språkets väg.  

Ett förstaspråk är det språk man lärt sig allra först, genom föräldrar till exempel, 
medan ett andraspråk brukar anses som det språk man tillägnat sig efter det att 
första språket börjat etablerats skriver Abrahamsson (2009). Det handlar alltså 
om ordningsföljden, vilket språk har individen tillägnat sig först. Forskaren 
hävdar även att det inte alltid behöver vara så att det är förstaspråket som är det 
bästa språket för individen. Abrahamsson menar att i slutändan vad gäller i 
immigrationssammanhang kommer barn att behärska sitt andraspråk bättre än 
förstaspråket. Abrahamsson & Bergman (2005) skriver om något som kallas bas 
och utbyggnad. Varje språk har en bas och en utbyggnad. Med bas menar de 
grunden i det som alla behärskar i ett modersmål. Muntligt handlar det om den 
färdighet en individ uppnått i 6-7 års ålder, ljudsystem, felfritt uttal samt 
språkets grundläggande grammatik och barnet kan böja orden korrekt, nutid 
och framtid samt har en korrekt ordföljd.  

Ett svenskt barns ordförråd menar Abrahamsson & Bergman (2005) skattas till 
8000-10000 ord vid skolstarten. Basen handlar även om att barnet har lärt sig 
delta i samtal samt att sätta samman en berättelse så att lyssnaren förstår 
sammanhanget. I takt med att barnet blir äldre utvecklas det som kallas för 
utbyggnad och det är en process som fortgår livet ut. När ett svenskt barn börjar 
skolan finns redan en bas att bygga vidare på. Det första barnet börjar utveckla 
är läsa och skriva, när läsförmågan utvecklas, utvecklas även ordförrådet och i 
ämnesundervisningen i skolan utvecklas även specialordförråd skriver de. 

Bergman (2003) hävdar huruvida detta med bas och utbyggnad är för en 
andraspråkselev och menar att i bästa fall är basen utvecklad i deras 
modersmål, men även för de elever som är födda och uppväxta i Sverige och 
som levt i en begränsad språkmiljö kan basen ha brister i modersmålet. Basen 
är då inte tillräcklig för att utbyggnaden ska kunna utvecklas. Det är viktigt att 
eleven får undervisning på sitt modersmål för att utveckla utbyggnaden. Hon 
skriver att ändå försöker skolorna med det omöjliga att bygga på ett hus som 
saknar grund, det vill säga att låta eleven arbeta med utbyggnaden utan någon 
bas. Undervisningen förutsätter att eleven har ett basförråd, vilket de svenska 
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barnen fått med sig genom uppväxten, medan det för andraspråkselever 
handlar om att antingen komma ikapp sina jämnåriga klasskamrater samtidigt 
som de ska lära sig nya kunskaper. Svårigheterna för lärarna blir att antingen 
låta de övriga eleverna invänta andraspråkseleverna eller låta 
andraspråkseleverna tro att de arbetar med saker de inte kan eller behöver 
förstå, skriver Bergman. 

Att ha ett annat språk än svenska som modersmål medför en rad problem för de 
eleverna i skolan. Tingbjörn (2004) uttrycker att de samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga ämnena som de allra svåraste ämnena för andraspråkselever 
att lära sig av. Han menar att detta för med sig enorma krav på lärarna i skolan, 
de måste ha kunskap om hur man lär på ett andraspråk men även kompetens 
för att få dessa elever att lyckas. 

Granstedt (2010) formulerar i sin avhandling om studier som visat på att lärare 
behöver mera kunskap för att vara redo att undervisa elever med olika etniska 
och kulturella bakgrunder. Grandstedt har samtalat med ett antal lärare på olika 
skolor om andraspråkselever i klassrummet. Vissa ser det väldigt problematiskt 
och buntar ihop de eleverna med de svaga eleverna då de saknar många delar i 
språket medan andra lärare försöker se deras kulturella bakgrund som en 
tillgång i undervisningen.  

 

2.3 Andraspråksinlärning – Att arbeta språk- och 
kunskapsutvecklande 

Att integrera språk- och ämnesundervisning skriver Gibbons (2010) en hel del 
om. Att enbart låta andraspråkselever följa den ordinarie undervisnigen är inte 
lösningen på problemet, menar Gibbons. Utan målet måste vara att integrera 
innehåll och språk så att andraspråket utvecklas i takt med ämneskunskaperna. 
Detta kräver planering och uppföljning och är inte det lättaste. 
 
Stöttning är ett begrepp som Gibbons skriver om och det handlar om den 
tillfälliga hjälp som läraren ger för att eleverna ska kunna utföra sina uppgifter 
framgångsrikt. Författaren hänvisar till Lev Vygotskys forskning, där denne 
uttryckt att det ett barn kan göra med stöd kan hen i morgon göra på egen hand. 
Vygotsky hänvisar till hur barn lär sig knyta skorna till exempel, först sker det 
genom ett samarbete med föräldrarna där barnet får stöttning för att sedan 
kunna knyta skorna själv. Vilket även är ett fungerande tillvägagångssätt i 
skolan.  
 
Många lärare ser det som en utmaning att ha andraspråkselever i sin 
undervisning, men författaren menar att de istället bör se det som en tillgång då 
dessa elever bidrar till ett språkutvecklande arbete som gagnar alla elever. Ett 
exempel på ett utvecklande arbetssätt för andraspråkselever är grupparbete, ett 
väl planerat och förberett grupparbete. Det finns tre positiva effekter med ett 
grupparbete och dessa är att eleverna får höra språket talas av andra samt olika 
variationer på språket. Eleverna får integrera med andra, turtagningar sker 
vilket skapar ett större ansvarskännande och språkinlärningen styrs av eleverna 
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själva. Den sista effekten handlar om att språket används och sätts i ett bestämt 
syfte, det de lär sig ingår i ett sammanhang. Författaren tar upp problematiken 
gällande instruktioner för andraspråkselever. Instruktioner som presenteras 
stegvis är alldeles försvåra, för andraspråkselever, det läraren kan tänka på då 
är att antingen skriva upp allt på tavlan, låta någon annan återberätta vad det är 
som förväntas av dem eller be alla turas om i varsitt led att berätta. Det är även 
viktigt att komma ihåg att visa saker, så som bilder eller peka på saker än att 
bara förklara med ord. 
 
Ett grupparbete ska inte enbart uppmuntra elever till att prata med varandra 
det ska kräva att de talar med varandra. Att enbart säga att de ska berätta om en 
insekt på en bild kommer inte motivera dem menar Gibbons. Om du istället ger 
två elever olika bilder på insekter och ber dem förklara för varandra om de 
hittar olikheter krävs det att de talar med varandra. Vidare i sin bok anger hon 
en rad olika övningar lärare kan använda sig utav i sin undervisning för att 
utveckla andraspråkselevers språk- och kunskapsutveckling. 
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3 Metod och material 

4 Systematisk observation   

En av de metoder jag har använt mig av i min studie benämner Denscombe 
(2009) som systematisk observation vilket förknippas med kvantitativ data. 
Han skriver att det handlar om interaktionen i till exempel klassrumsmiljöer. 
Min studie syftar till att analysera interaktionen mellan flerspråkiga elever och 
inkludering i undervisningen.  

Systematisk observation enligt Denscombe syftar till att samla in data i verkliga 
situationer, informationen sker alltså direkt och inte av andrahandskällor. Jag 
som forskare tar del av det som normalt sett inträffar dagligen i undervisningen. 
Observationer har en tendens att kunna bli eller tolkas att vara personliga med 
det menar jag att forskaren inte tagit avstånd från opersonliga faktorer. För att 
förhindra detta från att ske bör man enligt Denscombe utföra ett 
observationsschema. Ett observationsschema innehåller antingen punkter eller 
kategorier som forskaren förhåller sig till när hen observerar.  

I min studie har jag utformat 4 kategorier, som står skrivna längre ner i denna 
studie under rubriken 3.1.1 observationsschema. Utifrån dessa kategorier har 
jag bearbetat all min data. Dessa kategorier ska väljas med extrem noggrannhet 
till det som studien ämnar till att undersöka.  

Innan jag utförde ett observationsschema var jag tvungen att fundera över 
huruvida denna typ av metod är anpassningsbar till min studie. För att använda 
sig av denna metod krävs det att vissa förutsättningar måste vara uppfyllda och 
dessa skriver Denscombe om och de är sju stycken kriterier. Det som observeras 
måste vara öppet, det vill säga sådant som går att mäta direkt. Att observera 
attityder till exempel är inte direkt mätbart. Mina observationer har mätt hur 
och om andraspråkselever rent konkret blir inkluderade i undervisningen. Det 
ska även vara påtagligt, det jag observerar får enbart ha utrymme för tolkning 
på en minimal nivå. Observationerna får inte visa på att situationskontexten 
inverkar på hur beteendet ska tolkas. Det vill säga att situationen inte får 
påverka hur jag tolkar deras beteende. Det som ska observeras måste vara 
relevant. Det ska ge en bra bild av det jag ska studera. I min studie vill jag se 
med egna ögon hur andraspråkselever har det i undervisningssituationer. 
Fullständighet, i den meningen att observationerna ska täcka alla möjligheter, 
det får inte uppstå luckor när jag väl ska utgå från mitt observationsschema. De 
kategorier jag valt att förhålla mig till måste vara exakt definierade. De mest 
relevanta punkterna för det som ska observeras. Sista punkten handlar om att 
det ska som ska observeras ska vara enkelt att registrera, tillräckligt i antal och 
regelbundet.  

4.1.1 Observationsschema 

För att sortera den data jag samlat in har jag använt mig av något som 
Denscombe (2009) kallar för ett observationsschema. Vid konstruerandet av 
detta observationsschema utgick jag från mina forskningsfrågor. För att 
insamlandet av observationerna samt intervjuerna inte skulle bli för bred valde 
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jag att utföra 4 underkategorier som ett stöd mot min sortering. De första två 
kategorierna är kopplade till forskningsfråga 1 och de andra två kategorierna är 
kopplade till forskningsfråga 2. Detta kan ni se i kapitel 4 Resultat.  

Kategorierna 
 
1. Individuellt arbete & Föreläsningar 

2. Grupparbete & Självständigt arbete 

3. Visa kunskap på olika sätt 

4. Stöttning i ämnet/modersmålshjälp  

För att förtydliga hur jag använde mig av dessa kategorier kommer två exempel 
nedanför:  

Forskningsfråga 1: Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO med 
inkluderingen av andraspråkselever i sin undervisning? 
Kategori: Individuellt arbete/Föreläsningar 

Observation: På lektion nummer ett i SO går läraren igenom kunskapskraven 
och ger exempel från tidigare arbetsområden för att förtydliga vad det är 
eleverna ska göra. Efter genomgången startar en föreläsning om de olika 
religionerna. Hen startar med Kristendomen, Islam och Judendomen. Under 
lektionen ska eleverna skriva av power-point presentationen samt anteckna 
sådant som läraren föreläser kring.  

Exempel nr 2: 

Forskningsfråga 2: Vad hävdar lärarna i ämnena SO och NO att de gör för 
att främja inkluderingen av andraspråkselever i sin undervisning? 
Kategori: Visa kunskap på olika sätt. 

Intervju: Läraren i NO hävdar att hen försöker inkludera genom att visa 
kunskap på olika sätt, rita på tavlan, läsa högt och vid experiment får eleverna 
se samtidigt som dem ska lyssna. 

Efter att jag har sorterat all min data har jag vägt dessa mot varandra. Vad jag 
menar är att jag har tittat på vad lärarna själva hävdar att de gör för att främja 
inkludering mot vad de faktiskt gör i praktiken. Detta får du läsa mer om under 
rubrik 6.2 Diskussion.  

 

4.2 Deltagande observation 

I den metod jag använt mig av i min studie benämner Denscombe (2009) som 
deltagande observation och handlar om att på ett maskerat sätt låta sig smälta 
in i den naturliga miljön. Han skriver även att om ingen annan än forskaren 
själv känner till undersökningen kommer ingen annan heller att agera på något 
annat sätt än det normala.  I min studie valde jag denna metod för att kunna 
vara med i undervisningen vissa gånger och utifrån lärarnas instruktioner se 
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och förstå om eleverna förstod vad de arbetade med. Hur eleverna tillämpar sig 
kunskapen.  

4.3 Semistrukturerad intervju 

Den andra metoden jag använt mig av i min studie benämner Denscombe 
(2009) som semistrukturerade intervjuer och handlar om att låta den 
intervjuade utveckla sina idéer och tankar kring ämnet. Jag som intervjuare är 
mer flexibel när det gäller ordningsföljden av frågor och betoningen ligger på att 
den intervjuade får utveckla sina synpunkter. Efter att alla observationerna var 
klara intervjuades undervisande lärare om ämnet inkludering. Detta för att fylla 
i de luckor som lätt kan uppstå vid systematiska observationer. Denscombe 
nämner bland annat om hur systematiska observationer beskriver det som 
inträffar men inte varför samt att den metoden har en tendens att missa 
kontextuell information som har betydelse för det som sker. Genom att då 
utföra ytterligare en metod, semistrukturerade intervjuer kan jag samla in 
ytterligare information från läraren själv och undersöka lite djupare om hens 
synpunkter.  

Intervjuerna ägde rum efter att alla observationer var klara, totalt var det tio 
observationer och när jag visste att det var sista observationen med den läraren 
i det ämnet valde jag att utföra intervjun då. Detta för att få en större 
helhetsbild för att sedan kunna fråga läraren om hur denne upplever detta med 
andraspråkselever och inkludering i undervisningen. Jag sa inte vad jag själv 
sett utan ville få en tydligare och mer rättvis bild av det jag sett. 

4.3.1 Intervjuns uppbyggnad 

Jag utformade inga konkreta frågor utan jag lät läraren få yttra sig om ämnet 
inkludering.  Sedan kom jag med följdfrågor som till exempel, finns anpassat 
material till eleven? Hur arbetar du med att inkludera dessa elever i din 
undervisning? Dessa intervjuer var som ett mindre samtal och varade inte mer 
än 10 minuter.  

4.4 Urval 

Med valet av metod följer även vilken typ av urval jag måste göra. Att enbart 
observera en och samma klass med samma undervisande lärare skulle inte ge en 
riktig helhetsbild vilket Denscombe (2009) skriver. I min studie har jag 
observerat olika dagar och vid olika tidpunkter och olika lärare. Tio 
observationer genomfördes hos två olika lärare i två ämnen. Vissa lektioner har 
legat direkt på morgonen och andra innan lunch och några i slutet på dagen. Jag 
har även valt två klasser utifrån att det måste finnas andraspråkselever. Men 
även utifrån min tillgänglighet att kunna observera under min 
verksamhetsförlagda utbildning, för att det inte skulle krocka med mina egna 
undervisningstimmar. Det blev då en årskurs nio som jag observerat i både SO 
och NO. Det är en skola med totalt nio klasser plus en internationell klass. Med 
andra ord en mindre skola, vilket även det påverkar urvalet. Denscombe berör 
även vikten av valet av människor i sin studie, för att få en representativ bild av 
situationen kan jag som forskare välja ut människor så att de utgör ett tvärsnitt 
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av hela undersökningspopulationen. I min studie har jag i förväg valt elever 
med annat modersmål än svenska eftersom att det är dem min studie riktar 
fokus mot.  

4.5 Genomförande 

Syftet med systematiska observationer och deltagande observationer var att 
fokus låg på hur lärarna ger instruktioner eller håller i föreläsningar till eleverna 
så att alla elever blir inkluderade, med definitionen att de kan känna sig 
delaktiga utifrån sina egna förutsättningar och behov men även så att de känner 
någon slags gemenskap. Men även för att se huruvida eleverna själva uppfattat 
vad det är de ska göra och känner att de är delaktiga på så vis.  

Under fyra veckor då jag hade min verksamhetsförlagda utbildning har jag som 
tidigare nämnts utfört tio observationer och två intervjuer. Observationerna har 
legat spridda över dessa veckor. Genom observationer och intervjuer av 
pedagoger har jag blivit informerad, på vilket sätt dessa lärare arbetar för att få 
alla elever att bli inkluderade i undervisningen. För att få en tydligare bild om 
eleverna känner sig delaktiga valde jag att använda den deltagande 
observationen för att kunna höra mig för om eleverna förstått lärarens 
instruktioner. Vid de systematiska observationerna har jag använt mig av penna 
och papper. Jag har antecknat noggrant det jag har sett som har varit relevant 
för min studie.  Intervjuerna spelades inte in utan jag antecknade under 
samtalets gång. Intervjuerna var som sagt mer till för att få ett yttrande ifrån 
lärarna om hur de ser på deras förhållningsätt till en inkluderande 
undervisning.  

4.6 Validitet och reliabilitet  

Stukát (2005) beskriver reliabilitet som mätnoggrannhet, tillförlitlighet och 
kvalitet på mätningsinstrumentet. Då min studie syftar till att mäta huruvida 
andraspråkselever blir inkluderade i undervisningen utifrån vad forskningen 
säger om inkludering och andraspråksinlärning, har jag valt observation samt 
intervjuer som mätningsinstrument vilket studiens resultat ses som 
tillgodosedda. Då jag har valt att både ha en kvalitativ metod vad gäller den 
deltagande observationen och intervjuerna samt en kvantitativ metod vad gäller 
den systematiska observationen anser jag att jag mätt det som avsetts att mäta. 
Jag är dock medveten om att det finns brister, till exempel om det hade funnits 
mer tid, hade elevenkäter eller intervjuer med eleverna gett studien en mer 
rättvis bild om hur de ser på inkluderingen i klassrummet. Resultatet är inte 
generaliserbart då undersökningen inte utförts på fler skolor. Detta beror som 
tidigare nämnt, på grund utav begränsad tid.  

Validitet handlar om det jag nämnde ovan, nämligen om jag mätt det som avses 
att mätas. Om reliabiliteten är dålig blir även validiteten dålig. Det krävs att jag 
har valt rätt metod för att validiteten ska bli hög vilket Stukát skriver om. Stukát 
nämner även ärlighet när man har med människor att göra. Han menar att det 
inte är helt omöjligt att de ger osanna svar, mer eller mindre omedvetet. Men då 
jag har både observerat och intervjuat skulle jag lagt märkte till ganska så 
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snabbt om läraren försöker smita in med en vit lögn om hur bra hen arbetar 
med inkludering medan jag har sett raka motsatsen.  

 

4.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om individskyddskravet, vilket jag har beaktat 
när jag utförde min datainsamling samt min resultatpresentation. Man ska även 
beakta kortsiktiga som långsiktiga följder för de berörda vilket jag självklart 
gjort innan jag påbörjade min datainsamling. Nedan beskrivs fyra krav som är 
väldigt viktiga att ta till sig av innan man påbörjar sin forskning. 
Informationskravet står för att jag som forskare ska informera alla delaktiga om 
studiens syfte och vad den innebär, ingen blir tvingad in i något som den inte 
vill, i det här fallet lärarna. Jag har berättat för de berörda lärarna om att jag 
kommer att observera dem ett par gånger och till sist intervjua dem för 
ytterligare information. Samtyckeskravet som Vetenskapsrådet formulerar 
innebär att deltagarna har rätt att själva besluta över sin delaktighet. Lärarna på 
denna skola godkänner sitt deltagande och kan när som helst avsluta sitt 
deltagande. Lärarna var medvetna om att det när som helst kunde avsluta 
deltagande till min studie då jag berättat att det är möjligt om så önskas. 

Ytterligare ett krav är konfidentialitetskravet som innebär att obehöriga inte kan 
ta del av deltagarnas personuppgifter. Genom att använda mig av andra namn i 
studien är deltagarnas personuppgifter skyddade. Jag meddelade även att all 
information jag tar del kommer enbart att användas i mitt examensarbete. Sist 
men inte minst skriver Vetenskapsrådet om nyttjandekravet som innebär att 
information om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. 
Det är viktigt att inte fara med osanning eller att inte ändra på datainsamlingen. 
Dessa krav är otroligt viktiga att ta hänsyn till när man skriver en 
forskningsrapport vilket jag även har gjort. 
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5 Resultat utifrån observationer och intervjuer 

5.1 Observationer och intervjuer i NO och SO. 

5.1.1 Vad hävdar lärarna i ämnena SO och NO att de gör för att 
främja inkluderingen av andraspråkselever i sin 
undervisning? 

5.1.1.1 Visa kunskap på olika sätt  

Vid intervjun med NO - läraren framgår det att något anpassat material till 
eleverna inte finns och inte någon tydlig instruktion om arbetsområdet. Läraren 
medger att det är otrolig svårt att få med och fånga upp eleverna i 
undervisningen. Det läraren gör för att få Karim att nå någon slags förståelse är 
att de samtalar så gott det går. Läraren försöker inkludera genom att visa 
kunskap på olika sätt, rita på tavlan, läsa högt och vid experiment får eleverna 
se samtidigt som dem ska lyssna. 

Vid intervjun med SO – läraren framgår det även här att något anpassat 
material inte finns och inte heller någon tydlig instruktion om arbetsområdet. 
Läraren ser på inkludering som att man visar allt på olika sätt, läser högt, visar 
film, lyssnat, antecknar eller att spela in. Alla får då chansen att delta utifrån 
deras olika förutsättningar. Hen säger även att utan inkludering är inte skolan 
individanpassad. 

5.1.1.2 Stöttning i ämnet/modersmålshjälp 

Lärarna förklarar även för mig att de har erbjudit Karim och Josef att skriva på 
sitt modersmål för att visa upp sina kunskaper men det önskas inte. I ämnet NO 
får inte Karim och Josef någon svenska som andraspråksstöttning utan ibland 
kan han få hjälp på modersmålet av en anställd på skolan.  

Vid tidigare arbetsområden i SO har andraspråkselever fått stöttning i ämnet av 
en svenska som andraspråks lärare men under detta arbetsområde sker inte det. 
Varför framkommer aldrig.  

5.1.2 Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO med inkluderingen av 
andraspråkselever i sin undervisning? 

5.1.2.1 Olika arbetssätt samt en varierande undervisning   

5.1.2.1.1 Individuellt arbete/Föreläsningar  

På lektion nummer ett i SO går läraren igenom kunskapskraven och ger 
exempel från tidigare arbetsområden för att förtydliga vad det är eleverna ska 
göra. Efter genomgången startar en föreläsning om de olika religionerna. Hen 
startar med Kristendomen, Islam och Judendomen. Under lektionen ska 
eleverna skriva av power-point presentationen samt anteckna sådant som 
läraren föreläser kring. Läraren kontrollerar inte om eleverna har förstått 
instruktionen eller innehållet.  

Läraren i SO startar lektion nummer fyra med att gå igenom innehållet av 
dagens lektion, vilket är en föreläsning om religionerna Hinduismen och 
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Buddismen.  Föreläsningen är i full gång och Karim och Josef skriver av det som 
står på power-point presentationerna men återigen sker ingen uppföljning 
huruvida de förstått innehåller eller ej.   

Lektion nummer två i NO ska eleverna arbeta själva. De ska börja fylla i ett 
begreppspapper. Olika begrepp som lärarna vill att eleverna ska ha med i sin 
muntliga redovisning och som på något sätt ska synas på gubben de ska forma. 
Läraren försöker förklara dessa begrepp genom att ge exempel och emellanåt 
ritar hen på tavlan. Under de första NO-lektionerna då läraren har 
genomgångar förklarar hen på olika sätt. Hen ger instruktionen på fler än ett 
sätt. Läraren ritar och diskuterar i helklass.  

Läraren startar SO - lektion nummer två med att läsa innehållet på tavlan. 
Eleverna antecknar febrilt och ställer frågor när de inte förstår. Jag lägger 
märke till att Karim och Josef försöker hänga med i tempot. Läraren har bilder 
på sin presentation för att tydliggöra vad det är hen pratar om. En bild på 
moskén i Mekka till exempel. 

5.1.2.1.2 Grupparbete- Självständigt arbete med sin grupp  

Läraren i NO startar första lektionen med att presentera ett nytt arbetsområde 
som klassen ska börja med nu i veckan. Tillsammans i helklass kör de lite brain-
storming kring arbetsområdet. Det är ett ämnesintegrerat område, no, so och 
bild. Eleverna ska arbeta i par om två eller tre. Grupperna är konstruerade av 
pedagogerna. Lärarna har tillsammans satt ihop Karim med en drivande elev, 
en elev som i det här fallet blir en ”fiffig” kompis som Vygotsky skulle kalla det. I 
Josefs fall har han blivit hopparad med en mindre driven elev. Eleverna 
förväntas bygga en gubbe som de sedan ska sätta dit massa symboler på som de 
sedan ska presentera muntligt. Dessa symboler ska ha en koppling till religion, 
kroppen och återvinning. Läraren börjar rita upp på tavlan hur hen och de 
övriga lärarna har tänkt sig med denna gubbe. En rad nya begrepp tillkommer 
och tillsammans med klassen försöker hen att förklara dessa. De har fått ett 
begreppspapper som jag nämnde ovan, detta ska fyllas i vartefter som. Hen gör 
klart för eleverna att de begrepp som tillhör NO är sådant som eleverna redan 
ska kunna sen tidigare. Men under denna brain-storming ger hen en rad förslag 
och förklaringar till olika saker de kan koppla till ämnet NO. I stället för att peka 
på föremål för att förtydliga vad hen menar, ritar hen på tavlan.  

Efter en föreläsning under observation två på SO lektionen ska eleverna utföra 
en liten uppgift nämligen att pröva på att hitta information på nätet, de ska 
tänka på att vara källkritiska och granska om källan de valt är tillförlitlig. 
Eleverna gör denna övning ihop med den klasskamraten som de ska vara med i 
bygget av gubben som jag nämnde tidigare. Eleverna hinner dock inte påbörja 
uppgiften då lektionen är slut, de får fortsätta på nästa lektion. Under fjärde 
SO–lektionen kontrollerar inte läraren om Josef har förstått uppgiften och 
utifrån vad jag kan se är inte hans kamrat intresserad av att utföra uppgiften. En 
lärarkandidat väljer att sätta sig vid Josef och hans kompis. Att lärarkandidaten 
sitter där ger resultat. Tillsammans med hen utför Josef övningen.  

Observation nummer fem på SO lektionen, ska eleverna börja bygga på gubben, 
med hjälp utav föreläsningar om de olika religionerna. Begreppslistan ska de 
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använda sig utav för att checka av vilka viktiga begrepp som bör finnas med vid 
den muntliga presentationen. Läraren demonstrerar hur man kan tänka när 
man ska bygga gubben och sätta dit symboler. En symbol kan vara sjalen som 
kvinnor inom islam använder. Hen tar en bit tyg i från återvinningspåsarna och 
sätter provisoriskt dit den på en kartongbit. Kartongbiten ska föreställa ett 
huvud. Hen frågar vad sjalen symboliserar i Islam och låter en elev svara. 
Läraren fortsätter sedan med att förtydliga att det är på detta visa ni ska tänka. 
Eleverna börjar nu att i sina grupper rita en gubbe på en stor kartongbit som 
sedan ska skäras ut och dekoreras med olika symboler av återvinningsmaterial. 

Läraren i SO startar lektion nummer sju med att låta eleverna dra igång med sitt 
byggande. Alla elever utom Josef är i full gång och vet precis vad nästa steg är. 
Även under denna observation ser jag att Josef är vilsen. Han frågar inte läraren 
om hjälp. Jag ser att han försöker och att han ser sig omkring för att se hur alla 
andra gör. Vid slutet av denna lektion har Josef skurit ut en gubbe och ritat dit 
några symboler. Bland annat religionernas huvudsymboler.  

Observation nummer tre, NO lektion, eleverna håller nu på och bygger på sina 
gubbar, vissa klipper och klistrar medan andra söker information om 
begreppen. Karim tillämpar sig kunskap med hjälp av sin svensktalande 
klasskamrat vilket verkar gynna honom då de för en diskussion om 
begreppspappret jag nämnde ovan.  

Eleverna arbetar numera enbart självständigt i sina grupper. Ingen föreläsning 
ges av något slag längre. Precis som vid tidigare observationer har läraren 
skrivit innehåll och mål på tavlan. Karim tar hjälp av sin klasskamrat medans 
Josef är helt utelämnad till sig själv och även denna gång bidrar inte läraren till 
Karim och Josefs kunskapsinlärning. Vid slutet på lektionen har Josef 
fortfarande inte fått någonting gjort. Antagligen på grund utav att han inte 
förstår speciellt mycket.  

Läraren startar SO- lektion nummer sex med att låta eleverna dra igång med sitt 
byggande. Läraren cirkulerar i klassrummet och hjälper till där det behövs. 
Josef kom inte igång lika snabbt som klasskamraterna. Han ritade en gubbe på 
en bit kartong men suddade ut den lika snabbt. Vid slutet av lektionen har Josef 
varken skurit ut sin gubbe eller börjat med symbolerna som ska sitta på gubben. 
Läraren har haft fullt upp även denna lektion med olika bestyr och inte hunnit 
kontrollera hur det har gått för Josef. Karim och hans kamrat jobbade på. Jag la 
märke till att Karim förstår mer än Josef då han har en kamrat som är där och 
förklarar och hjälper till. Här finns tillit sinsemellan. 

Under näst sista lektionen innan allt ska vara klart har Josef enbart lyckats 
skära ut en gubbe och ritat dit några symboler av väldigt många som ska vara 
med. Men ingen hjälp av läraren eller sin gruppkompis sker under denna 
lektion. Josef ser sig omkring väldigt mycket och försöker lösa detta på egen 
hand.  
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6 Metoddiskussion 

Stukát (2005), formulerar att observationer brukar vara lämpligast om 
forskaren vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte vad de säger att de gör. 
I min studie var jag ute efter att undersöka hur och om andraspråkselever 
inkluderas eller inte. Genom observationerna har jag själv kunnat se hur lärare 
inkluderar andraspråkselever i sin undervisning. Jag har tagit stöd utifrån 
tidigare forskning och litteratur för att veta vad det är jag ska observera vad 
gäller begreppet inkludering och andraspråksinlärning. De observationer jag 
använde mig av  innehöll både åskådande observationer och deltagande 
observationer. Detta för att jag dels ville studera undervisningen opartiskt men 
även för att sedan gå runt i klassrummet och se hur eleverna arbetade. 

Den deltagande observationen valde jag då jag ville samla in information från 
mer än enbart en betraktande synvinkel. Genom de deltagande observationerna 
kunde jag samtala med eleverna och få reda på hur själva arbetet i klassrummet 
fungerade. Han nämner även nackdelar med deltagande observation så som att 
den deltagande observationen kan påverka de observerade, i det här fallet 
eleverna, och förändra deras beteende. Då jag enbart har samtalat med eleverna 
utifrån frågan om hur det går anser jag inte mig förändra deras beteende. 
Antingen går det bra enligt eleven eller så gör det inte det. Vilket eleven då själv 
har förklarat varför det inte går bra. Ytterligare en nackdel han skriver om är att 
forskaren lätt blir känslomässigt involverad och kan ha svårt att hålla en 
tillräcklig distans. Att jag som forskare låter mig påverkas från min egen 
subjektiva utgångspunkt. Då jag använt mig av tidigare forskning och litteratur 
som utgångspunkt samt min egen kompetens inom svenska som andraspråk 
anser jag inte att jag låtit mig bli känslomässigt involverad. En stor fördel med 
deltagande observation är att forskaren får information om socialt samspel, 
skriver Stukát. Jag har kunnat se om eleverna deltar i en gemenskap eller inte. 

Den sista metoden jag använde mig av var semistrukturerade intervjuer. Detta 
valde jag då jag ville fylla de luckor som lätt uppstår vid observationer som jag 
tidigare nämnt. Denscombe (2009) skriver, om hur systematiska observationer 
beskriver det som inträffar men inte varför samt att den metoden har en 
tendens att missa kontextuell information som har betydelse för det som sker. 
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7 Analys och diskussion  

Syftet med studien är att undersöka vad lärarna säger om hur de arbetar med 
inkludering och vad de gör i praktiken, specifikt samhällsorienterande och 
naturorienterande ämnen. Det har skett utifrån frågeställningen, Vad hävdar 
lärarna i ämnena SO och NO att de gör för att främja inkluderingen av 
andraspråkselever i sin undervisning, Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO 
med inkluderingen av andraspråkselever i sin undervisning samt Hur förhåller 
sig det lärarna säger mot vad de gör i praktiken? 

Nedan följer en diskussion och analys av resultatet (punkt 4).  

7.1 Analys  

7.1.1.1 Vad hävdar lärarna i ämnena SO och NO att de gör för att 
främja inkluderingen av andraspråkselever i sin 
undervisning? 

7.1.1.1.1 Inkludering genom olika arbetssätt 

Vid intervjun med NO- och SO-lärarna framgår det att något anpassat material 
till eleverna inte finns och inte någon tydlig instruktion om arbetsområdet. 
Läraren i NO medger att det är otrolig svårt att få med och fånga upp eleverna i 
undervisningen. Det läraren gör för att få Karim att nå någon slags förståelse är 
att de samtalar så gott det går. Läraren försöker inkludera genom att visa 
kunskap på olika sätt, rita på tavlan, läsa högt och vid experiment får eleverna 
se samtidigt som dem ska lyssna. Även läraren i SO ser på inkludering som att 
man visar allt på olika sätt, läser högt, visar film, lyssnar, antecknar eller att 
spela in. Alla får då chansen att delta utifrån deras olika förutsättningar. Hen 
säger även att utan inkludering är inte skolan individanpassad.  
 
 

7.1.1.2 Hur arbetar lärare i ämnena SO och NO med inkluderingen 
av andraspråkselever i sin undervisning? 

7.1.1.2.1 Inkludering i form av en varierande undervisning  

Instruktioner och föreläsningar 

Min tolkning är att båda lärarna har gjort ett försök till arbeta inkluderande i 
undervisningen. Att de har varierade arbetsformer så som grupparbete men 
också individuellt arbete i form av föreläsningar och mindre uppgifter, eleverna 
involveras med varandra, diskussioner sker sinsemellan eleverna och i helklass. 
Det som inte skedde var att ge instruktioner på olika sätt. Instruktionen 
ämneslärarna gav om hur gubben skulle byggas och vad syftet med den var 
lästes högt i klassrummet. Lärarna läste upp kunskapskraven och sedan 
startades en diskussion i helklass. Mål och dagens innehåll av lektionen stod 
alltid skriven på tavlan under hela lektionen. Gibbons (2010) tar upp vikten om 
bland annat tydliga instruktioner för andraspråkselever. För att få med eleven 
från start krävs det en genomtänkt instruktion. Gibbons (2010) skriver även om 
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att instruktioner som presenteras stegvis är alldeles försvåra, för 
andraspråkselever, det läraren kan tänka på då är att antingen skriva upp allt på 
tavlan, låta någon annan återberätta vad det är som förväntas av dem eller be 
alla turas om i varsitt led att berätta. Det är även viktigt att komma ihåg att visa 
saker, så som bilder eller peka på saker än att bara förklara med ord.  
 

Vid varje föreläsning som jag observerade deltog eleverna aktivt. De tog del av 
föreläsningar genom att anteckna det som stod på power-point 
presentationerna och det som sades muntligt. Josef kunde ha valt att sitta 
passiv som sin kamrat men vid varje observation såg jag hur han försökte förstå 
genom att titta på hur de andra eleverna valt att genomföra uppgiften. Men det 
blev också ganska så tydligt enligt min tolkning att det mer handlade om att 
kopiera än att faktiskt förstå och kunna tillägna sig kunskapen. Det märkte jag 
under arbetsprocessens gång. Medan majroteten av Josefs klasskamrater 
utvecklade bygget av gubben stod Josefs i stort sett still. När föreläsningar hölls 
gjorde han vad övriga gjorde, antecknade. Men han visade som sagt ingen större 
förståelse till det som sades och han hade ingen att diskutera det med heller. 
Göransson & Nilholm (2013) hävdar att delaktighet hör ihop med begreppet 
inkludering. Att eleverna är delaktiga i själva kunskapstillägnandet, antingen 
själva eller tillsammans med andra elever. Alltså i det här fallet antingen när de 
fick föreläsningar eller när de diskuterar och arbetar i sina grupper.  

Lärarnas val av grupper/Grupparbetet 

Josef hade som sagt blivit hopparad med en kamrat som aldrig utför uppgifter i 
skolan. Ingen förändring vad gäller byte av kamrat skedde under 
arbetsområdets gång. Men rent språkligt gav denna konstellation Josef 
ingenting. Tittar vi på Karim ser vi en helt annan bild. Han hamnade 
tillsammans med någon som kunde utveckla honom språkligt och 
kunskapsmässigt. Tillsammans diskuterade dem och fick arbetet att gå framåt. I 
Josefs fall var han oerhört beroende av sin kamrats hjälp men fick den inte, här 
misslyckas inkluderingen av Josef. Josef fick arbeta helt själv och utelämnades 
från det sociala samspelet i klassrummet.  

I Karims fall gynnas detta arbetssätt då han tillsammans med sin kamrat får 
höra språket men även får det satt i ett syfte och sammanhang. Dessutom får 
Karim lära sig om språkliga strategier så som att invänta på sin tur att prata och 
lära sig att ge ordet till någon annan. I Josefs fall har som sagt valet av kamrat 
inte varit genomtänkt då Josef inte fick något utbyte av sin kamrat. Josef fick 
inte chansen att lära sig höra språket av någon annan än läraren, Josef fick inte 
heller möjligheten att lära sig om de språkliga strategier som finns. Gibbons 
(2010) skriver om grupparbete och menar att det är ett utvecklande arbetssätt. 
Förutsatt att det är väl planerat och förberett. Gibbons (2010) hävdar att det 
finns tre positiva effekter med ett grupparbete och dessa är att eleverna får höra 
språket talas av andra samt olika variationer på språket. Eleverna får integrera 
med andra, turtagningar sker vilket skapar ett större ansvarskännande och 
språkinlärningen styrs av eleverna själva. Den sista effekten handlar om att 
språket används och sätts i ett bestämt syfte, det de lär sig ingår i ett 
sammanhang.   
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7.2 Diskussion 

7.2.1.1 Hur förhåller sig det lärarna säger mot vad de gör i 
praktiken? 

7.2.1.1.1 En hög grad av samstämning av vad lärare säger och vad de gör 

Det råder inga tvivel om att lärarna försöker arbeta mot en inkluderande 
undervisning. De läser högt, ritar på tavlan, visar bilder och demonstrerar med 
exempel. De har ett bra och varierat arbetssätt. Där grundtanken är god, att 
inkludera alla elever på bästa sätt genom detta tillvägagångssätt. Forskarna 
Göransson & Nilholm (2013) skriver om begreppet gemenskap. De hävdar att 
det kan handla om att arbetsformer är skapade så att eleverna involveras med 
varandra, samtal i helklass, arbeten i mindre grupper där slutprodukten är 
beroende av allas bidrag. Min tolkning är att vid planeringen av arbetsområdet 
valde lärarna arbetsformen grupparbete för att skapa en undervisningsmiljö där 
eleverna involveras mer med varandra och där slutprodukten, i det här fallet 
gubben, är beroende av hela gruppens delaktighet. Här tvingas eleverna att 
samspela med varandra för att lyckas så bra som möjligt.   

7.2.1.1.2 Onådda mål och förväntningar  

Då jag själv snart är utbildad lärare i svenska som andraspråk vet jag att det 
finns mycket mer lärare kan göra för att inkludera andraspråkselever i 
undervisningen. Jag vågar tro att det handlar om kompetens och inte om något 
annat. Lärare som inte är utbildade inom svenska som andraspråk vet helt  
enkelt inte hur de ska fånga upp elever som saknar bitar i språket. Läraren i NO 
medgav själv att det är otrolig svårt att få med och fånga upp eleverna i 
undervisningen. Jag anser att en lösning eller åtminstone förbättring skulle 
kunna vara att andraspråksinlärning ska ingå i lärarutbildningarna. På så vis får 
alla lärare, oavsett ämne eller åldersgrupp, kunskap och kompetens inom 
andraspråksinlärning. Jag anser även att det skulle vara bra om behöriga lärare 
idag och i framtiden får fortbildning inom detta område. Det i sin tur leder till 
att fler andraspråkselever får samma förutsättningar med att lyckas som övriga i 
klassen.  Jag anser att precis som att vi är skyldiga att hjälpa elever med olika 
diagnoser i skolan, skapa en skola som är anpassad efter deras behov, måste vi 
även göra det för andraspråkseleverna. Men för att göra det krävs det att lärarna 
blir mer insatta i ämnet. Läraren i NO berättade att Karim och Josef ibland får 
hjälp på sitt modersmål, inte under varje lektion, mer sällan än ofta, vilket är 
viktigt för att de ska utvecklas språk- och kunskapsmässigt. Jag väljer att 
återigen lyfta det jag skrivit ovan vad gäller att införskaffa andraspråksinlärning 
på lärarutbildningarna. Gör man det skulle lärare, rektorer och samtliga 
berörda inom skolan förhoppningsvis förstå lite bättre vad gäller vikten av att få 
hjälp på sitt modersmål parallellt med det svenska språket. Att det är då dessa 
elever har största möjliga chans till att utvecklas på bästa sätt. När resurser då 
inte finns så som modersmålsstöd eller extra stöttning under lektionerna, är det 
ännu viktigare att läraren är insatt i andraspråksinlärning. Allestad & Svedlund 
(2009) skriver i sin avhandling om problematiken pedagogerna i Norge kände 
med att inkludera alla om det inte finns resurser som kan behövas.  
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Eftersom gott om resurser inte alltid är något som existerar på skolor runt om i 
Sverige bör man som lärare veta vikten av stöttning. Stöttning under 
arbetsprocessens gång. Stöttning kan ges på olika sätt. Antingen av en lärare 
eller av sin gruppkamrat. Antingen i klassrummet eller skriftligt. Josef fick inte 
någon form av stöttning alls, faktum är att Josef utelämnades helt åt sig själv. 
Inte en enda gång under mina observationer får Josef någon form av stöttning. 
Men med en mer driven kompis tror jag Josef hade lyckats bättre på alla plan. 
Jag menar inom kunskaps-språkutvecklingen. Stöttning är ett begrepp som 
Gibbons (2010) skriver om och det handlar om den tillfälliga hjälp som läraren 
ger för att eleverna ska kunna utföra sina uppgifter framgångsrikt. Författaren 
hänvisar till Lev Vygotskys forskning, där denne uttryckt att det ett barn kan 
göra med stöd kan hen i morgon göra på egen hand. Vygotsky  hänvisar till hur 
barn lär sig knyta skorna till exempel, först sker det genom ett samarbete med 
föräldrarna där barnet får stöttning för att sedan kunna knyta skorna själv. 
Vilket även är ett fungerande tillvägagångssätt i skolan. 

Efter mina observationer i denna klass fick jag känslan av att Josef och hans 
kamrat var de två som blev över efter att alla andra grupper blivit sammansatta. 
Jag tolkar det så mycket baserat på att ingen omgruppering skedde under 
arbetets gång. Samt att ingen stöttning skedde.  Granstedt (2010) har i sin 
avhandling samtalat med ett antal lärare på olika skolor om andraspråkselever i 
klassrummet. Vissa pedagoger ser det väldigt problematiskt och buntar ihop de 
eleverna med de svaga eleverna då de saknar många delar i språket. Men Von 
Wright (2009) skriver även om svårigheterna vad gäller elevers inflytande och 
delaktighet i undervisningen kontra lärarens roll i det hela. Men hon hävdar 
ändå detta ”Läraren ska å ena sidan ansvara för, planera styra, reglera och 
kontrollera undervisningssituationen”(Von Wright 2009 se Skolverket 2015 s. 
24-25). Jag kan inte annat än hålla med Von Wright(2009). Det är lärarens 
uppgift att se till så att alla elever är inkluderade i undervisningen.  

När det kom till hur lärarna gav information om det kommande arbetsområdet 
samt under varje lektion såg jag brister i deras kompetens vad gäller att 
förmedla instruktionerna på bästa sätt. På ett sätt som får med alla elever och 
inte utesluter någon. Abrahamsson & Bergman (2015) hävdar att när 
andraspråkselever saknar viktiga delar i språket är det viktiga att lärarna tänker 
på hur de förmedlar informationen. Man måste veta en del om deras bakgrund 
och hur språket faktiskt fungerar för att kunna bygga sig någon förståelse. En 
svensktalande elev börjar skolan med att ha utvecklat en bas i språket, den 
basen får de under uppväxten. Under skoltiden utvecklas basen och eleverna 
påbörjar utbyggnaden av språket. Det första barnet börjar utveckla är att läsa 
och skriva, när läsförmågan utvecklas, utvecklas även ordförrådet och i 
ämnesundervisningen i skolan utvecklas även specialordförråd. Med detta sagt 
anser jag att svensktalande elever har ett enormt försprång. Andraspråkselever 
har oftast inte någon bas med sig och ändå försöker lärare att bygga vidare på 
ett språk som saknar en grund. 

Tingbjörn (2009) skriver om de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
ämnena som de allra svåraste ämnena för andraspråkselever att lära sig av. 
Detta ställer enorma krav på undervisande lärare framför allt kompetens för att 
få dessa elever att lyckas men även kunskap lärarna måste ha om att lära på sitt 
andraspråk hävdar han. Precis som jag tidigare har nämnt tror jag att det 
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handlar om kompetensen hos lärarna. Jag har även tidigare nämnt att dessa 
elever först går i en så kallad internationell klass och i den klassen är de i ett och 
ett halvt år som högst. Under den tiden står NO och SO sist på listan vad gäller 
att få ämneskunskaper i. Där kanske man behöver tänka om. Åtminstone ge 
dessa elever en bas, något att utgå från redan tidigt i deras språkutveckling. 
Arbeta med begrepp som handlar om just samhället eller naturvetenskapliga 
ord. Även Granstedt(2010) skriver i sin avhandling om studier som visat på att 
lärare behöver mera kunskap för att vara redo att undervisa elever med olika 
etniska och kulturella bakgrunder. Jag kan inte annat än hålla med dessa 
forskare. Under mina observationer såg jag bristande kompetens vad gäller att 
undervisa elever med olika etniska bakgrunder.  

En annan viktig del som Von Wright (2009) skriver om är, relationen mellan 
lärare och elever. Den har visats sig ha en stor betydelse när det kommer till 
elevers delaktighet och ansvar för sitt kunskapstillägnande skriver Von Wright  
(2009). Hon nämner några viktiga aspekter vad gäller framgången i att lyckas 
skapa delaktighet.  ”Det handlar om lärarnas sätt att svara på elevernas initiativ, 
deras förmåga att lyssna till och tolka elevernas frågor och respons, men även 
att ge lämpliga och begripliga instruktioner till eleverna” (von Wright 2009 se 
Skolverket 2015 s. 29). Jag anser, för att elever ska finna motivationen att 
tillägna sig kunskap krävs en god relation mellan eleven och läraren. Eleven 
behöver känna att dess behov blir tillgodosedda. Att min lärare ger mig de 
verktyg jag behöver för att komma vidare i min utveckling. I Josefs fall anser jag 
att läraren i SO misslyckades här. Josef får helt enkelt klara sig själv. Inte en 
enda gång fick Josef någon respons på det han gjorde. Läraren kontrollerade 
inte heller huruvida Josef eller Karim förstått instruktionerna/föreläsningarna 
som givits. Utifrån vad jag kunde se under mina observationer förstod inte Josef 
speciellt mycket. Här fallerar den goda relationen mellan elev och lärare. Josef 
studerade vad klasskamraterna gjorde och försökte utifrån det skapa något 
liknande. Läraren hävdade att en skola inte är inkluderande om den inte är 
individanpassad. I praktiken var inte undervisningen anpassad efter Josefs 
behov. Alltså hamnar Josef utanför och är snarare exkluderad än inkluderad.   

De förväntningar jag hade under mina observationer var att lärarna skulle finna 
en annan lösning för Josef. Ge honom samma möjlighet till utveckling och 
kunskap som övriga i klassen fick. Detta skedda aldrig och är något lärarna 
definitivt måste tänka på i framtiden.  

Avslutningsvis vill jag lyfta den kunskap studien gett mig. Jag har efter denna 
analys ställt mig sida vid sida med att ämnesundervisningen måste planeras och 
uppföljas på ett helt annat sätt. Innehållet och språket måste vara integrerat så 
att elevernas andraspråk utvecklas i takt med kunskaperna vilket Gibbons 
(2010) hävdar. En lösning till att skapa fler lärare som vet vad de pysslar med 
kan vara att införskaffa andraspråksinlärning på utbildningarna eller alternativt 
fortbilda lärare inom detta ämne. Strävar man efter detta tror jag att 
undervisningen bidrar till mer gemenskap och delaktighet som inkludering 
handlar om. En viktig definition av begreppet inkludering är gemenskap som 
forskare oftast talar om när de diskuterar inkludering. Det kan handla om att 
arbetsformer är skapade så att eleverna involveras med varandra, samtal i 
helklass, arbeten i mindre grupper där slutprodukten är beroende av allas 
bidrag, skriver Göransson & Nilholm (2013). Min tolkning är att eleverna 
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inkluderades efter lärarnas tankar om vad inkludering är. Att ett försök till att 
skapa gemenskap görs genom bland annat valet av arbetsform, grupparbete.  
 

Vi måste komma ihåg att skolan ska anpassa sig efter elevernas behov och inte 
tvärtom. Allestad & Svedlund (2009) skriver i sin avhandling att en utav 
pedagogerna nämner att de har ett ansvar att anpassa undervisningen utefter 
alla elevers olika behov och förutsättningar, oavsett om eleverna är i behov av 
särskilt stöd eller inte. Även Persson (2010) uttrycker inkludering som att 
skolan är en plats för alla, där alla verksamma inom skolan ska skapa 
förutsättningar för att alla barn ska få en meningsfull skolgång. Renebrant m.fl 
(2012 ) uttrycker om hur skolan ska vara en skola för alla och kopplar det till 
begreppet inkludering. Renebrant m.fl hänvisar till skolverkets lagar om 
individens rättigheter om en lika skola för alla oavsett behov av stöd eller inte, 
detta för att styrka begreppets innebörd. Väldigt snabbt ser vi att inkludering är 
ett ledord för alla verksamma inom skolan, vare sig det är forskare, studenter 
eller lärare. Jag anser att arbeta inkluderande är något alla ska sträva efter, 
vilket även framgår i läroplanen. Men vad jag vill få fram med denna studie är 
hur vi kan inkludera andraspråkselever bättre utifrån de observationer jag har 
utfört. En skola ska anpassas efter elevernas förutsättningar och behov vilket 
även inkluderar andraspråkselever. Att utbilda alla lärare i svenska som 
andraspråk anser jag vara otroligt viktigt då vi lever i ett mångkulturellt 
samhälle. Ämneslärare måste få kompetens i ämnet svenska som andraspråk för 
att kunna undervisa klasser med andraspråkselever i. Dessa elever är i enormt 
behov av stöttning, utan stöttning är det väldigt svårt att utföra uppgifterna 
framgångsrikt. Stöttningen kan komma från läraren själv men även från 
kamraterna. Men saknaden av kunskap och kompetens inom 
andraspråksinlärning syntes tydligt. Inga varierade instruktioner gavs till 
andraspråkseleverna och Josef föll mellan stolarna under hela arbetsområdets 
gång. 

Gibbons (2010) hänvisar till Lev Vygotskys forskning om stöttning. Att först 
tillsammans utföra uppgifter för att sedan kunna utföra uppgifterna på egen 
hand. Josef och Karim saknar basen i det svenska språket, de tragglas varje dag 
i skolan med att komma ikapp sina kamrater kunskapsmässigt. Om det då inte 
får någon stöttning i språket är det väldigt svårt att på egen hand utföra 
uppgifterna.  

Jag väljer även att betona ytterligare en gång Gibbons (2010) som har en rad 
olika övningar i sin bok Stärk språket stärk lärandet. Språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i 
klassrummet.  Ämneslärare kan använda sig utav dessa övningar i sin 
undervisning för att på så sätt utveckla språket och kunskapen hos 
andraspråkseleverna.   
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7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns givetvis massor kvar att studera vad gäller andraspråksinlärning och 
hur man som pedagog kan arbeta för att inkludera eleverna. Jag finner det 
vidare intressant att undersöka hur andraspråkselever upplever skolan i form av 
gemenskap och delaktighet samt vad de tycker om undervisningens upplägg. 
Finns det andra arbetssätt som bidrar till mer delaktighet och gemenskap i 
deras ögon, som vi lärare inte tänker på? Vilka arbetssätt lär de sig bäst genom? 
Det kan då vara intressant att studera vad andraspråkselever tycker, i form av 
intervjuer på ett flertal skolor. Ett annat förslag skulle vara att intervjua ett 
flertal lärare på olika skolor om andraspråksinlärning. Hur många lärare på 
respektive skola har kompetens inom andraspråksinlärning, hur många är 
utbildade? Hade detta varit möjligt att utföra i min studie hade det naturligtvis 
höjt statusen på studien, men med begränsad tid och utrymme för min studie 
lämnar jag förslagen vidare till kommande forskning.   
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