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Syftet med denna studie är att beskriva och analysera pedagogers syn på hur de arbetar för att 

inkludera elever med utvecklingsstörning och ett annat modersmål än svenska som studerar 

inom särskild utbildning för vuxna. Studien utgår från ett pedagog perspektiv, där pedagoger 

beskriver olika verktyg och strategier som de anser skapar delaktighet och inkludering för 

elever med utvecklingsstörning och ett annat modersmål som studerar inom särskild 

utbildning för vuxna. 

Studien är en kvalitativ studie med en sociokulturell utgångspunkt. För att samla in data har 

intervjuer med 10 pedagoger gjorts. Resultatet av studien visar att pedagoger använder sig av 

olika strategier och pedagogiska verktyg för att eleverna ska bli delaktiga och inkluderade i 

gruppen. Det har även visat att pedagogerna använder sig av pedagogiska strategier och 

verktyg så att det uppstår kommunikativa processer. Det framkommer även att det används 

olika korta benämningar om särskild utbildning för vuxna, vilket innebär att det skapar en 

osäkerhet vilka elever som studerar inom skolformen. 
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1.0 Bakgrund 

1.1 Inledning 

I mitt arbete inom Särskild utbildning för vuxna har jag under senare år märkt en ökning av 

elever med svenska som andra språk som söker kurser till särskild utbildning för vuxna. 

Flerspråkiga elever är växande målgrupp. Antalet nyanlända elever ökar i Sverige och mycket 

tyder på att ökningen fortsätter (Skolverket, 2013b). Personer som fyllt 20 år och har en 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att söka till särvux (SFS 2010:800). 

Särvux har kursplanerna särskild utbildning för vuxna (Skolverket, 2012b). Kursplaner finns 

på grundlläggande nivå, eleverna läser då efter grundsärskolans eller träningsskolans 

kursplaner (Skolverket, 2012b). Kursplaner finns även på gymnasialnivå (Skolverket, 2013a) 

då läser eleverna efter gymnasiesärskolanskursplaner. Kursplanerna på grundläggande och 

gymnasial nivå har svenska som andra språk, elever som läser enligt träningsskolans 

kursplaner har inte svenska som andra språk som kurs. De elever som läser enligt 

träningsskolans kursplaner och har ett annat modersmål får söka kursen språk och 

kommunikation eller någon annan kurs så att språkutvecklingen sker genom ett inkluderande 

arbetssätt. I skolagen (SFS 2010:800) 21 kap under särskild utbildning för vuxna står följande 

2 § ”Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska 

stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin 

kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 

personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och 

förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.”.  

När elever med ett annat modersmål söker kurser till särvux förekommer det att eleverna 

saknar någon utbildning eller så kan eleverna ha en väldigt kort utbildning, det innebär att 

dessa elever är en prioriterad målgrupp när de söker kurser till särvux. En svårighet kan också 

vara att eleverna inte har någon diagnos, för att studera på särvux krävs att eleven har 

diagnosen utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada (SFS 2010: 800). I tidskriften 

(Kom, 2015)  finns ett protokoll från ett möte med Lärvuxpedagogerna och 

utbildningsdeparetmentet som Ing–Marie Boström–Svensson har skrivit, där framkommer att 

det är ovanligt att nyanlända har en diagnosen funktionsnedsättning. För att kunna studera på 

Särvux behövs en diagnos och den diagnosen kan endast sättas i tidiga år (Kom, 2015). 

Elevernas språkliga och kulturella bakgrund är väldigt varierande när de söker till Särvux 

(Skolverket, 2008). Detta innebär att vi lärare bör ha ett mångkulturellt perspektiv, att skolan 

blir en plats där alla elever oberoende av etnisk bakgrund eller nationalitet kan känna sig 



6 
 

välkomna (Lahdenperä, 2010). När eleverna söker till Särvux kan det uppstå svårigheter att 

veta vilka kurser som är bra att gå för eleverna. Jag har i mitt arbete mött olika 

gruppsammansättningar, grupper med enbart elever som har ett annat modersmål och grupper 

som består av elever med svenska och ett annat modersmål. För att på ett framgångsrikt sätt 

undervisa elever som har ett annat modersmål nämner (Skoverket, 2013b) olika faktorer som 

är viktiga, det är kompetens bland pedagogerna och att eleverna är inkluderade i grupper med 

andra elever. Vi som undervisar inom Särvux har oftast den specialpedagogiska kompetensen, 

men saknar många gånger kompetens att undervisa i svenska som andra språk och tillgång till 

modersmålslärare. Enligt (Gibbons, 2012) är det viktigt att tänka på för att en språkutveckling 

ska bli framgångsrik är det viktigt att elever med ett annat modersmål är inkluderade med 

elever som har svenska som modersmål för att språkutvecklingen ska bli framgångsrik. 

Språktutvecklingen sker i interaktion med övriga i gruppen. Ett intergrerat arbetssätt där språk 

och ämnesundervisning ingår är av betydelse för att uveckla  kommunikationen (Gibbons, 

2012). De frågor och funderingar frågor jag har är hur vi bäst ska inkludera och skapa 

delaktighet för flerspråkliga elever i de kurser som finns inom Särvux. En grundförutsättning 

för att eleverna ska vara delaktiga är att det finns tillgänglighet t.ex. passande läromedel, 

alternativa verktyg och möjlighet att förstå normer och sammanhang (Dunkers & Szönyi, 

2013). Att det är framgångsrikt att lära sig tillsammans i grupp bekräftas av flera studier 

(Gibbons, 2012; Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2012; Säljö, 2014). Genom ett 

sociokulturellt synsätt på lärandet bidrar det till att vi ser på elever som aktiva deltagare i 

gruppen och som lär genom att samarbeta med varandra genom kommunikation (Gibbons, 

2012). I FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23) 

står det i artikel 24 ”att ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som 

erbjuder största möjliga akademiska och sociala utveckling som är förenlig med fullständig 

inkludering”. Hur blir elever delaktiga och inkluderade är tankar som jag har, och hur får 

elever med ett annat modersmål förutsättningar för att de ska lära sig ett nytt språk? Genom 

att intervjua pedagoger som undervisar inom särskild utbildning för vuxna i olika kommuner 

är min tanke att se hur det ser ut i kommuner när elever med ett annat modersmål studerar 

inom särskild utbildning för vuxna. Jag hoppas få lite nya perspektiv som kan visa på olika 

faktorer som bidrar till delaktighet och inkludering i grupperna för elever med ett annat 

modersmål. 

1.2 Särskild utbildning för vuxna 

Vuxen utbildningen består av tre skolformer 
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 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, Komvux 

 Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå och gymnasial nivå, Särvux 

 Utbildning i svenska för invandrare, Sfi (Skolverket, 2013, a). 

Särskild utbildning är den skolform som riktar sig till de som har en utvecklingsstörning eller 

förvärvad hjärnskada (Skolverket, 2013a). Kommunerna ansvarar för att det finns särskild 

utbildning för vuxna (SPSM, 2009). Särskild utbildning för vuxna styrs av ett antal dokument 

där skolagen är överordnad alla dokument (Skoverket, 2013a). De kurser som erbjuds är 

kurser inom grundläggande nivå och gymnasial nivå (Skolverket, 2013a). De på 

grundläggande nivå motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan och 

träningsskolan (Skolverket, 2013a). De på gymnasial motsvara gymnasiesärskolans 

kursplaner. Kurser som erbjuds på grundläggande nivå för de elever som läser efter 

träningsskolans kursplaner har inte svenska som andra språk. Svenska som andra språk finns 

för de elever som läser enligt grundsär och gymnasial nivå (Skolverket, 2013a). Kursen inom 

träningskolan heter språk och kommunikation. Särvux har tidigare varit den benämning som 

används om särskild utbildning för vuxna. Numera förekommer även benämningen Lärvux. 

Skollagen använder  sig av begreppet särskild utbildning för vuxna (SFS 2010:800). Enligt 

skollagen SFS 2010:800  Kap 21, 12§ framkommer det följande ”Om en elev i utbildning på 

grundläggande nivå har bristfälliga kunskaper i svenska språket, får utbildningen 

tillhandahållas på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Sådan 

utbildning ska kompletteras med undervisning eller träning i svenska språket”. Det står i 

skollagen att utbildningen får men inte att eleven har rätt till det vilket jag tror kan göra att det 

ser väldigt olika ut i kommunerna beroende på hur man tolkar lagen. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera pedagogers syn på hur de arbetar för att 

inkludera elever med utvecklingsstörning och ett annat modersmål än svenska som studerar 

inom Särskild utbildning för vuxna. 

1.4 Frågeställning 

 Hur anser pedagoger att de skapar delaktighet och inkludering för elever som har en 

utvecklingsstörning och ett annat modersmål? 

 Vilka strategier och pedagogiska verktyg beskriver pedagogerna att de använder i sin 

undervisning för att skapa delaktighet och inkludering för elever med 

utvecklingsstörning och ett annat modersmål? 
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2.0 Teoretisk referensram 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivets grundare är Lev Semjonovitj Vygotskij. I ett sociokulturellt 

perspektiv är de kommunikativa processerna helt avgörande för att utveckling och lärande ska 

ske. Det är genom att lyssna och höra vad andra talar om som personen föreställer sig världen 

och vad som är värdefullt att uppmärksamma. Det viktigaste verktyget är språket och det är 

ett grundvillkor för att lärande ska ske (Crain, 2014). Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas och det är genom kommunikation de förs vidare. När vi pratar 

om ett sociokulturellt perspektiv är begrepp som redskap och verktyg viktiga begrepp, de 

fysiska verktygen kallas för artefakter och kan bestå av t.ex. teckenkommunikation, bilder 

(Säljö, 2014). Lärandet är medierande, vilket innebär att det förmedlas genom stöd av 

medierade verktyg (Ahlberg, 2013). För personer med utvecklingsstörning och svenska som 

andra språk bör lektionerna anpassas så att eleverna ges möjlighet att använda språket och den 

kommunikation som eleven behärskar. Det är viktigt att skapa en god lärandemiljö och 

konkretisera undervisningen. Olika ”artefakter” kan vara till hjälp t.ex. tekniska hjälpmedel, 

estetiska uttrycksformer och bilder. Finns det en god lärandemiljö får eleverna möjlighet att 

skapa goda relationer och samspela med övriga elever i gruppen. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses lärandet som socialt, vi lär och utvecklas genom interaktion med andra 

människor (Ahlberg, 2013). Från det vi föds är vi sociokulturella varelser som vill samspela 

med andra personer. Utveckling och lärande sker genom ett växelspel av biologisk mognad 

och behovet av att samspela med andra (Säljö, 2014). ”Kunskap konstrueras genom 

samarbete i en kontext” (Dysthe, 2003, s. 41). Enligt Dysthe (2003) är samspel och samarbete 

avgörande för att elever ska kunna lära sig. Utvecklingen sker genom kommunikation och 

samspel och det är det som skapar delaktighet (Säljö, 2014). Genom kommunikation och 

interaktion skapas resurser som förs vidare. Kommunikationen och språket är länken mellan 

eleven och omgivningen (Säljö, 2014). (Ahlberg, 2013) nämner att kommunikationen kan ses 

som det mest centrala i all mänsklig samvaro, och lärande handlar om att stå i förbindelse med 

omgivningen och relatera till andra människor. Det finns olika sätt att kommunicera på och 

för att alla individer ska kunna kommunicera gäller det att ha olika verktyg, redskap enligt 

(Säljö, 2014). Dessa verktyg kan vara teckenkommunikation bilder och tal (Göransson, 1999). 

När den kommunikativa processen börjar bör den utgå från den närmaste proximala 

utvecklingszonen ZPD (Håkansson & Sundberg, 2012). Zone of proximal development (ZPD) 

kan beskrivas som avståndet mellan det som en elev kan prestera ensam utan stöd och vad 
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som är möjligt under en vuxens ledning eller i samarbete med andra elever. För att hjälpa 

eleven vidare i kommunikation och samspel är det viktigt att lärarna uppmärksammar var 

eleven befinner sig i sin utveckling och utifrån den zonen ge stöd och hjälp (Gibbons, 2012). 

Enligt Gibbons (2012) kan det benämnas som ”scaffoldning” stöttning. Stöttning eller 

”scaffoldning” innebär att lärarna ger eleven tillfälligt stöd så att eleven i nästa steg blir 

självständig och klarar av uppgiften själv (Gibbons, 2012). Ahlberg, (2013) nämner det som 

ett guidat deltagande, eleven blir förberedd att själv ta kontakt med elever och vet hur man 

kommunicerar med olika alternativa kommunikationssätt Genom att vara delaktiga i sociala 

sammanhang lär sig elever och utvecklar sin kommunikativa förmåga. De personer som är 

inblandade kallas för ”community of learners att vara i en ”lärande gemenskap” enligt 

(Ahlberg, 2013 s 151).  

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Med fokus på en skola för alla ska specialpedagogiska insatser stödja eleverna och skapa en 

skola för alla (Ahlberg, 2013). Insatserna ska förhindra marginalisering och skapa en 

delaktighet för alla elever. De områden som den specialpedagogiska forskningen är inriktad 

på är relationer, samspel och utveckling med fokus på lärande och delaktighet. Ahlberg 

(2013) beskriver fyra överordnade perspektiv inom det specialpedagogiska fältet.  

- individperspektivet 

- organisations och systemperspektiv 

- samhälls och strukturperspektiv 

- relationella perspektiv 

Beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån blir det skillnader på hur man ser på normalitet, 

avvikelse och differentiering (Ahlberg, 2013). Forskarna har olika teoretiska utgångspunkter 

och kunskapen till forskningen hämtas från olika områden, detta leder till skillnader hur man 

ser på elevers svårigheter (Ahlberg, 2013). Utgår man från ett individperspektiv även kallat ett 

kompensatoriskt perspektiv söker man förklaringarna hos individen (Nilholm, 2007). Utgår 

man från organisation och systemperspektiv söks förklaringar till skolproblemen i 

verksamheten och organisationen. Ett samhälles och struktur perspektiv har fokus på 

samhället, förklaringar att eleven har problem finns i samhälleliga strukturer och 

maktförhållanden. Ett samhälles och strukturperspektiv tar ideologiska utgångspunkter och 

betraktar elevers svårigheter med fokus på inkludering i skola och samhälle (Ahlberg, 2013). 
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En inkluderande undervisning är i fokus, det är skolan och samhällsstrukturer som ska 

anpassa och förändras inte eleverna (Ahlberg, 2013). Den specialpedagogiska forskningen är 

riktad mot marginalisering och utanförskap, överordning och underordning kopplas ofta till 

Foucults teorier om makt vetande och diskurs (Ahlberg, 2013). Utgår man från ett relationellt 

perspektiv studeras svårigheter genom att titta på relationer och interaktion mellan individer 

och miljön ”Förklaringar till skolproblem söks i mötet mellan eleven och den omgivande 

miljön” (Ahlberg, 2013, s. 48). Det uppstår svårigheter i relationen mellan individen och 

omgivningens krav och problem. Ur ett relationellt perspektiv tittar man på relationer och 

samspel mellan individ, grupp, skola och samhälle (Ahlberg, 2013). Ur ett relationellt 

perspektiv blir elevens svårigheter en gemensam angelägenhet för hela skolan (Ahlberg, 

2013). Att inta ett relationellt perspektiv skapar förutsättningar för inkludering. Det finns 

ytterligare ett perspektiv KoRP som är ett kommunikativt relationsinriktat perspektiv 

(Ahlberg, 2013). KoRP är ett relationellt perspektiv som vuxit fram i praktiken och har en 

empirisk grund. Studier har bl.a. genomförts i särskola och vuxenutbildningen. Gemensamt 

för de studier som gjorts är att de har varit inriktade på att studera villkor för en meningsfull 

skolgång för elever och att studera samspelet mellan individ och omgivning. Forskningen har 

varit riktad mot att studera förutsättningar för att skapa pedagogisk inkludering som grundas i 

delaktighet, kommunikation och lärarande. KoRP perspektivet riktar fokus mot inkludering 

och exkluderingsprocesser i skolans kontext. Relationer och kommunikation är centrala i 

KoRP perspektivet. KoRP är liksom det sociokulturella perspektivet riktat mot utveckling och 

lärande i mötet mellan individen och omgivningen. Intresset riktas mot hela lärmiljön. Inom 

KoRP finns fem centrala punkter för synen på lärande. Dessa kan även kännas igen i det 

sociokulturella perspektivet (Ahlberg, 2013). 

- Människors lärande är diskursivt, det innebär att lärandet är beroende av historiska, 

kulturella och sociala sammanhang.  

- Lärandet är situerat, det är situationsbundet 

- Lärandet är socialt, sker i interaktion med andra 

- Lärandet är medierat, förmedlas genom stöd och hjälp av medierande verktyg. Ett av det 

viktigaste verktyget är språket. I praktiken innebär det att elever med behov av särskilt stöd 

bör få undervisningen så att eleverna får använda språket på ett sätt som främjar förståelse 

(Ahlberg, 2013). 
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- Lärandet är positionsbundet vilket innebär att det påverkas av sociala sammanhang, 

individuella omständigheter och relationer till andra. Skolsituationen för eleven bör utgå från 

en helhetssyn där olika nivåer av skolans verksamhet finns med. Omstrukturering kan leda till 

en annan position för eleven vilket kan leda till nya möjligheter till delaktighet och lärande 

(Ahlberg, 2013).  

2.4  Vuxna med Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning kan ha flera olika orsaker, genetiska skador, kromosomförändringar, 

skada eller sjukdom i fosterstadiet (SPSM, 2007). För att beskriva 

funktionshinder/utvecklingsstörning kan man utgå från olika perspektiv  

 medicinskt perspektiv/individuella modellen då förstås utvecklingsstörning som en 

skada eller till följd av en sjukdom 

 sociala modellen ses utvecklingsstörningen som ett resultat av hinder i samhället 

 miljörelativa perspektivet, vilket innebär att utvecklingsstörning ses som en mix av 

båda perspektiven. Det är både personliga egenskaper och hinder i samhället (Ineland 

& Sauer, 2013). 

Enligt Skolverket (2012b) utgår kursplanerna för Särvux från ett sociokulturellt perspektiv. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ses utvecklingstörning utifrån ett miljörelativt 

perspektiv. Det miljörelativa perspektivet nämns även som socio-ekologiskt perspektiv 

(Schalock, 2011). En utvecklingsstörning innebär att eleven har en nedsatt adaptiv förmåga 

vilket innebär svårigheter med att ta in och bearbeta information, bygga kunskap, tillämpa 

kunskap (Granlund & Göransson, 2011). Att eleven har en nedsatt adaptiv förmåga kan 

innebära kommunikativa svårigheter i olika sammanhang. Greenspan, Switzky och Woods 

(2011) tar upp utvecklingsstörning ur ett annat perspektiv och pratar om common sense eller 

”sunt förnuft” eleven har inte en förmåga att avgöra vad som är lämpligt i olika situationer 

och kan på det sättet hamna i svårigheter och utsätta sig för risker i olika situationer 

(Greenspan m.fl., 2011). Med hjälp av begåvningen bygger vi upp en verklighetsuppfattning. 

Begåvningen ordnar erfarenheterna i fem kategorier, rum, tid, kvalitet, kvantitet och orsak 

(Göransson, 1982). Begåvningen utvecklas för det mesta i fyra stadier, det fjärde stadiet 

motsvarar en vuxen människas fullt utvecklade begåvning. Stadierna är oberoende av åldern. 

Personer som har en utvecklingsstörning kan stanna på något av de första stadierna 

(Göransson, 1982). Om en elev inte har kommit till sista stadiet i rumsuppfattningen kan det 

innebära att eleven behöver stöd och olika strategier och ett tydliggörande så att lektionen blir 
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förstålig för eleven (Göransson, 1982). Det är viktigt när man planerar stödåtgärder att vara 

medveten om dessa svårigheter som kan förekomma hos elever med utvecklingsstörning. När 

man planerar stödåtgärder i verksamheten bör inte utvecklingsstörningen enbart ses som en 

personegenskap utan även som begränsningar i miljön och de svårigheter som uppstår i 

samspelet (Granlund & Göransson, 2011). När skolan planerar stödåtgärder för elever med 

utvecklingsstörning bör planeringen utgå från både person egenskaper och de hinder som 

finns miljön så att det inte enbart ses som en personegenskap (Granlund & Göransson, 2011). 

I en sammanfattande rapport av Rosenqvist (2008) har det gjorts studier i kommuner i Sverige 

angående hur mottagandet i särskolan ser ut för elever med utländsk bakgrund. I 83 % av 

kommunerna visade det sig att det fanns stora svårigheter i mottagandet i särskolan. 

Svårigheten var b.la att det saknades pedagogiska utredningar i bedömningsunderlaget. Det 

visade sig vara svårt att hitta relevanta testinstrument (Rosenqvist, 2008). 

2.5 Inkludering 

Historiskt sett har skolan skapat särlösningar i form av specialklasser, särskolor o.s.v. det är 

mot bakgrund av det som inkluderingsbegreppet bör ses (Nilholm, 2006). 

Inkluderingsbegreppet har vuxit fram från en vision om en skola för alla, där olikheter ska ses 

som en tillgång. Undervisningen och aktiviteterna ska vara anpassade efter eleven och inom 

gemenskapen, där alla bidrar efter sina förutsättningar (Nilholm, 2006). Det som är påfallande 

är att de som jobbar med specialpedagogisk verksamhet är de som oftast läser och sätter sig in 

hur vi ska jobba mot inkludering, det borde vara en fråga för alla att sätta sig in i 

inkluderingsbegreppets innebörd. Nilholm (2006) framhåller att hela idén om 

specialpedagogik bygger på ”normala” och avvikande elever. Inkluderingsbegreppet har 

skiftat fokus från att eleven ska anpassa sig till miljön, till att miljön ska anpassas till eleven 

(Göransson & Nilholm, 2013). För att det ska kallas inkludering räcker det inte att enbart vara 

fysiskt i samma rum detta kallas  placeringsdefinitionen. En inkluderande miljö innebär att 

gemensamma mål om det ska finnas ett vitänkande (Nilholm, 2006). För att skapa gemenskap 

krävs det inkluderande arbetsformer där eleverna involveras med varandra. När vi pratar om 

inkludering bör vi ta hänsyn till elevernas situation. För att kunna säga att en elev är 

inkluderad bör eleven vara socialt delaktig, och delaktig i själva kunskapstillägnandet. 

Göransson och Nilholm (2013) beskriver inkluderingsbegreppet genom tre olika definitioner 

av inkludering. 

1. den gemenskapsorienterade definitionen 

2. den individorienterade definitionen 
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3. den placeringsorienterade definitionen 

De tre definitionerna har en innebördes ordning den övre inbegriper den undre. Den här 

uppställningen är användbar när man vill titta på inkludering ur olika perspektiv  enligt 

(Göransson & Nilholm, 2013). Det är viktigt att vara tydlig med vilken definition av 

inkludering vi använder i ett visst sammanhang. Den gemenskapsorienterade definitionen 

innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper, 

inga segregerade lösningar skapas. Alla elever ska känna sig pedagogiskt och socialt 

delaktiga. Göransson och Nilholm(2013) beskriver att vara pedagogsikt delaktig innebär att 

vara delaktighet i en lärandegemenskap och att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån 

sina förutsättningar . Den invidorienterade definitionen utgör endast graden av hur 

inkludering ser ut för den enskilda eleven. Om eleven trivs i skolan, har goda relationer och 

når målen ser man att eleven är inkluderad utifrån den definitionen (Göransson & Nilholm, 

2013). Placeringsdefinitionen betyder att eleven befinner sig i det ”vanliga” klassrummet 

(Göransson m.fl., 2013). För att skapa inkluderande arbetssätt kan lärarna använda sig av 

olika strategier i sin undervisning (Mitchell, 2008). I en  studie av Jorgensen och Lambert 

(2012) framkommer det  att när elever med utvecklingsstörning är inkluderade i 

”vanliga”klasser är de många gånger socialt isolerade, eleverna sitter ofta bredvid och har 

egen undervisning. Studien har visat att utifrån en modell som bygger på ett strukturerat 

arbetssätt skapar det förutsättningar för delaktighet för elever med en utvecklingsstörning. 

Modellen har  fem punkter som den utgår ifrån.  

1. Vad är de allmänna instruktionerna för alla elever i klassen? 

2.  Vad är det som gör att elever  utan funktionsnedsättning kan delta i undervisningen? 

3.  Kan eleven med funktionshinder delta eller behöver eleven alternativa sätt för att 

kunna delta? 

4. Vilket stöd behöver eleven för att kunna delta  

5. Vem förberder stödet? 

Utifrån den här modellen visade det sig att eleverna med stöd blir  inkluderade i klassen, 

inte bara fysiskt utan även att vara fullvärdiga elever i klassen (Jorgensen m. fl., 2012). 

2.6 Delaktighet 

Delaktighetsbegreppet kan numera ses som ett samlingsbegrepp för de tidigare dominerande 

ledorden integrering och normalisering (Szönyi, 2005). Om vi närmar oss delaktighet från ett 

håll kan vi se att begreppet från ett rättighetsperspektiv som markerar rätten för alla elever att 
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utbilda sig på samma villkor som övriga individer i samhället (Szönyi, 2005). En 

grundläggande förutsättning för delaktighet är tillgänglighet, som fysiska lokaler, läromedel 

och alternativa verktyg (Dunkers & Szönyi, 2013). Tillgänglighet handlar även om socio-

kommunikativ tillgänglighet, det innebär att alla elever ska få tillgång till meningsskapande 

perspektiv och ges möjligheter att förstå de normer och sammanhang i den miljö som eleven 

befinner sig i (Dunkers & Szönyi, 2013). 

Ser man på delaktighet utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonas tillhörigheten till ett 

socialt sammanhang som central för att tala om att känna sig delaktig. Delaktighet utifrån ett 

sådant perspektiv ska studeras i aktiviteter där samhandlingar äger rum (Östlund, 2012). 

Andra viktiga faktorer för elever att bli delaktiga är engagemang från lärare (Almqvist, 

Eriksson & Granlund, 2004). För att kunna bli delaktig kan eleven behöva vägledning guided 

participation (Ahlberg, 2013). Att vara delaktig är beroende av flera faktorer som kan kopplas 

till personen själv, samspelet och miljön (Almqvist m.fl., 2004). 

2.7 Elever med ett annat modersmål 

Att lära sig ett nytt språk för personer med funktionshinder är enligt Ladberg  (2003)  inte 

svårare än för personer utan funktionsnedsättning. Det handlar om motivationen för att lära 

sig ett nytt språk,vad personen kan använda språket till. Språket måste vara viktigt för eleven. 

Begåvningen spelar in på vilken nivå språket är men inte antalet språk (Ladberg, 2003). Det 

gäller att hålla isär elevens kognitiva nivå och elevens språkliga nivå, om en elev talar med en 

treårings ordförråd så är det språket vi ser. All undervisning bör anpassas till elevens 

kognitiva nivå, viket kräver ett språk och ett kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 

Språkinlärning kan inte frikopplas från andra ämnen (Sjöqvist, 2013). För personer med ett 

annat modersmål kan det också handla om sociala normer och att förstå dessa. I en del 

kulturer möter inte personer varandra med blicken, det har hänt att elever har diagnotiserats 

som autistiska för att eleven har slagit ner blicken istället för att möta blicken som är rådande 

norm i en del kulturer (Ladberg, 2003). Att lära sig ett språk med stöttning utifrån den 

kunskapsnivå som eleven befinner sig på och inte ”urholka” ämnet är av stor betydelse så inte 

eleven blir uttråkad och tappar motivationen (Gibbons, 2012). Andraspråkselever är inte 

någon homogen grupp utan bör beaktas som vilken elevgrupp som helst med olika 

bakgrunder, språk, förväntningar och socioekonomisk status (Gibbons, 2012). 

Andraspråkselever behöver använda sitt andraspråk i så hög grad som möjligt för att utveckla 

det. Det är av stor vikt att eleverna är inkluderade och att lärarna skapar förutsättningar så att 
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eleverna får möjligt att i grupp diskutera och samtala med varandra (Löthagen, Lundenmark 

& Modigh, 2012). 

3.0 Tidigare forskning 

3.1  Andraspråksinlärning 

Enligt skolverket (2008) är en definition på ett andraspråk ”Språk som lärs in sedan individen 

helt eller delvis tillägnat sig ett första språk” (s.4). Tidigare forskning som visat på hur ett 

andra språk kan läras in framkommer i en artikel av (Ladberg, 2006). Artikeln tar upp hur 

språket utvecklas för personer med svenska som andra språk och som har en 

utvecklingsstörning. Att eleven har en funktionsnedsättning innebär att kommunikationen och 

språkinlärningen påverkas, men inte möjligheten att lära sig flera språk (Ladberg, 2006). Det 

du kan lära dig på ett språk kan du lära dig på flera språk, gäller oss alla oavsett 

funktionsnedsättning eller inte (Ladberg, 2006). Det handlar om behovet och motivationen att 

lära sig ett nytt språk. Nivån på språket påverkas av att eleven har en funktionsnedsättning 

men inte antalet språk eleven kan lära sig. Ladberg (2006) nämner att hjärnans kapacitet att 

hantera språk är stor, tecken kan vara till stöd när man ska tillägna sig ett språk. Begåvningen 

spelar däremot in när det gäller till hur hög nivå man lär sig ett språk. Många förväxlar dessa 

två saker, antalet språk och nivån på språket. Den som har en funktionsnedsättning kanske 

inte kan tillägna sig abstrakta begrepp, språket stannar på en mer konkret nivå (Ladberg, 

2006). I en studie av Kleinert, Cloyd, Rego och Gibson, J. (2007) framkommer att det är 

lättare för elever med svårigheter att lära sig ett andraspråk om eleverna är inkluderade 

tillsammans med elever som inte har svårigheter. När man ska lära sig ett andraspråk finns det 

tydliga strategier och tydligt material för hur språket lärs in vilket är lyckosamt för elever med 

svårigheter (Kleinert m. fl., 2007). Rollspel och diskussioner har även positiv effekt för 

inkludering när ett andra språk lärs ut (Kleinert m. fl., 2007). Att vara inkluderad i grupp och 

lära sig ett andra språk är framgångsrikt för ämnet och språket (Collier & Thomas, 2004). 

Även i en studie av Sinkkonen och Kyttälä (2014) framkommer det att lära sig ett språk 

inkluderad i en grupp är ett framgångsrikt sätt att lära sig ett nytt språk. Att tillsammans 

samarbeta med uppgifter som bidrar till diskussioner med varandra är positivt för 

språkinlärning. Det är ett nytt område i Finland och Sverige med mångkulturella klasser och 

det finns inte så mycket forskning inom det området enligt (Sinkkonen & Kyttälä, 2014). 
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3.2 Perspektiv på utvecklingsstörning 

I en rapport av Rosenqvist (2008) finns riksomfattande enkät i landet beskriven. I rapporten 

framkommer en överreperensentation av elever med utländsk bakgrund i särskolan. Enkäten 

skickades till samtliga 290 kommuner men besvarades bara av 189 kommuner av dem. 

Intervjuer gjordes också med pedagoger, rektorer och skolpsykologer. 83% av kommunerna i 

undersökningen nämnde att det fanns svårigheter att göra utredningar och att hitta relevanta 

testinstrument för utredningarna. Studien kom fram till att det behövs mer kunskap om 

funktionsnedsättningar och en generell kompetens och kunskap om personer med annan 

etnisk bakgrund för att bemöta eleverna på bästa sätt (Rosenqvist, 2008). Att  studien är 

genomförd i särskolan innebär att de eleverna även finns inom vuxenutbildningen. Även Bel 

Habib (2001) har kommit fram till liknande resultat. Jämförelser mellan diagnoser och 

inskrivningsunderlag skiljer sig åt. De flesta svenska elever som placeras i särskolan har 

tydligt fastställda medicinska funktionsnedsättningar. Elever med invandrarbakgrund som 

placeras i särskolan kategoriseras med diffusa kategorier t.ex., koncentrationssvårigheter, tal 

och språksvårigheter enligt Bel Habib (2001). Det har även visat sig att när det gjorts 

utredningar med barn som har utländsk bakgrund saknas många gånger pedagogiska 

utredningar i dokumentationen (Skolinspektionen, 2011). Kontexten är av betydelse när man 

intar olika perspektiv på utvecklingsstörning. Elever som har en annan kulturell bakgrund och 

kommer till Sverige kan som Greenspan m.fl. (2011) nämner  utsätta sig för sociala risker för 

att det inte är samma regler och normer som gäller i det nya landet. Det som uppfattas vara 

”avvikande” här i Sverige anses inte som avvikande i elevens hemland (Greenspan m.fl., 

2011). I (SOU 2003:35) framkommer det att flera kommuner har tagit upp problem när det 

gäller vuxna invandrare. Invandrare utan kunskaper i svenska och med bristfälliga 

grundläggande kunskaper studerar antingen i Sfi eller Komvux. En del av dessa elever har 

troligtvis en utvecklingsstörning men det är mycket svårt att bedöma. Det finns inga egentliga 

tester som är anpassade för vuxna med bristande språkkunskaper vilket utgör ett stort problem 

(2003:35). Att använda sig av IQ tester när man gör bedömningar har visat sig vara olämpligt 

med elever som har ett annat modersmål (Gunderson & Siegel, 2001). Språket varierar i 

testerna och är svårbegripligt vilket innebär att testerna blir bristfälliga, det är svårt att 

bedöma om det är en utvecklingsstörning (Gunderson & Siegel, 2001). Eleven kan ha 

svårigheter med språket och uttalsregler kan skilja sig åt på elevens modersmål och inom det 

svenska språket (Lantana M,Usman, 2012). 

ITPA tester Test of Psycholingual Abilities används i skolor för att hitta barn som behöver 

särskilt stöd (Miezis, 2007). Testet  består av tretton deltester varav tre förutsätter att eleven 
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har svenska som modersmål. I en studie  har man uteslutit dessa deltester som förutsätter 

svenska som modersmål och fått ett helt annat resultat (Miezis, 2007). De elever som föll 

utanför normalfördelningskurvan före uteslutningen av de tre deltesterna föll nu innanför 

normalfördelningskurvan (Miezis, 2007). Genom att använda tester där eleven inte förstår 

språket och testet är knutet till en kontext som inte eleven är född i kan innebära att resultaten 

blir felaktiga. Tester bör användas med varsamhet (Miezis, 2007). 

3.3 Strategier för att elever ska bli inkluderade i gruppen 

Att vara inkluderad i en grupp, och att ingå i ett sammanhang och ha gemensamma mål är 

något som är av betydelse när elever ska lära sig (Göransson & Nilholm, 2013). I en studie av 

Rosenqvist (2008) framkommer det att grupper med elever med olika bakgrund och 

förutsättningar är mest verksamt för att utveckla skolan i en inkluderad riktning. Det är av stor 

betydelse för andraspråksinlärning att den sker i ett sammanhang och i interaktion med andra 

(Angelova, Gunawardena & Volk, 2006). Att läraren använder olika undervisnings- och 

inlärningsstrategier så eleverna får förutsättningar att samarbeta med varandra har visat sig 

vara positivt. Angelova m.fl. (2006) anser att ett språk lärs in genom att eleverna 

kommunicerar med varandra. Fokus i studien ligger på olika strategier och hur dessa 

förmedlas genom språkliga aktiviteter. Eleverna blir resurser för varandra och lär sig av 

varandra genom att använda språket.  I studien beskrivs att elever agerade som lärare till 

varandra med hjälp av olika strategier. Elevernas roller som ”nybörjare” och experter var inte 

fasta utan förändrades beroende på kontexten. Angelova m.fl. (2006) utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv i studien. Eleverna använder sociokulturella verktyg som språket, 

man lär av varandra genom interaktion. Att lärarna i studien utgick från elevernas proximala 

utvecklings zon ZPD visade sig vara av stor betydelse. Genom att lärarana valde lämpliga 

språkliga uppgifter skapades en interaktion i gruppen (Angelova m.fl., 2006). Angelova m.fl. 

(2006) framhåller att de språkliga aktiviteterna främjar inlärning när eleverna arbetar i små 

grupper med uppgifter som innebär problemlösning. För att eleverna ska lära ett andra språk 

av varandra nämner Angelova m.fl. (2006) att lärarna bör ordna olika övningar som utgår från 

att eleverna ska samarbeta. Övningarna ska ta hänsyn till den språkliga nivån hos varje elev, 

till kontexten där lärandet sker, vilken uppgift och material som eleverna får är viktiga 

aspekter när lärarna planerar sin undervisning med ett fokus på att eleverna ska samarbeta 

enligt (Angelova m.fl., 2006). I en studie av Nind, Wearmouth, Collins, Hall, Rix och Sheehy, 

(2004)  beskrivs i en översikt olika pedagogiska strategier som inkluderar elever med 

specialpedagogiska behov i vanliga klasser där fokus ligger på interaktionen i kamratgruppen. 
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Det gäller att som lärare vara medveten vilka strategier som fungerar för att skapa en 

inkluderande miljö (Nind m.fl., 2004). Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där 

gruppaktiviter i autentiska miljöer uppmuntras av lärarna vilket bidrar till lärande, kunskap 

överförs inte enbart från lärare till elev. Enligt Nind m.fl. (2004) lär eleverna av varandra.  

Det är av stor betydelse att lärarna vägleder elever med svårigheter till interaktion med övriga 

i gruppen. Genom att lärarna vägleder eleverna till interaktion så kan eleverna jobba i grupp 

och kommunicera med gruppen (Anton, 1999). Det är viktigt med ett gott ledarskap för ett 

inkluderande arbetssätt (Dyson, Howes & Roberts, 2002). Enligt Dyson m.fl. (2002) är det av 

stor vikt att rektorer och övriga skolledare jobbar mot en inkluderande skola. Skolor som 

jobbar mot inkludering har även goda kontakter med samhället. Inkludering är ett nytt fält och 

det behövs mer forskning inom det fältet (Nind m.fl., 2002). 

3.4 Kompetens och modersmål 

I ett stödmaterial från (Skolverket, 2008) framkommer att det är av stor betydelse att lärarna 

har den  kompetens som behövs för att  att  lära ut ett andraspråk. Kompetensen ska bidra till 

ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen,vilket stimulerar både språkutvecklingen och 

ämnesstudierna enligt  (Skolverket, 2008). När elever med ett annat modersmål är inkluderade 

är det av stor betydelse att få tillgång till modersmålslärare. Det finns riktlinjer för 

grundskolan, gymnasieskolan och särskolan om att nyanlända elever har rätt till 

modersmålslärare (Skolverket, 2008). För elever som studerar inom Särvux saknas riktlinjer 

om att det att ska finnas modersmålslärare inom utbildningen. I en studie av Östlund (2008) 

som är gjord i särskolan framkommer det att modersmålslärare saknar den specialpedagogiska 

komptens för att undervisa i särskolan (Östlund, 2008). Hur kroppspråk och annat bemötande  

t.ex ögonkontakt kan uppfattas beror på kontexten eleven befinner sig i. Det kan uppfatts som 

avikande när elever med ett annat modersmål inte möter med blicken i Sverige men inte anses 

som avikande i elevens hemland enligt (Lantana M, Usman, (2012). Bristande kompetens att 

bedöma elevers förmågor kan medföra att det kan bli en felaktig diagnos eller att eleven 

felaktigt  bedöms ha språkliga svårigheter (Lantana M, Usman, 2012).  

4.0 Metod 

4.1 Metodansats 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar ser jag att en kvalitativ ansats passar bäst. Mitt syfte har 

en sociokulturell referensram där kommunikation, inkludering och delaktighet är centrala 

begrepp. Genom att välja en kvalitativ ansats är det möjligt att studera sociala konstruktioner 
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(Creswell, 2013). Mitt syfte är att få pedagogers perspektiv på mina frågor, att pedagogerna 

ska beskriva sin verklighet med ord. Dessa svar är berättande och inte mätbara vilket passar 

en kvalitativ ansats (Fejes & Thornberg, 2009). Jag har samlat in data och sedan analyserat 

den, vilket innebär att ansatsen är induktiv, teorin genereras utifrån forskningsresultaten 

(Creswell,  2013). Att använda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod passade min 

studie. Det innebar att pedagogerna beskrev för mig deras verklighet med ord (Fejes & 

Thornberg, 2009). Jag har genom kvalitativa intervjuer samtalat med informanter och de har 

beskrivit för mig utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med kvalitativ ansats är att 

förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). 

4.2 Datainsamling 

Jag har valt kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod.  Jag ville att pedagogerna skulle 

beskriva sina upplevelser med ord, vilket passar en kvalitativ intervju som har som mål att få 

nyanserade beskrivningar av de intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa 

intervjuer liknar ett vardagssamtal men har ett syfte och med en speciell teknik (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Under mina intervjutillfällen hade jag en intervjuguide med förslag på 

frågor utifrån mitt syfte och frågeställningar.  

4.3 Urval och genomförande 

Jag har gjort strategiska urval för att få veta så mycket som möjligt. Jag har valt att intervjua 

pedagoger som undervisar inom Särskild utbildning för vuxna, och i kommuner med olika 

storlekar. Mitt urval bland pedagogerna var att de skulle undervisa inom särskild utbildning 

för vuxna och att de undervisade elever med ett annat modersmål. Mitt urval har varit att i 

första hand intervjua en pedagog i varje kommun. Jag har valt att använda benämningen 

pedagog i studien, det visade sig att alla inte var behöriga lärare av informanterna, 

benämningen pedagog får då representera informanterna. I mitt urval frågade jag inte om 

behörigheten bland informanterna det som jag ansåg väsentligt för studien var att de 

undervisade elever med ett annat modersmål inom särskild utbildning för vuxna, då mitt syfte 

utgick från det. Mitt syfte var att intervjua pedagoger enskilt. Utifrån mitt syfte och 

frågeställningar utformade jag en intervjuguide (Bil.2).  För att prova min intervjuguide och 

prova mig själv som intervjuare, genomförde jag en provintervju (Dalen, 2013). Efter att ha 

lyssnat genom provintervjun upptäckte jag att jag behövde ändra i intervjuguiden för att få 

fylligare berättelser och ge informanterna mer utrymme under intervjuerna. Informanternas 

ord och berättelser är det material som blir underlaget inför analysen (Dalen, 2013). Jag 
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skickade missibrevet med e-post till rektorerna på de skolor som jag valt ut för studien (Bil.1). 

Efter jag ändrat i intervjuguiden kontaktade jag rektorerna i de olika kommunerna jag skickat 

missibrevet till. När jag pratade med rektorerna frågade jag om det fanns elever med ett annat 

modersmål i grupperna inom särskild utbildning för vuxna. Efter jag pratat med rektorerna tog 

jag kontakt med pedagogerna som undervisade inom särskild utbildning för vuxna och bokade 

tid för intervjuer. Informanterna hade en stor frihet att välja tid och dag som passade. Jag 

använde en mp3 spelare under intervjuerna efter informanternas samtycke. Jag har intervjuat 

pedagoger som undervisar inom särskild utbildning för vuxna enskilt. En av intervjuerna är en 

par intervju efter pedagogernas önskemål. Alla intervjuerna är genomförda i sju olika 

kommuner av varierande storlek med pedagoger som undervisar elever med ett annat 

modersmål inom särskild utbildning för vuxna. I tre av kommunerna genomförde jag 

intervjuer med två lärare. Intervjuerna varade mellan 30-50 min. Studiens insamlingsdata 

består av 10 intervjuer.  

4.6 Etiska överväganden 

När det genomförs en studie är det av stor vikt att beakta de etiska aspekterna som består av 

de fyra grundläggande kraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har beaktat de etiska aspekterna genom att 

informerat rektorn och lärarna muntligt och skriftligt via e-post. Jag har informerat om att 

deltagandet är frivilligt och de kan när som helst avbryta sin medverkan. Jag har beaktat 

informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har även informerat om 

att jag kommer att förvara datamaterialet på en säker plats. Jag har berättat att jag kommer att 

radera allt datamaterial. Inför varje intervju berättade jag att data kommer att avidentifieras 

och att jag kommer att skriva så att det inte går identifiera uppgiftslämnaren 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  För att beakta nyttjandekravet, har jag berättat 

att materialet enbart ska användas i studien och att studien kommer att publiceras på Diva. 

4.7Analys av data 

De datainsamlingsmetoder jag använt mig av är halvstrukturerade intervjuer. Efter jag 

transkriberat intervjuerna så analyserade jag data utifrån (Fejes & Thornberg, 2009) 

föreslagna steg. Jag har började med att göra en sammanfattning koncentrering av materialet 

genom att läsa och lyssna igenom materialet flera gånger (Fejes & Thornberg, (2009). Jag har 

sedan sökt efter meningsbärande enheter då materialet färgkodades kodning. Jag har sedan 

utvecklat flera kategorier från datamaterialet, har letat efter likheter och olikheter i materialet. 
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Jag har använt citat för att förtydliga i resultatet. I min bakgrund har jag ett sociokulturellt 

perspektiv vilket jag har haft i åtanke under hela analysen. Jag har sedan skapat en 

sammanhängande historia från datamaterialet berättelse. Sedan har gjort en tolkning utifrån 

min sociokulturella referensram där jag analyserar likheter och olikheter från intervjuerna 

5.0 Resultat 

5.1Organisation, lokaler och samarbete 

Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är den skolform inom vuxenutbildningen som riktar 

sig till elever som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Den övriga 

vuxenutbildningen består av Kommunal vuxenutbildning (Komvux) och utbildning för 

invandrare (Sfi). Kommunerna är skyldiga att erbjuda utbildning till elever som vill studera 

inom särskildutbildning för vuxna. Särskild utbildning för vuxna består av olika kurser, 

kurserna finns på grundläggande och gymnasial nivå. Grundläggande nivå motsvarar kurser 

som ges inom träningsskolan och grundsärskolan. Gymnasial nivå motsvarar kurser som ges 

inom gymnasiesärskolans nationella program. I flera kommuner ligger hela 

vuxenutbildningen i samma byggnad. Pedagog från Särvux beskriver att deras lokaler ligger i 

samma byggnad men att lokalerna ligger avsides i byggnaden   

 ”Vi är integrerade här så vi blandar oss med alla, fast vi är ändå isolerade här. 

Det här är inte hundra bra vi har inte varit här så länge vi var på en annan 

skola förut då var vi mitt i skolan och det var perfekt. Nu ligger vi lite avsides.” 

Att det fanns tillgång till gemensamma kaféer och mötesplatser i byggnaden nämndes som en 

delaktighetsaspekt av informanter. 

 ”så finns det en cafeteria som är för hela Komvux och det är många av våra 

elever som går dit och sitter på raster och så, men det är inte alla det passar 

för.” 

 ”Framförallt en som går till fiket, dom rör sig inom skolan dom som klarar det.” 

De kommuner som saknade gemensamma fik och naturliga mötesplatser beskrev det som att 

det var viktigt att det skulle finnas tillgång till det i byggnaden. 

 ”Förut hade vi ett fik nu har fiket flyttat till ett annat ställe.” 

”vi har inte gemensamma mötesplatser. Eller platser där man möts, hänger.” 
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Det samarbete som beskrevs med Sfi omkring elever med ett annat modersmål var att 

pedagoger tog kontakt med pedagoger på Sfi och rådfrågade om material och idéer.  

 ”Vi kan säga att vi har ett samarbete fast inte direkt med elever utan med 

material, rådfrågning, idéer där har vi ett utbyte som fungerar bra.” 

Pedagogerna på särvux använde sina egna kontakter med pedagoger de kände på Sfi när de 

rådfrågade om material och idéer.  

 ”Vi är i samma organisation jag känner flera stycken”(syftar på lärare på Sfi).” 

En pedagog i en av kommunerna beskriver ett samarbete med Sfi omkring en speciallärare. 

Specialläraren har sin tjänst på Sfi och särvux. Specialläraren och pedagogen diskuterade med 

varandra om elevers placeringar i de olika skolformerna. 

 ”Vi har en speciallärare som jobbar på båda enheterna just när det gäller 

svenska som andra språk.” 

”...dom elever vi har fått kommer några därifrån (syftar på Sfi) som 

specialläraren gått bet på ,som märker att eleven behöver mera stöd som dom 

inte kan ge, dom klarar inte kursen.” 

Det fanns också ett samarbete mellan pedagoger och studie- och yrkesvägledare. Detta 

samarbete skedde när grupperna med de studerande skulle bildas.  

 ”Vi gör det tillsammans med studie och yrkesvägledaren.” 

En pedagog beskriver sina erfarenheter om ett samarbete som inte fungerade mellan studie 

och yrkesvägledaren och pedagogerna. Studie och yrkesvägledaren placerade en elev i en 

befintlig grupp utan att diskutera med pedagogerna. Pedagogen beskriver att det inte blev bra 

varken för den enskilda eleven eller för den befintliga gruppen. Att pedagogen påtalade det 

ledde till att det gjordes en omorganisation. Det bildades en inslussningsgrupp för elever som 

söker när de övriga grupperna redan har börjat. 

 ”...vi påtalade det för skolledningen och för våra studie och yrkesvägledare att 

bara plocka in elev i en grupp när vi jobbat så intensivt …så kan det bli så totalt 

fel, vilket fick till följd att man bildade en inslussningsgrupp börja i en liten 

skala lugnt och tryggt med en eller två personer.” 
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I de kommuner som inte hade ett samarbete med Sfi omkring elever med annat modersmål 

beskrevs det som en önskan att det skulle finnas ett samarbete. Det fanns funderingar omkring 

elevers placering i rätt skolform. 

…det är klart vid personalmöten och så där. Men rent med elever så har vi inte 

jobbat så mycket ihop. Vi känner att vi skulle behöva utveckla det. Det dyker 

upp frågetecken. Ska dom vara här hos oss eller ska dom vara hos er 

här?.”(Pratar om Sfi). 

Pedagoger beskriver hur de har organiserat kurserna på särvux för elever med annat 

modersmål. Informanter beskriver att eleverna läser 1-2ggr/v. I en av kommunerna beskrev en 

pedagog att de erbjuder nyanlända elever att läsa kurser 3ggr/v. 

”Jag tycker minst två gånger i veckan när dom ska lära sig det är ändå väldigt 

lite när dom ska lära sig ett nytt språk.” 

”Då erbjuds man att gå tre timmar i veckan.” 

När pedagogerna beskrev sin skolform så använde de olika benämningar. De benämningar 

som användes om särskild utbildning för vuxna var benämningarna Särvux och Lärvux. Tre 

av sju kommuner använde Särvux, de övriga använde Lärvux som benämning om skolformen. 

Särvux har varit den benämning som tidigare använts. Det framkom flera argument för eller 

emot benämningen Särvux. En av kommunerna som använde Särvux ville byta till Lärvux, 

nämnde det som att elever inte vill förknippas med namnet ”Sär”. Pedagogen beskrev att fler 

elever skulle söka till särskild utbildning för vuxna om benämningen var Lärvux.  Eleverna i 

den kommunen som studerade inom Särvux  tillhörde målgruppen så det fanns inga tankar på 

att elever som inte tillhörde målgruppen skulle studera inom Särvux för att man skulle byta 

namn.. 

 ”Då har vi sagt att vi kan få heta Lärvux som de gör på olika ställen och ändå 

rikta sig till samma målgrupp men det har rektorn sagt att det är helt uteslutet.” 

Det fanns även argument för att det fortfarande ska heta särvux. En informant som använde 

Särvux som benämning knyter an till att vara Särskild begåvad och ser det som något bra att 

heta Särvux.  

 ”särskilt begåvad, …vi säger särskild utbildning för vuxna.” 
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En av kommunerna hade organiserat Särskild utbildning för vuxna, så att elever som inte hade 

en utvecklingsstörning eller förvärvarvad hjärnskada studerade inom skolformen. Kommunen 

använde benämningen Lärvux. Det fanns elever som tidigare studerade inom Sfi men inte 

klarade av utbildningen på Sfi utan erbjöds att studera inom Lärvux istället. Eleverna hade 

ingen diagnos eller förvärvad hjärnskada..  

 ”Det här är personer som nästan alla dom flesta har gått vanlig Sfi i stora 

grupper med en lärare och liv i luckan de har gått år efter år eller så har man 

avbrutit studierna för att det inte har gått att ta in information….” 

 (Jag frågar om det inte behövs någon diagnos för att studera på Lärvux) 

 ”Nej egentligen så handlar det om att man inte klarar av vanliga Sfi man måste 

få möjligheter att klara den här utbildningen istället som är för personer med 

långsam inlärning.” 

Pedagog beskrev sina tankar om att skolformen skulle vara till för alla elever som behöver 

pedagogiken som finns inom särvux med små grupper och långsam inlärning. Inte att eleverna 

skulle ha en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada för att studera inom skolformen. 

”… jag tycker att våran skolform Lärvux ska vara för dom som behöver den inte 

dom som har en utvecklingsstörning alla som behöver den formen skulle få 

erbjudande att gå sen spelar det ingen roll vad du har för diagnos eller 

traumatiskt…. Det är pedagogiken man vill åt och sättet att jobba i den lilla 

gruppen, långsam takt och allt det här det kan göra att det plötsligt börjar 

fungera då har det ingen betydelse om du har en utvecklingsstörning eller inte.” 

5.2 Gruppsammansättning 

Inom särskild utbildning för vuxna är det kontinuerligt intag, vilket innebär att elever kan 

söka kurser under hela året. Det som är vanligast förekommande är att eleverna börjar till 

hösten och läser ett år. Efter att pedagoger haft kartläggningssamtal med eleven sattes 

grupperna ihop av pedagogerna, i några kommuner var studie och yrkesvägledare delaktiga i 

gruppsammansättningen. 

 ”Det är vi som sätter ihop grupperna.” 
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”Nej, nej vi har ingen inblandad utan det är bara vi som gör det. Eftersom vi 

har jobbat länge så har vi kunskap om eleverna, vi har jättegod kontakt med 

daglig verksamhet.” 

Elever med annat modersmål som ska studera inom särvux kan läsa svenska som andra språk 

som kurs inom grundsärskolans och gymnasiesärskolans kursplaner. På träningskolenivå finns 

språk och kommunikation som kurs för elever med ett annat modersmål.  

”Den kursen finns ju inte egentligen (menar svenska som andra språk) då går 

man in på språk och kommunikation, men det finns ju en del i språk och 

kommunikation som är svenska som andra språk och då blir det samma sak som 

att läsa svenska som andra språk fast på en annan nivå.” 

När nyanlända elever sökte kurser på Särvux så erbjöds de enskild utbildning om det fanns 

särskilda behov. Den enskilda undervisningen beskrevs vara för att eleverna skulle komma in 

i studierna och få de grundläggande kunskaperna i det svenska språket.  

 ”Vi erbjuder då om det finns särskilda behov av något slag kan det vara enskilt 

på ett år för att komma in i studier,många av mina elever har inte tidigare 

skolgång när dom kommer dom kan ha olika förutsättningar för att vara i 

grupp.” 

Att få jobba indivuduellt beskrevs som en förmån av en pedagog . 

 ”Jag måste jobba individuellt det blir inget annars,de är […] då kan jag jobba 

lite i veckan.Jag håller på det det är svårt att lägga upp ett bra arbtete det är en 

förmån att få arbeta så här.” 

”individuellt jag jobbar med en i taget.” 

Efter att eleverna hade haft enskild undervisning i svenska som andra språk nämnde en 

informant att målet var att eleven skulle studera i grupp. 

 ”Ja så småningom kan man integreras i andra grupper, som typ den här Natur 

och Miljö och även i Individ och Samhälle.” 

En av kommunerna erbjöd nyanlända elever att läsa vad de nämnde som Sfi tre gånger i 

veckan. Det visade sig att kommunerna kunde söka statliga pengar och på det sättet kunde 

erbjuda eleverna Sfi undervisning. Eleverna som erbjöds Sfi undervisning kunde läsa enligt 
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träningsskolans kursplaner eller de som motsvarade grundsärskolans och gymnasiesärskolans 

kursplaner. 

 ”Det är en elev som beviljats Sfi och har fått bekostats sin undervisning och det 

är på träningsskolenivå, i intervjuerna har vi bedömt att det ska vara på 

träningsskolenivå.” 

Hade eleverna varit en längre tid i Sverige studerade eleverna i grupp men det förekom även 

att de hade enskild undervisning 

”Dom som har läst sva har inte varit i en grupp för dom är så långt ifrån 

varandra många gånger, vi har liksom jobbat på så många olika sätt vi ….” 

Det förekom att grupper som läste svenska var blandade med elever som läste efter 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans kursplaner. De elever som läste efter 

träningsskolans kursplaner läste inte i blandade grupper.  

”I en svenska grupp kan det ingå både dom på gymnasiesärnivå och på 

grundläggande nivå…det här med språk och kommunikation det är en grupp för 

sig.” 

 De elever som läste i grupp kunde läsa svenska som andra språk men även läsa ett annat 

ämne. Det var ämnet som styrde inte att de hade ett annat modersmål. Grupperna bestod då av 

både elever som har ett annat modersmål och svenska som modersmål. 

”Det har att göra med vilket ämne dom har valt att läsa att hålla på med.” 

 ”….då börjar dom en annan kurs då går dom inte sva längre.” 

 ”Oh ja det är A och O. Här ska det blandas. Titta på samhället det ska alltid 

vara vår ledstjärna det ska vara blandat vi ska inte segregera människor.” 

En pedagog beskrev en grupp som var sammansatt utifrån att eleverna hade ett gemensamt 

kommunikationssätt. Gruppen var blandad med elever med ett annat modersmål och elever 

som hade svenska som modersmål. Gruppen hade läst tillsammans under flera år. 

 ”Jag tror att när den här gruppen sattes ihop då var det främst med tanke på 

deras […],skulle jag tro. Att dom skulle prata med varandra med tecken och så. 

Jag tror inte att dom tänkte på att dom har svenska som andra språk.” 



27 
 

Att det var viktigt att det var en grupp som fungerade ihop beskrevs av informanter. Att 

eleverna kommunicerade med varandra. Så här beskrev en av pedagogerna gruppens 

betydelse för att eleverna skulle kommunicera med varandra. 

”Vi har grupper på sex elever är det nu ungefär så man får den här 

kommunikationen det är det som är det viktiga…det är jätteviktigt att det är bra 

grupper så man får en bra kommunikation. Det är det som är A och O.” 

5.3 Bedömning av språknivån på modersmålet 

Informanterna beskrev hur en bedömning av språknivån på modersmålet kunde gå till. De 

metoder som användes i bedömningen var kartläggningssamtal. Om det behövdes var det en 

tolk eller språkstöd med i samtalen. 

 ”Vi har intervju med alla elever oavsett om dom är nyanlända.” 

”det måste vara en tolk med då. Det behöver inte vara någon auktoriserad tolk 

det kan var någon som jobbat inom omsorgen och kan svenska eller Arabiska.” 

I samtalen frågade pedagogen hur språket var på modersmålet, försökte kartlägga vilken 

språklig nivå eleven befann sig, om eleven kunde läsa och skriva på modersmålet. 

”jag försöker fråga hur det är på modersmålet, jag tar reda på hur språket är, 

för då vet jag vad jag kan förvänta mig.” 

Pedagoger beskrev att de i undervisningssituationen provade sig fram för att se vad eleven 

kan på modersmålet. 

 ”Man får prova sig fram och se vad dom kan på modersmålet.” 

En metod som en pedagog använde var att se om eleven kunde skriva på sitt modersmål så 

drog pedagogen slutsatsen att eleven kunde lära sig skriva på svenska. 

 ”Det är ju få som kan skriva, jag har haft elever som skriver på Arabiska kan 

eleven det så låter jag dom göra det. Då förstår jag Aha kan dom skriva på sitt 

modersmål så kan dom alltså lära sig på svenska.”  

En metod var att det hade gjorts en medicinsk bedömning på habiliteringen där det 

konstaterades en språkstörning på modersmålet. Sedan så beskriver informanten om att det 
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inte ger någon vägledning i det pedagogiska arbetet. Det blev ingen återkoppling mer än att 

det konstaterades en språkstörning på modersmålet. 

”…vi har experter där finns det psykolog ,kurator som är professionella dom 

diagnotiserar sen tycker jag att det stannar där, det är expertens uppgift att 

diagnotisera problem men sen då, sen finns det inget sedan är det vi som lärare  

som står med uppgiften. Där konstateras det bara att man ser den språkliga 

kognitiva nivån…ingen samråder med mig.” 

Bilder används som verktyg för att förtydliga i samtalen med eleverna. 

”vi använder bilder i samtalen.” 

Det beskrevs att pedagoger inte visste vem som skulle göra en kartläggning om de fick elever 

som var nyanlända och de skulle göra en kartläggning eller bedömning av språknivån på 

modersmålet 

”Vi har inga nyanlända har ingen erfarenhet. Men om vi fick det är det klart 

man skulle göra en kartläggning men hur den skulle gå till har nog ingen riktigt 

funderat på.”  

5.4 Bedömning av språknivån i svenska språket 

De metoder som beskrevs för att bedöma språknivån i det svenska språket var 

orienteringskurser och kartläggningssamtal. I kartläggningssamtalen ställde pedagogen 

grundläggande frågor till eleverna om t.ex. elevernas intressen. Genom att ställa frågor 

beskriver pedagogerna att de kan se elevernas språkliga nivå. 

”ställer grundläggande frågor till eleverna om deras intressen. Tittar på deras 

språkliga nivå och bedömer var de befinner sig för att kunna validera 

kunskaperna. Frågar om kommunikation och bedömer den språkliga nivån på 

språket.” 

”Vi erbjuder en orienteringskurs för att testa av elevens kunskapsnivå.” 

Pedagoger beskrev att genom att samtala med en av elevernas assistent bedöma elevens 

språkliga nivå. Assistenten talade elevens modersmål.  

”En av eleverna har en assistent som kan modersmålet men vi har inte någon 

tolk eller modersmålslärare anställd.” 
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Även för att bedöma elevernas språkliga nivå på svenska användes bilder. Bedömde 

pedagogerna att eleverna hade nått målen i svenska som andra språk, då kunde pedagogerna 

råda eleverna att ta en paus i studierna för att fortsätta i en svenskspråkig miljö på 

arbetsplatsen 

”så nu tar vi en paus och fortsätter i en svenskspråkig miljö på arbetet som 

flesta gör då kan kunskaperna sätta sig och sedan komma tillbaka.” 

5.5 Undervisning i svenska språket 

Lärmiljöer/ Lärarstrategier 

Pedagoger beskriver hur de med hjälp av olika lärmiljöer och strategier kan lära ut ett nytt 

språk. De beskriver att språket ska läras in i ett sammanhang och i en grupp med andra elever. 

Att språket används i olika miljöer som på arbetsplatsen, fritiden och elevens dagliga liv 

beskrivs av pedagoger som en viktig aspekt när ett språk ska läras in. 

”jag tror det är genom att använda det hjälper inte att komma till mig 3 ½ 

timme om de inte använder det i övrigt.” 

”Och som Pauline Gibbons säger att den här formen av scaffolding att den som 

inte kan så bra kan det tillsammans med dom som kan det lite bättre. Bättre kan 

dom tillsammans ta sig fram till mer kunskap.” 

Informanterna nämner att genom att använda sig av olika strategier så kan ett samspel uppstå i 

gruppen.  Genom att det blir ett samspel anser pedagogerna att eleverna får förutsättningar att 

kommunicera med varandra. För att utgå från elevernas intresse berättar en pedagog hur 

planeringen kan ändras. 

 ”..jag tänker att man lär sig mycket av att vara i samspel…dom växer av att 

hamna i ett operativt läge, jag har alltid bilder på vad vi ska jobba med ,målen 

med lektionerna …men är det så att en elev kommer med någonting så hugger 

jag alltid på det.” 

 Att vistas i olika miljöer och uppleva saker gemensamt och ta bilder i de olika miljöerna 

beskrevs av flera informanter som en strategi när ett nytt språk ska läras in. Pedagoger 

berättar om språkvandringar och att eleverna blir ”språkduschade”. Pedagoger beskriver att 

göra språkvandringar och resor tillsammans innebär att eleverna får samma referensram när 

ett språk ska läras in. Bilderna från språkvandringarna och den gemensamma resan användes 
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sedan i undervisningen Eleverna tittade och pratade om bilderna och skrev ord till bilderna. 

Pedagog beskriver att en förförståelse är central för all inlärning. 

 ”Vi har haft …man går ut på vandringar med kamera sen bilderna tillbaka alla 

har samma referensramar samma plattform att stå på, så förförståelsen i 

inlärningen är central den är extrem central skulle jag säga och så har man 

bilderna till hjälp och så skriver man meningar och så övar vi och läser.”    

Elever fick även låna hem surfplattor för att och fotografera i sin hemmiljö. Bilderna 

användes sedan i undervisningen. Det beskrivs att utgå från gemensamma upplevelser och det 

som eleverna är intresserade av, skapar ett samspel i gruppen. Eleverna har något gemensamt 

att kommunicera omkring.   

 ”Att hitta gemensamma ämnen, få gemensamma upplevelser. Se till att man gör 

saker, vi jobbade med surfplattor…..fick låna hem en surfplatta. Så kan man 

visa berätta.” 

”..att utgå från intressen, jag är intresserad av, jag tycker om brukar jag börja 

med och då brukar jag presentera mig själv. Jag tycker om. Vad tror du jag 

tycker om. Dansa ah. Tycker om det kör vi med. Och utifrån det ser vi vad som 

kristalliserats i spåren. Det är oerhört verkningsfullt. För det är liksom porten 

in till dom här skolämneskunskaperna.” 

 ”Jag har kommit fram till att det som funkar bäst är att ta bilder när man gör 

saker…..det gäller att få med dom på noterna och inse poängen med att kunna 

svenska.” 

Pedagog beskriver hur hon varierar undervisningen genom att använda sig drama och 

massage och avslappning. Eleverna jobbar med drama korta stunder två och två.  

”provat också att jobba två och två, det är en väldigt långsam process att få det 

att fungera det kan bara vara i 30 sek att visa något för någon annan, två 

stycken har förhållit sig till varandra.”  

Att jobba praktiskt och i miljöer som tillhör ämnet nämndes av pedagoger. Pedagog beskriver 

om en elev skulle lära sig olika begrepp som vad en kastrull är eller att vispa så var 

undervisningen i ett kök där eleven fick praktiskt jobba med de olika begreppen. Skulle 

eleven lära sig vad sked heter på svenska så tog pedagogen fram en sked 
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”Jag tycker att man ska få göra mycket praktiskt att dom ska få använda så 

många sinnen som möjligt att dom gör saker befäster kunskaperna bäst, att man 

inte läser att man faktiskt får göra sakerna.” 

Informanter beskriver hur de strukturerar lektionerna för eleverna. Eleverna känner igen 

strukturen och det blir igenkännande för eleverna. Pedagog beskriver att det bidrar till att 

eleverna blir delaktiga och kommunicerar med varandra. Eleverna kände när de fick möjlighet 

att kommunicera att de var de förberedda och visste vad som förväntades.  

 ”När alla kommer samlas vi först i uppehållsrummet. Där är alla delaktiga på 

sitt sätt och pratar.. sedan så går vi till klassrummet, sen så brukar vi titta på 

almanackan(informanten fortsätter att berätta om strukturen).” 

 ”..och sen på slutet har vi en sammanfattning, då vi skickar runt en […] det är 

en övning i att plocka upp allt man upplevt så gott det går på  ett intellektuellt 

plan att försöka verbalisera komma ihåg man hjälp av agendan på väggen.” 

Pedagogiska verktyg 

Det beskrevs olika pedagogiska verktyg som pedagogerna använde sig av i undervisningen 

när eleverna skulle lära sig ett nytt språk.  

Bilder/Tecken 

När inte eleverna har ett gemensamt talat språk används bilder och tecken som stöd när 

eleverna ska kommunicera och lära sig ett nytt språk. Att använda bilder och tecken som 

kommunikationssätt beskrevs som en självklarhet av pedagogerna när inte det talade språk 

fanns. 

 ”…bild eftersom vi har lite talat språk gemensamt både vad gäller förståelse 

och förmåga att uttrycka sig då har vi bilder till allting bild, bild, bild…” 

Bilderna som nämndes var bl.a. foton, Widgit bilder och pictogrambilder. Bilder och 

teckenkommunikation användes i undervisningen för både elever som var nyanlända och för 

elever som hade varit i Sverige en längre tid. 

 ”Ja dom som inte ens har ett språk får jag arbeta med tecken och bild och 

pictogram. Jag måste ge dom resurserna jag måste ge dom språket så gott jag 
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kan. Dom kan inte kommunicera med mig så jag måste ge dom språket visa bild, 

tecken på olika sätt.” 

 ”Det blir pictogrambilder och sedan blir det en blandning av pictogrambilder 

och handtecken. Handtecken när det saknas pictogrambilder och så försöker jag 

teckna till allting.” 

En pedagog berättade om hur hon använde teckenkommunikation i sin undervisning för att 

lära in det svenska språket. Pedagogen använde sig av teckenkommunikationen och tecknade 

rätt meningsbyggnad samtidigt beskrev pedagogen hur det verbala talet användes parallellt 

med teckenkommunikationen. 

 ”…jag tecknar alla ord rätt meningsbyggnad.” 

I en grupp var teckenkommunikation och bilder det gemensamma kommunikationssätt som 

gruppen använde. I den gruppen studerade både elever med annat modersmål och svenska 

som modersmål.  

Digitala verktyg 

De digitala verktygen användes av pedagogerna i alla kommuner i undervisningen och 

tillgången beskrevs vara stor. Informanter beskrev hur de genom att använda sig av kamera 

och smartboard skapade förutsättningar för eleverna att kommunicera omkring en gemensam 

upplevelse. En av pedagogerna berättar hur hon anpassade appar på surfplattan, och även 

använde sig av trådlösa tangentbord som skickades runt bland eleverna för att de skulle bli 

delaktiga i undervisningen. Flera pedagoger beskriver den stora vinsten med att kunna 

använda digitala verktyg.  

 ”För att skapa delaktighet är digitala hjälpmedel centrala i min undervisning.” 

De digitala verktygen hade ett stort användningsområde och de bidrog till att skapa 

delaktighet omkring en samhandling. 

 ”Vi jobbar jättemycket även med att göra gemensamma övningar med 

projektorn.” 

Pedagog beskriver att med hjälp av smartboarden få elever delaktiga i undervisningen.  
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 ”Vad kallar man det här, digitala hjälpmedel tycker jag är en tillgång…jag 

visar på smartboarden och får upp grejorna här…jag skriver och dom babblar 

på ….” 

Pedagogers kompetens/bristande kompetens 

Pedagogernas utbildning varierade i de kommuner som studien är genomförd i. Den 

kompetens som fanns bland pedagogerna i kommunerna var b.la. 

 ”master i fri konst läser till lärare” 

 ”Fil kand  i Engelska historia” 

 ”Fritidspedagog, specialpedagog” 

En av informanterna läste Svenska som andra språk men det formella kravet speciallärare 

saknades. 

  ”Svenska som andra språk, och sen jag vet inte vad den utbildningen kan ge 

mig som jag inte har det kan inte jag säga men alltid får man något. Framförallt 

så är det vetenskapligt förankrat. Det man gör är rätt.” 

En kommun som var med i ett projekt beskrev att de hade tillgång till modersmålslärare både 

i kartläggning samtalen och i undervisningen. De övriga kommunerna beskrev att de hade 

tillgång till tolk eller modersmålslärare i kartläggning samtalen men inte i 

undervisningssituationen. Den pedagog som hade haft tillgång till modersmålsläraren beskrev 

det värdefulla med att få tillgång till modermålsläraren.  

 ”Mina elever fick samtal med modersmålslärare i en timme och med mig och 

kunde då på ett helt annat sätt berätta vad dom tänker på, vad dom tycker om 

skolan vad dom tycker om mig, vad dom tyckte om undervisningen, ja tidigare 

erfarenheter, drömmar och visioner. Det påverkade mig och dom.” 

En av informanterna berättar att de ”haffar” någon på elev på Sfi som översätter vid behov. 

Avsaknad av modersmålslärare beskrevs av en informant på följande sätt. 

 ”Det skulle vara bra, vi vet ju inte hur mycket dom kan egentligen eftersom vi 

inte kan prata med dom riktigt ordenligt.” 
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Om eleven hade varit en längre tid i Sverige ansåg flera av informanterna att det inte fanns 

behov av modersmålslärare utan kommunikationen skedde med andra verktyg t.ex. 

teckenkommunikation. 

 ”Jag vet inte om vi har tänkt på det riktigt i och med att vi inriktar mer på det 

här med tecken så där än på modersmålet, får man väl säga och jag vet inte vad 

dom har för modersmål. Dom har ju som sagt varit i Sverige ganska länge.” 

5.6 Att kunna kommunicera och vara delaktig och inkluderad 

I utbildningen 

Pedagogerna beskrev hur de med hjälp av de olika strategier och pedagogiska verktyg 

skapade möjligheter för eleverna att vara delaktiga och inkluderade i undervisningen. Det som 

pedagogerna beskrev som ”verkningsfullt” för att eleverna skulle bli delaktiga och 

inkluderade i undervisningen var att utgå från gemensamma ämnen som intresserade och 

motiverade eleverna att vilja kommunicera.  

”Ja man får försöka hitta ämnen som är intressanta för alla på lagom nivå när 

vi jobbar gemensamt, så försöker vi att alla ska få lov att vara delaktiga att 

prata lika mycket och man ser till att alla får space.”   

 ”Det viktigaste av allt är att eleven känner att det är meningsfullt.” 

Det som motiverar elever beskriver pedagoger kan vara att eleverna får lära sig ord i 

undervisningen som de använder på sin arbetsplats. 

 ”..fortsätter i en svenskspråkig miljö på sin arbetet då kan kunskaperna sätta sig 

och sedan kan dom komma tillbaka.” 

 Pedagogerna talar om att det ska vara meningsfullt att lära sig ett nytt språk. För att det ska 

vara meningsfullt nämns det att språket ska vara användbart i de olika sammanhang som 

eleven befinner sig i. Pedagog berättar hur hon i sin undervisning använder ett reklamblad 

som eleven har sin på arbetsplats och på så sätt lär sig eleven nya ord som är meningsfulla för 

eleven. Om nyanlända elever erbjuds att studera vid flera tillfällen i veckan bedömer 

pedagoger att eleverna fortare lär sig språket och blir inkluderade och delaktiga. 

I samhället 
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Skolans uppdrag är att ge eleverna en utbildning. Det kan kopplas till elevernas dagliga liv 

utanför skolan. För att eleverna ska bli delaktiga och inkluderade i samhället beskriver 

pedagoger att det är viktigt att eleven har daglig verksamhet eller en praktikplats utöver sina 

studier så att de får använda sig av språket och bli inkluderade i samhället. Att eleverna får 

användning av det som eleverna lär sig i skolan. 

 ”...jag tycker att (kommunens namn)på att skapa olika grupper t.ex. så har vi en 

[...]alla har en utvecklingsstörning som jobbar där, men dom kommer ändå ut i 

samhället ,syns i samhället.”  

Pedagog beskriver bostadsområden där inte svenska är det språk som används som det 

primära språket. Eleverna vistas inte i en svenskspråkig miljö och pedagogen beskriver att det 

kan påverka språkutvecklingen för elever med annat modersmål.  

 ”Vi har haft elever som bott i Sverige i 20 år som pratar väldigt dålig svenska. 

Det bor i små ”ghetton” klumpar ihop sig det är ett samhällsfenomen det skulle 

jag nog också göra om jag bodde utomlands.” 

Att elever har olika bakgrund och erfarenheter med sig när de kommer till Sverige kan 

påverka hur eleverna kan bli inkluderade i det svenska samhället. En pedagog berättar om 

elever som i sitt hemland inte har fått någon skolgång utan har uppfostrat sig själva och levt 

som” vildar”. Mamman har själv uppfostrat barnen och pedagogen berättar hur han jobbar 

med hela familjen för att få eleverna delaktiga i samhället. 

”När dom kom så var dom som vilda vargungar som lämnats åt sitt öde på ett 

jordgolv, dom slogs sparkades….” 

6.0 Analys 

Det visade sig vara skillnader mellan kommunerna om det fanns elever som var nyanlända 

och som studerade inom Särskild utbildning för vuxna. I alla kommuner fanns det elever som 

hade ett annat modersmål och som hade varit en längre tid i Sverige. Det som var gemensamt 

för pedagogerna i alla kommuner, var att alla talade om de olika pedagogiska strategier och 

pedagogiska verktyg som de använde i undervisningen för att elever med ett annat modersmål 

skulle bli delaktiga och inkluderade. Pedagogerna beskrev att de olika strategierna och 

verktygen användes för att eleverna skulle få möjligheter att bli delaktiga och inkluderade i 

undervisningen när ett nytt språk skulle läras in. I beskrivningarna framkom ett tydligt 

sociokulturellt perspektiv när pedagogerna beskrev hur de använde sig av de olika strategierna 
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och verktygen för att eleverna skulle bli delaktiga och inkluderade i undervisningen. Det 

synsätt som framkom genom pedagogernas beskrivningar var att när eleverna var delaktiga 

och inkluderade så kunde de genom samspel lära sig ett nytt språk (Jfr Nind m.fl., 2004; 

Säljö, 2014). Vilket enligt flera studier har visat sig att det är ett framgångsrikt sätt att lära sig 

ett nytt språk i samspel tillsammans i grupp (Jfr Angelova m.fl., 2006; Anton, 1999; Collier & 

Thomas, 2004; Sinkkonen & Kyttälä, 2014). Att pedagogerna såg lärandet som socialt visade 

sig genom att de beskrev olika strategierna som utgick från att eleverna skulle få 

gemensamma upplevelser, det var b.la språkvandringar i närmiljön, resa och uppleva saker 

tillsammans i gruppen (Jfr Ahlberg, 2013). Bilderna från språkvandringarana och de olika 

upplevelserna använde pedagogerna sedan i undervisningen vilket innebar att eleverna blev 

delaktiga omkring en samhandling vilket kan jämföras med hur Ahlberg (2013) och Säljö, 

(2014) ser på lärande. Bilderna från den gemensamma upplevelsen gav eleverna stöd när de 

skulle lära sig ett nytt språk och kommunicera med varandra (Gibbons, 2012) beskriver det 

som ”scaffoldning”. 

I undervisningen användes pedagogiska verktyg ” artefakter”  det var  bilder, 

teckenkommunikation och digitala verktyg, pedagogerna utgick  från elevernas proximala 

utvecklingszonen (Jfr, Säljö, 2014). Bilder ansåg pedagogerna var ett redskap att använda när 

inte det talade språket fanns, det gav eleverna möjlighet att kommunicera och uttrycka sig. 

Det var något som användes till nyanlända elever och elever som hade varit en längre tid i 

Sverige, för de elever som hade varit en längre tid användes det som ett stöd. 

På samma sätt som Dunkers och Szönyi (2013) beskriver att olika artefakter skapar 

tillgänglighet till undervisningen beskriver pedagogerna att de med olika artefakter skapade 

tillgänglighet för eleverna. De digitala verktygen som användes var b.la smartboard, 

surfplattor. Pedagogerna beskrev med inlevelse hur de anpassade undervisningen med hjälp 

av de digitala verktygen efter elevernas proximala utvecklings zon. Med hjälp av de 

pedagogiska verktygen och olika strategierna ansåg pedagogerna att de gav eleverna 

möjlighet att bli inkluderade och delaktiga i undervisningen. 

Pedagogerna varierade undervisningen med drama, massage och med hjälp av de olika 

strategierna och verktygen skapade pedagogerna många möjligheter för eleverna att bli 

delaktiga och inkluderade i undervisningen (Jfr Angelova m fl., 2006).  

Gruppernas sammansättning var något som beskrevs som betydelsefullt för att eleverna skulle 

få möjlighet att bli delaktiga. Det var viktigt att grupperna var sammansatta så att eleverna 
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skulle få möjlighet att bli delaktiga och inkluderade, få en socio-kommunikativ tillgänglighet 

(Jfr Szönyi & Dunkers, 2013). För att eleverna skulle få en socio-kommunikativ tillgänglighet 

så kunde grupper vara sammansatta utifrån elevernas gemensamma kommunikationssätt. 

Gemensamt för alla informanter var att de ansåg när eleverna hade varit en längre tid i 

Sverige så kunde eleverna studera i grupper tillsammans med elever som hade svenska som 

modersmål, det var ämnet som styrde inte att eleverna läste svenska som andra språk, de 

tillhörde som Ahlberg (2013) beskriver som en lärande gemenskap. Pedagogerna ansåg att det 

var viktigt att grupperna var blandade med elever som hade ett annat modersmål och med 

svenska som modersmål. Pedagogerna beskrev att de utgick från ett samhällsperspektiv, att 

samhället är mångkulturellt (Jfr Lahdenperä, 2010) och då ansåg pedagogerna att grupperna 

vara sammansatta av elever med ett annat modersmål och av elever med svenska som 

modersmål.  

Alla informanter talade om att språket skulle användas i flera sammanhang, i samhället, på 

fritiden, har eleven de språkliga kunskaperna så blir eleven delaktig och inkluderad i 

samhället. Språkutvecklingen visade sig påverkas hos elever som bodde i bostadsområden där 

inte svenska var det primära språket som talades. Löthagen m.fl., (2012) beskriver att det 

finns bostadsområden där 90-100 procent av eleverna har ett annat modersmål Det samarbete 

som fanns med arbetsplatser innebar att pedagogerna kunde koppla ihop språkinlärningen 

med det som eleverna hade användning för på arbetsplatsen, det blev motiverat att lära sig 

språket när eleverna såg att det blev användbart i flera sammanhang. Det kan ses som ett 

guidat deltagande (Jfr Ahlberg, 2013) vilket innebär att eleverna får de språkliga verktygen i 

undervisningen för att i nästa steg bli självständiga på arbetsplatsen. Genom 

kommunikationen blir eleven delaktig och inkluderad i samhället (Jfr Ahlberg, 2013). 

Några kommuner hade enskild undervisning, det var om elever var nyanlända och som 

pedagogerna beskrev komma in i studierna. Det fanns även elever som inte hade någon 

tidigare skolgång från sitt hemland. Att eleverna fick enskild undervisning kan ses om att 

pedagogerna utgick från den som Säljö (2014) beskriver som den proximala 

utvecklingszonen, eleverna får stöd enskilt för att i nästa steg ingå i en grupp. Det kan ses som 

hindrena tas bort i miljön för eleven, eleven får efterhand tillgänglighet att ingå i grupp (Jfr 

Dunkers & Szönyi, 2013). En strategi kan vara som en pedagog beskriver att eleverna börjar 

med att jobba två och två i korta stunder, sedan kan tiden och gruppstorleken utökas.  
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Kartläggningssamtal och intervjuer var det som användes som metod när grupperna sattes 

ihop. Det var mer informella samtal, det beskrevs inte några bedömningsinstrument i 

samtalen, för de elever som behövde det fanns tolk eller språkstöd med i samtalet. Om det inte 

finns en bedömning av språknivån på modersmålet eller i det svenska språket kan det vara 

svårt att veta på vilken nivå undervisningen ska vara för eleverna, det kan tolkas som att 

eleven har språkliga svårigheter, undervisningen blir på fel nivå (Jfr Lantana M, Usman, 

2012). Det kan bli ett hinder när elever ska bli delaktiga och inkluderade i undervisningen att 

pedagogerna inte vet på vilken språklig nivå eleverna befinner sig på modersmålet eller inom 

det svenska språket. Om det inte finns någon bedömning eller modersmålslärare med i 

undervisningen kan inte eleven få undervisning på rätt nivå.  

Det framkom att det fanns en medicinsk bedömning, men det saknades en pedagogisk 

bedömning det innebar att det inte fanns någon bedömning som vägledde pedagogen i sitt 

pedagogiska arbete. Att det saknas interkulturell kunskap inom särskild utbildning för vuxna 

visade sig i intervjuerna vilket även kan jämföras med vad som framkommer i (Lahdenperä, 

2010). Det saknades även den formella behörigheten speciallärare mot utvecklingsstörning i 

många kommuner. Det framkommer inga direktiv vilken kompetens som pedagogerna ska ha 

när de undervisar elever med ett annat modersmål och som har en utvecklingsstörning. Det 

saknades en organiserad samverkan med Sfi i kommunerna. Skolverket (2013a) skriver att om 

det finns en organiserad samverkan med Sfi skulle det innebära en utökad kompetens. Det 

fanns elever som inte hade en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada som studerade 

inom vad som pedagogerna benämnde som Lärvux. Eleverna hade tidigare studerat på Sfi 

men inte klarat av studierna på Sfi. Sfi var den skolform som eleverna tillhörde. De studerade 

nu inom Lärvux. Att studera inom fel skolform innebär konsekvenser för eleverna, de får inte 

rätt utbildning och blir ”stämplade” som att ha en utvecklingsstörning eller förvärvad 

hjärnsakada. 

7.0 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet i den här studien tyder på att det var det sociokulturella perspektivet som 

pedagogerna utgick ifrån när de beskrev hur de ansåg att de skapade delaktighet och 

inkludering för elever med ett annat modersmål (Ahlberg, 2013; Crain, 2014; Säljö, 2014). 

Pedagogernas synsätt var att de med olika strategier och verktyg skapade möjligheter för 

elever med ett annat modersmål att bli delaktiga och inkluderade i undervisningen. 
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Strategierna och verktygen ansåg pedagogerna skapade möjligheter till gemensamma 

uppgifter i gruppen, vilket enligt Säljö (2014) är sociokulturellt perspektiv på lärande. Att 

pedagogerna beskrev gruppsammansättningarna som betydelsefulla visade på att 

pedagogernas syn var att eleverna skulle få möjlighet att lära av varandra, inte att det enbart 

var ett lärande från pedagog till elev (Nind m.fl., 2004). Enligt Säljö (2014) är den viktigaste 

läromiljön den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. När elever studerar inom 

särskild utbildning för vuxna studerar de vanligtvis 1-2ggr/ v, utbildningen syftar till att ge 

eleven kunskaper så att det blir möjligt att delta i samhälls- och arbetslivet (Skolverket, 

2013a). Det är viktigt att elever med ett annat modersmål ingår i flera sociala sammanhang, så 

att eleven får använda språket vid flera tillfällen (Ahlberg, 2013). Som resultatet visar är det 

viktigt att eleverna har ett arbete och även pratar svenska på fritiden. Enligt Löthagen et al. 

(2012) är det av stor betydelse att språket används i så hög grad som möjligt för att språket 

ska utvecklas. 

Det saknas riktlinjer för elever som studerar inom Särvux för att få tillgång till 

modersmålslärare, riktlinjer finns för övriga skolformer. I SFS 2010:800 Kap 21 12§ står det 

att utbildningen får tillhandahållas på elevens modersmål om eleven har bristfälliga kunskaper 

i svenska språket, att det står får innebär att det är väldigt fritt för kommunerna att tolka lagen. 

Det kan vara en av förklaringarna till att det saknades modersmålslärare i undervisningen i 

kommunerna. I en av kommunerna som var med i projekt fanns det tillgång till 

modersmålslärare i undervisningen, pedagogen beskrev det värdefulla med att få tillgång till 

modersmålslärare i undervisningen. Enligt Östlund (2008) saknar många modersmålslärare 

den specialpedagogiska kompetensen, vilket innebär att det behövs kompetensutbildning för 

modermålslärare när de jobbar inom särskild utbildning för vuxna. 

Det saknas även riktlinjer för bedömningsinstrumnet och kartläggning för särskild utbildning 

för vuxna. I SFS 2010: 800 21 § står att eleven kan få sina kunskaper validerade, att 

validering avser en process som innebär en strukturerad bedömning, men vad en strukturerad 

bedömning är och hur det ska gå till och vem som ansvarar för den går inte att läsa i några 

dokument. 

Ladberg (2003) beskriver en kognitiv och en språklig nivå på språket, det gäller att hålla isär 

den kognitiva nivå och den språkliga nivån på språket när en bedömning görs. Som lärare är 

det viktigt att en bedömning gjorts när elever med ett annat modersmål studerar inom Särvux. 

När ett nytt språk lärs in är det viktigt att veta vilken kognitiv och språklig nivå eleven 
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befinner sig på så att undervisningen blir på rätt nivå. Kan eleven skriva på sitt modersmål 

som en pedagog nämnde så har eleven möjligheter att lära sig det på svenska och därför är det 

viktigt med en bedömning av både den kognitiva nivån och den språkliga nivån. 

Det har i studier framkommit att det är svårt att göra utredningar med elever som har ett annat 

modersmål (Bel Habib, 2001; Miezis, 2007; Rosengvist, 2007). Enligt Miezis (2007)  är det 

svårigheter att hitta bedömningsmaterial för elever som har ett annat modersmål och en 

utvecklingsstörning.  Det innebär att det kan finnas elever som är felplacerade och att 

diagnoserna inte är tillförlitliga. När elever studerar inom särskild utbildning för vuxna så har 

de oftast redan en diagnos när de börjar studerad inom utbildningen.  

Det visade sig att kommunerna använde olika kortare benämningar om särskild utbildning för 

vuxna, det var Särvux och Lärvux som användes. När det informanterna använde olika kortare 

benämningar så blev det oklart i intervjuerna vilka elever som studerade inom skolformen. 

Det blev tydligt när det framkom att det fanns elever som inte tillhörde målgruppen som 

studerade inom särskild utbildning för vuxna. Om elever studerar inom Lärvux och inte har en 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada innebär det att eleven får en ”stämpel” på sig 

att tillhöra en skolform som den inte tillhör (Skogman, 2014). Det blir oklart vilken målgrupp 

som studerar inom särskild utbildning för vuxna. Så länge vi har olika skolformer så finns det 

riktlinjer vilka elever som får studera inom särskild utbildning för vuxna.  

Resultatet visar att i de kommuner som studien är genomförd i saknas det interkulturell 

kunskap och även den formella behörigheten speciallärare mot utvecklingsstörning i många 

kommuner. Enligt Lahdenperä (2010) bör det finnas interkulturell kunskap när elever med ett 

annat modersmål studerar inom utbildningen. Enligt (Skolverket, 2013a) skulle en samverkan 

med Sfi innebära en utökad interkulturell kompetens, men studier har visat att även Sfi saknar 

interkulturell kunskap (Skogman, 2014). 

I resultatet framkommer inte några diskussioner vilken kompetens som behövs när elever med 

ett annat modersmål studerar inom särvux, det är ett relativt nytt område och pedagogerna 

använder de olika strategierna och verktygen i sin undervisning för att göra eleverna delaktiga 

och inkluderade.  

Slutsatser 

Genom att studien är gjord i sju kommuner så har jag fått en insikt i särskild utbildning för 

vuxna i ett flertal kommuner i landet. Det har visat sig att benämningarna som används skapar 
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en osäkerhet vilka elever som studerar inom skolformen. Det varierade mellan kommunerna 

hur många elever som hade ett annat modersmål. Elever med ett annat modersmål är en 

växande målgrupp och lärare behöver interkulturell kompetens enligt (Lahdenperä, 2010). 

Studien visar att ett stort antal av kommunerna saknade interkulturell kunskap och även den 

formella behörigheten speciallärare mot utvecklingsstörning. Särskild utbildning för vuxna är 

i många avseenden undantagna från det som skollagen nämner t.ex. när det gäller elevers rätt 

till modermålslärare och rätt till studiehandledning på modersmålet. Det har visat sig i studien 

att det ser väldigt olika ut i kommunerna hur de har organiserat Särskild utbildning för vuxna. 

I alla kommunerna som studien är genomförd i så hade pedagogerna ett sociokulturellt 

perspektiv på hur eleverna lär. Det nämndes olika strategier och pedagogiska verktyg för att 

eleverna skulle bli delaktiga och inkluderade vilket skapade möjligheter att kommunicera med 

varandra i grupper.  

7.2 Metoddiskussion 

Det var passande att välja en kvalitativ ansats då min studie hade en sociokulturell 

referensram där delaktighet, inkludering och kommunikation var centrala begrepp. Genom att 

välja en kvalitativ ansats var det möjligt att studera sociala konstruktioner (Creswell, 2013). 

Att använda sig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod var passande för studien, 

det har gett mig berättande svar med ord, vilket var mitt syfte med studien att pedagogerna 

med ord skulle beskriva sin verklighet med ord. (Kvale & Brinkmann, 2014).  Ansatsen är 

induktiv så jag har börjat med att samla in data för att sedan analysera data (Creswell, 2013).  

Jag började med att skicka ut ett missibrev till rektorer i flera kommuner, det var flera rektorer 

som svarade positivt på min förfrågan, de berättade att jag kunde ta kontakt med pedagogerna 

och bestämma tid. Min första kontakt med pedagogerna var positiv, de ville gärna delta i 

studien. Jag hade inte svårt att få informanter till studien, jag valde att intervjua i flera 

kommuner, en eller två pedagoger i varje kommun. Att intervjuerna är utspridda i flera 

kommuner gjorde att jag fick ett bredare perspektiv i studien.  Min möjlighet att vara flexibel 

med tid för intervjuerna, att pedagogerna fick bestämma en tid som passade bidrog till att det 

inte blev några svårigheter att hitta passande tider för intervjuerna. Jag har informerat om de 

etiska aspekterna och använt mig av en mp3 spelare i intervjuerna. De etiska aspekterna fick 

jag vid ett tillfälle förtydliga under intervjun. Informanten blev osäker att det kom fram ett 

namn i samtalet jag förtydligade och sedan kunde vi fortsätta intervjun och informanten kände 

sig bekväm igen i intervjusituationen igen (Vetenskapsrådet, 2011). Tekniskt sätt så har 

inspelningar och transkriberingar fungerat bra. Intervjuerna har även genomförts i ostörda 
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rum som informanterna har valt på deras arbetsplatser. Att jag har använt mig av mp3 spelare 

och transkriberat samtalen har gjort att jag kunnat läsa och lyssna på samtalen flera gånger, 

det har varit ett viktigt steg i analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). När jag påbörjade min 

analys så blev det tydligt att jag behövde vissa förtydligande från informanterna. Jag tog 

telefonkontakt med informanterna och informerade om de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 

2011) att de även gällde i telefonsamtalet. Sedan beskrev jag vad jag ville att de skulle 

förtydliga. Informanterna beskrev för mig i telefonsamtalet, genom sina förtydliggande gav 

det mig ytterligare material inför mitt analysarbete. När jag har analyserat har jag försökt vara 

så objektiv som möjligt, att tänka på att ha en analytisk distans (Fejes & Thornberg, 2009). 

Analysen kan aldrig dock ses som helt objektiv, den färgas av att författaren själv arbetar 

inom samma skolform som informanterna. Det innebär att vara medveten om det i 

analysarbetet vilket jag har haft i åtanke.  

7.3 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Fejes & Thornberg (2009) nämner ordet validitet att för att beskriva kvalitet i forskning. Som 

metod valde jag intervjuer med pedagoger i sju olika kommuner av varierande storlek vilket 

bidrar att trovärdigheten stärks. Innan jag genomförde intervjuerna genomförde jag en 

pilotintervju för att prova intervjuguiden, jag ändrade sedan i intervjuguiden för att få mer 

beskrivande svar. Jag valde att inte att skicka ut intervjuguiden i förväg vilket bidrog till få så 

spontana berättelser som möjligt. För att studien skulle bli trovärdig och tillförlitlig så jag 

valde ett brett urval av informanter från så många kommuner som möjligt. I en av 

kommunerna har jag intervjuat två personer samtidigt efter önskemål av pedagogerna, jag 

valde att genomföra den intervjun i par vilket jag ansåg var möjligt eftersom pedagogerna 

undervisade i samma grupp. I de övriga kommunerna har jag genomfört enskilda intervjuer. 

För att öka tillförlitligheten tog jag telefonkontakt med informanter efter intervjuerna. Jag 

ville att informanterna skulle beskriva mer utförligt angående några samtalspunkter från den 

tidigare intervjun. Jag informerade angående de etiska aspekterna innan vi började samtalet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Under mitt arbete har jag strävat efter den röda tråden och att i 

analysen knyta till de teoretiska perspektiv som finns i bakgrunden. 

8 Förslag på vidare forskning 

Studien har visat att det saknas forskning omkring vuxna elever med ett annat modersmål och 

som har en utvecklingsstörning. Det skulle vara betydelsefullt att intervjua rektorer om 

organisatoriska frågor och vilken kompetens pedagoger ska erhålla när de undervisar elever 
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med ett annat modersmål och som har en utvecklingsstörning. Frågor som vilken kompetens 

ska finnas inom utbildningen och hur ska det gå till när elever ska bedömas inom 

modersmålet och det svenska språket är viktiga och aktuella frågor som behöver diskuteras. 

Vilka tankar för framtiden finns när fler elever kommer att söka kurser till utbildningen? 

Även forskning omkring de olika benämningar som används om särskild utbildning för 

vuxna, hur ser det ut i kommunerna med elever som studerar inom särskild utbildning för 

vuxna, hur många elever tillhör inte målgruppen? Vi har olika skolformer med olika krav för 

att läsa inom de olika skolformerna. Det finns diskussioner om att det bara ska finnas en 

skolform det är också en intressant att forska omkring. 
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Bil 1 

Hej! 

Jag heter Irene Varga och läser på speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning 

vid Mälardalens Högskola. Under Höstterminen 2015 kommer jag att utföra en studie inom 

ramen för mitt examensarbete. Jag har genom mitt arbete på särskild utbildning för vuxna 

mött ett stort antal elever som har svenska som andra språk och mitt syfte är att få pedagogers 

syn på hur delaktighet och inkludering skapas genom kommunikation i grupperna för dessa 

elever. 

Jag har för avsikt att få pedagogers perspektiv i olika kommuner för att se hur det ser ut i 

kommunerna. Min tanke är att använda mig av intervjuer som är ca 30-60 min. 

Jag undrar om det finns möjlighet att intervjua några av de pedagoger som är verksamma 

inom särskild utbildning för vuxna på din enhet. 

Medverkan i undersökningen är helt och hållet frivillig, men jag hoppas att det finns 

pedagoger på skolan som vill delta och dela med sig av sina erfarenheter. Pedagogerna kan 

när som helst avbryta sin medverkan. 

Jag kommer att avidentifiera data vilket innebär att individ och skola inte går att identifiera. 

Det insamlade materialet från intervjuerna kommer enbart att användas i den här studien och 

kommer sedan att raderas. Om det finns intresse får ni gärna ta del av den färdiga uppsatsen. 

Jag kommer att ta kontakt via telefon om några dagar eller om ni vill kontakta mig via mail. 

Med vänlig hälsning 

Irene Varga   

Speciallärarprogrammet     

Mob 073-6691507 

e-post irene.varga@student.mdh.se eller irene.varga@edu.norrkoping.se  

Handledare 

Eva Skogman 

Universitetslektor i specialpedagogik 

Tele: 021-107349 

e-post eva.skogman@mdh.se   

 

mailto:irene.varga@student.mdh.se
mailto:irene.varga@edu.norrkoping.se
mailto:eva.skogman@mdh.se
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Bil 2 

Intervjuguide 

Presentation av mig och min uppsats. Information om de etiska aspekterna, syftet med 

intervjun, ljudinspelning, avidentifiering var jag gör med data, avbryta när informanten själv 

vill. 

Bakgrundsinformation, verksamheten-informanten  

Vill du berätta vad du har för utbildning? Hur länge har du arbetat på särvux? 

Hur många elever studerar hos er på särvux? Hur många av eleverna har svenska som andra 

språk? Är det flertal nyanlända elever? 

Vill du beskriva hur organisationen ser ut här hos er? Särvux, Komvux,  Sfi? 

Samarbetar ni med Sfi eller komvux? 

Om Ja finns Vill du beskriva vad det är för samarbete? Om nej. Hur skulle du vilja att det 

samarbetet såg ut omkring de elever som har svenska som andra språk?  

Svenska som andra språk/Grupper 

Vill du beskriva hur undervisningsgrupperna ser ut hos er? Enbart grupper med elever som 

har svenska som andra språk? Grupper blandade? 

Hur organiserar ni gruppsammansättningarna inför terminsstart? Studie och yrkesvägledare? 

Kan du beskriva hur ni pedagoger är med och påverkar gruppsammansättningarna? 

Om du tänker på de elever som har svenska som andra språk, hur går tankarna hos dig när ni 

sätter ihop grupperna?  Lära sig språket eller ämnet? 

Vill du berätta hur du tror elever med svenska som andra språk lär sig språket bäst? Tror du 

att de lär sig genom att jobba med ett ämne och därigenom lära sig språket? Eller lära sig 

”enbart ”språket 

Kan du berätta hur elever med svenska som andra språk får reda på att de kan studera på 

särvux? 

Har du märkt av att det kan vara en svårighet för elever som har svenska som andra språk och 

nyanlända att hitta särvux så att de kan söka kurser hos er? Kan du ge något exempel? 

Har du märkt en ökning av elever som söker kurser till särvux som har svenska som andra 

språk? Hur bemöter ni det? Resurser? 

Inkludering/delaktighet 

För elever med svenska som andra språk ska kunna vara delaktiga och inkluderade i 

grupperna vill du berätta hur du tror att man kan ge eleverna de förutsättningarna? 



50 
 

Vad är din syn på hur man kan skapa delaktighet och inkludering för de elever som har 

svenska som andra språk? Vill du beskriva din syn på inkludering? 

Vill du beskriva hur du använder kommunikationen för att skapa delaktighet och inkludering 

för elever som har svenska som andra språk? 

Kan du ge något exempel? 

Vilka kommunikationssätt använder du dig av? 

Kan du ge några exempel på kommunikationssätt som du tycker är framgångsrikt? 

Kan du ge något exempel på när du upplevt att du inte har kunnat kommunicera med elever 

som har svenska som andra språk? 

Hur gjorde du då? Vad använde du dig av för strategier? 

Hur tror du att elever som har annat modersmål lär sig att kommunicera mest framgångsrikt? 

Med andra elever i grupper som enbart består av elever som har annat modersmål? Eller i 

grupper med elever som har svenska som modersmål? 

Vad är dina tankar om hur man skapar delaktighet för elever som har svenska som andra 

språk?  

Vill du beskriva om du har du fått förutsättningar i ditt arbeta att möta elever som har svenska 

som andra språk? 

Om ja? Vilka Om nej? Vad tänker du att du skulle vilja ha för förutsättningar för att möta 

dessa elever? 

Kommunikation 

Vill du berätta hur kommunikationen ser ut i grupperna med elever som har svenska som 

andra språk? 

Blandade grupper eller enbart grupper med elever som har svenska som andra språk ser det 

annorlunda ut? 

Har ni samarbete med modersmålslärare? Om ja? Vill du beskriva hur det samarbetet ser ut? 

Om nej? Vill du beskriva hur du tror ett samarbete skulle ge elever som harsvenska som andra 

språk bättre förutsättningar till att känna sig delaktiga och inkluderade i gruppen? 

Har ni blivit erbjudna kompetensutveckling? 

Om ja Vad för kompetensutbildning? Om nej Vad önskar du dig för kompetensutbildning? 

Något du önskar tillägga 


