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Sammandrag  

Denna studie undersöker inkluderande svenskundervisning och SvA-undervisning. 

Syftet med studien är att utforska hur svensklärare och SvA-lärare arbetar vid 

inkluderande undervisning. Integrerings- och inkluderingsteorier har tillämpats för att 

bringa en förståelse kring begreppet inkludering och för att påvisa hur begreppen 

integrering och inkludering skiljer sig åt. Vid insamlandet av empiri har kombinationen 

av två olika kvalitativa metoder förekommit: observationer av undervisning och 

intervjuer med fyra lärare, två svensklärare och två lärare i svenska som andraspråk, 

som arbetar med inkluderad svenskundervisning. Även skolans biträdande rektor har 

intervjuats. Intervjuerna var semistrukturerade. Tematisk innehållsanalys har tillämpats 

på de transkriberade intervjuerna vid analysen. Resultatet visar att den inkluderande 

undervisningen gör att eleverna mår bättre socialt, men den gynnar överlag inte deras 

språkutveckling. Eftersom den inkluderande undervisningen inte utformas så att den ser 

till alla elevers behov är den inte inkluderande utan snarare integrerande.  
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1 Inledning 
Det är idag runt 60 miljoner människor som befinner sig på flykt runt om i världen på 

grund av olika konflikter (Gustafsson & Lindberg 2016:5). 40 000 nyanlända barn i 

åldern 13–18 år ankom till Sverige år 2015 och enligt Skolverket är kommunerna 

skyldiga att se till att dessa barn så snart som möjligt blir placerade i en skola och 

påbörjar sin svenska skolgång (Skolverket 2016:9). 

Elever som läser svenska som andraspråk (SvA) är inte en homogen grupp, och 

kunskapsspannet mellan elevernas kunskaper i det svenska språket kan skilja sig drama-

tiskt. Det kan vara elever som precis anlänt till Sverige utan någon adekvat 

skolbakgrund. Enligt Skolverkets statistik motsvarar de nyanlända i åldern 13–15 år fem 

procent av de elever som nu går i årskurs 7-9, men SvA-gruppen kan även bestå av 

elever som har levt hela sitt liv Sverige. Från myndigheter och tillsynsmyndigheter 

förespråkas ett att skolan bedriver en inkluderande undervisning.  

Alla som arbetar inom skolan idag har hört talas om uttrycket: ”en skola för alla”. 

Inkluderingsbegreppet är sprunget ur specialpedagogiken och under senare år har även 

inkluderingstankarna dykt upp i diskussioner om svenska som andraspråk. Kortfattat 

innebär inkludering att alla elever ska kunna delta i skolan och känna tillhörighet, men 

det är inte den enda definitionen (Ahlberg 2013:26–27). Enligt Carlsson & Nilholm 

(2004:77–79) är det ett vanligt förekommande problem att allt fler skolor använder be-

greppet inkludering på grund av dess positiva värdeladdning utan att de har en djupare 

förståelse för dess egentliga innebörd. 

 Denna studie undersöker hur lärare på en högstadieskola, som aktivt säger sig 

arbeta med inkluderande svenska-svenska som andraspråksundervisning och som 

bedriver sådan undervisning reflekterar kring sin undervisning. Genom att undersöka 

vad det finns för fördelar och nackdelar med inkluderande SvA-undervisning och om 

skolan haft rätt förutsättningar för ett framgångsrikt inkluderingsarbete vill jag belysa 

organiseringen av denna undervisning närmare. 

 

1.1 Syfte och frågor  

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensklärare och svenska som andra-

språkslärare arbetar med inkluderande undervisning. Studiens forskningsfrågor är: 

 

1. Vilka motiv till och förutsättningar för har skolan gett för att arbeta med inkludering? 

2. Hur arbetar lärare med inkluderande svenskundervisning?  



3. Vad finns det för fördelar och nackdelar med inkluderande svenskundervisning och 

SvA-undervisning? 

 

Med dessa frågor vill jag söka svara på hur lärarna på den skola som jag studerat arbetar 

med vad de benämner inkluderande undervisning. 

 
2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras inledningsvis skillnaden mellan begreppen integrering och 

inkludering. Därefter följer av en översikt över den rådande diskussionen om hur SvA 

bör bedrivas. Här utvecklas resonemanget om traditionell SvA-undervisning och 

inkluderande SvA-undervisning.  

 

2.1 Forskning om inkluderings- och integreringsteorier 

Vid 1900-talets början fördes en diskussion om de lågpresterande elevernas situation. 

Denna debatt handlade om att det florerade åsikter om att de ”lågt begåvade” barnens 

deltagande i de ordinarie klasserna varken var bra för dem själva eller andra elever, 

vilket ledde till införandet av särklasser och specialundervisning (Ahlberg 2013:20). 

Detta är en debatt som förs än idag, 100 år senare, om än i nya sammanhang och med 

andra ord. På 1960-talet ifrågasattes dessa synsätt på olikheter, och kritiken mot en 

segregerande skola växte (Skolverket 2001:21). SIA-utredningen 1974 konstaterade att 

det inte är realistiskt att tro att elever med svårigheter kommer ikapp sina klasskamrater 

kunskapsmässigt genom att de skiljs från den ordinarie undervisningen och får separata 

hjälpinsatser (Ahlberg 2013:22–23). 

 Begreppet integrering blev relevant för den rörelse som fanns på 1960-talet. De 

som engagerade sig i rörelsen ville avskaffa specialskolorna och ha en skola där alla var 

välkomna (Göransson & Nilholm 2013:22). Med tiden växte det fram kritik mot att 

integreringen hade kommit att handla om elevernas fysiska placering, där ingen hänsyn 

hade tagits till elevernas rätt till en bra skolmiljö. En annan kritik var att integrering 

bygger på att människor kategoriseras som normala och avvikande, vi och dom 

(Göransson & Nilholm 2013:22–23). Med denna bakgrund uppkom inkluderingsbegrep-

pet under 1980-talet, som en kritik mot det synsätt integrering medförde, vilket innebar 

att elever i svårigheter skulle anpassas till skolan istället för att skolan skulle anpassas 

efter eleverna (Göransson & Nilholm 2013:25).  



Enligt Carlsson & Nilholm (2004:78) råder det en osäkerhet om betydelsen av 

begreppet inkludering, och de anser att dess positiva värdeladdning gör att det används 

alltför lättvindigt. Göransson & Nilholm förklarar att det finns tre olika definitioner av 

begreppet inkludering. En definition syftar på det rumsliga, dvs. det är placeringen av 

eleven som avgör om hen blir inkluderad eller inte. En annan definition ser till elevens 

sociala och intellektuella behov. Det är alltså elevens känsla av delaktighet och mål-

uppfyllelse som avgör om hen kan ses som inkluderad. En tredje definition syftar till att 

inkludering är en form av en lärande gemenskap där alla ingår och där olikheter 

betraktas som något positivt (Göransson & Nilholm 2013:28–29). Dessa tre delar måste 

uppfyllas för att en elev ska kunna ses som inkluderad, vilket det i dagsläget inte gör då 

fokuseringen fortfarande ligger på placeringen. Enligt Nilholm (2014) är inkluderings-

debatten i själva verket en integreringsdebatt 2014. Nilholm är i övrigt positiv till att 

skolorna försöker skapa en skolmiljö där alla barn kan få vara delaktiga och där de 

fungerar i de ordinarie klasserna. Dock poängterar Nilholm att inkluderingen aldrig få 

bli ett sätt för skolan att spara pengar, resurserna måste följa med eleverna (2014).  

 

2.2 Olika modeller för SvA-undervisning  

Det finns i dagsläget två olika modeller för hur SvA-undervisning kan bedrivas, i 

separata grupper eller inom svenskundervisningen. Enligt nationellt centrum för 

svenska som andraspråk (2014) råder det en osäkerhet bland lärare och rektorer om hur 

organiseringen av undervisningen i SvA bör genomföras för att gynna SvA-elevers 

språkutveckling. 

 För att en elev ska kunna få ett betyg i ämnet SvA krävs det att hen fått 

undervisning i ämnet i fråga. Detta innebär att om eleven undervisas i SvA inom den 

ordinarie svenskundervisningen måste läraren undervisa i två ämnen parallellt. För att 

en lärare ska kunna undervisa i två ämnen samtidigt krävs det därmed att hen har 

kunskaper om SvA-elevers läs- och skrivutveckling och att hen kan planera och organi-

sera undervisningen så att den gynnar båda gruppernas språkutveckling. En risk med 

SvA-undervisning inom klassens ram är att SvA-elever erhåller en passiv roll och får 

uppgifter som inte för deras språkutveckling framåt. En annan riskfaktor är att om SvA-

eleverna inte har samma språkliga färdigheter och inte kan eller vågar uttrycka sig som 

sina förstaspråkstalande klasskamrater riskerar de att isoleras. Därmed blir de endast 

kroppsligt integrerade i klassrumsmiljön. Läraren måste engagera SvA-eleverna i de 

gemensamma aktiviteterna samt kunna ge dem stöd för att de ska kunna delta utifrån 



sina förutsättningar. Elever med eftersatt skolgång är ofta de elever som har svårast att 

tillgodogöra sig integrerad undervisning, eftersom utmaningarna blir alltför stora och 

därmed riskerar de att deras inlärning avstannar helt (Nationellt centrum för svenska 

som andraspråk 2014).  

 Separat SvA-undervisning inbegriper också risker och en vanligt förekommande 

kritik är att elevers språkutveckling avstannar, eftersom de inte får samma stimulans 

som när de interagerar med förstaspråkstalande elever. Ett annat problem är att de inte 

får tillräckligt utmanande uppgifter och blir därmed understimulerade. Utbildade lärare i 

svenska som andraspråk och fortbildning som gör att lärarna kan tillgodose elevernas 

behov är av största vikt (Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2014). SvA-

elever är inte en homogen grupp så det handlar inte om undervisningsformen i sig utan 

att se till elevernas individuella behov.  

  

3 Material och metod  
I följande avsnitt beskrivs studiens material, insamlingsmetod, urval och de etiska 

principer som tillämpats. Därefter beskrivs analysmetoden. I anslutning till beskriv-

ningarna framförs den kritik som kan riktas mot studien.  

 

3.1 Material, insamlingsmetod och kritik 

Vid insamlandet av empiri har jag kombinerat två olika kvalitativa metoder: observa-

tioner av undervisning och intervjuer med fyra lärare, två svensklärare och två lärare i 

svenska som andraspråk, som arbetar med inkluderad svenskundervisning. SvA-lärare 

Alm samarbetar med Sv-lärare Berg och SvA-lärare Ceder samarbetar med Sv-lärare 

Dahl. Kvalitativa metoder har till syfte att frambringa en djupare förståelse för 

någonting genom mänsklig interaktion (Magne Holme & Krohn Solvang 2012:14). 

Observationerna utfördes i två olika klasser under två svensklektioner i varje klass 

under en vecka på en högstadieskola i södra Sverige. Observationerna följdes sedan upp 

av enskilda intervjuer med berörda lärare. Biträdande rektor som var insatt i skolans 

inkluderingsengagemang intervjuades också för att få ytterligare perspektiv på 

undersökningen. För att undvika att för mycket material har inte observationerna ana-

lyserats. I stället har jag använt dem för att formulera relevanta intervjufrågor, och 

observationerna bidrog till att jag kunde ställa relevanta frågor till informanterna. 

Frågorna kunde i sin tur ge svar på varför lärarna agerade som de gjorde i sin 

undervisning. Enligt Philip Lalander (2015:93) är det en stor fördel att besöka de 



miljöer som ska undersökas för att öka studiens trovärdighet. Ytterligare en fördel med 

att först observera och sedan intervjua är att jag fick en möjlighet att bekanta mig med 

informanterna på ett naturligt sätt före intervjun, vilket ledde till god kontakt. 

Biträdande rektor intervjuades sist för att jag skulle kunna få svar på de frågor som dykt 

upp under intervjuerna med lärarna. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär 

att jag haft en färdig lista med intervjufrågor men ett flexibelt förhållningssätt (se bilaga 

1). Informanterna fick utrymme att utveckla sina tankar och jag ställde följdfrågor för 

att få en ökad förståelse för deras perspektiv (Denscombe 2009:234–235). Intervjuerna 

tog 20–40 minuter vardera och spelades in på min telefon och transkriberades därefter. I 

dessa har jag valt att använda ett skriftspråk som ligger talspråket nära. Dessutom har 

jag vid pronominell referens använt hen, för att säkra informanternas anonymitet.  

Det ska nämnas att de fem informanterna inte är representativa för Sverige i stort, 

eftersom studien endast utfördes på en skola. Dessutom finns det ingen garanti för att 

informanterna lämnat uppriktiga svar. Som försöksledare kan även jag ha påverkat 

informanterna genom mitt val av intervjufrågor och följdfrågor. Rektorn föreslog vilka 

informanter, och detta val kan också ha påverkat resultaten.  

 

3.2 Urval  

I valet av lärare i undersökningen har en variant av snöbollsprincipen använts. Snöbolls-

urval innebär att en utvald person får i uppdrag att be andra personer som är relevanta 

för undersökningen att delta och som i sin tur leder till andra som kan medverka (Trost 

2010:141). I detta fall kontaktades rektorn på skolan som valde ut de lärare som hen 

ansåg var bäst lämpade för uppgiften. Det var sedan en av SvA-lärarna som informerade 

mig om att den biträdande rektorn hade haft en betydande roll i skolans inkluderings-

projekt, vilket gjorde att jag valde att även intervjua biträdande rektor.  

 

3.3 Etiska principer 

Studien har följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialietskravet och nyttjandekravet.  

När jag påbörjade studien, kontaktade jag rektorn och lärarna och informerade 

dem om studien. Jag sade också vilket universitet och institution studien var kopplad till 

och lämnade mina och min handledares kontaktuppgifter för att de lätt skulle kunna nå 

mig om de behövde tala med mig om studien eller sin medverkan. Jag informerade om 

att deras medverkan var frivillig och att de när de ville kunde avbryta sitt deltagande. I 



resultatredovisningen är skolans och informanternas namn anonymiserades och de har 

fått fingerade namn; därigenom har jag säkrat konfidentialietskravet. All empiri som 

samlats in kommer att raderas när jag avslutat studien, t.ex. ljudinspelningar, 

transkriberingar och anteckningar (Vetenskapsrådet 2002:7–14). 

 

3.4 Analysmetod  

Tematisk innehållsanalys har tillämpats på de transkriberade intervjuerna, vilket i prak-

tiken innebar att jag först delade in materialet i mindre enheter för att sedan identifiera 

och analysera fram teman som grundade sig i återkommande uttalanden från lärarna och 

i teman som är av relevans för mina frågor. De förekommande teman indikerar därmed 

vad som är essentiellt i studien (jfr Denscombe, 2009:307). Därefter ställde jag de olika 

utlåtandena mot varandra för att få en överblick. Jag vill understryka att en analys av 

detta slag är komplex, och andra tolkningar kan göras om man har andra referensramar 

än mina. Resultatredovisningen innehåller illustrativa exempel från materialet för att 

visa hur informanterna svarade på frågorna.  

 

4 Resultat  
Nedan redovisas studiens resultat. Jag har systematiserat och sorterat materialet i olika 

teman som i sin tur är kopplade till mina frågor, som berör vilka motiv och 

förutsättningar skolan har för att kunna arbeta med inkludering, hur lärare arbetar med 

inkluderad undervisning, och vad det finns för fördelar och nackdelar med inkluderad 

Svenska-SvA-undervisning. I slutet av varje tematiskt avsnitt följer en sammanfattning. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultatet i sin helhet.  

 

4.1 Inkluderande undervisning – motiv och förutsättningar  

Nedan kommer jag först att redovisa skolans skäl till att bedriva inkluderande undervis-

ning. Därefter presenteras hur inkluderingen är utformad på skolan. Slutligen diskuteras 

osäkerheten som råder om innebörden av begreppet inkludering.  

 

4.1.1 Orsaker till att skolan arbetar inkluderande  

Informanterna som deltog i studien hävdar att skolan började med inkluderande Sv-

SvA-undervisning av olika skäl. Flera faktorer tyder på att den separata SvA-

undervisning som skolan tidigare haft missgynnar SvA-elever. De var omotiverade och 

lyckades inte prestera i den mån som de var kapabla till. Enligt biträdande rektor och 



SvA-lärare Alm var det många elever som upplever det som att de genom SvA-

undervisningen blivit uteslutna från klassens gemenskap. Även en stor del av 

föräldrarna motsatte sig att deras barn skulle läsa SvA av rädsla för att de inte skulle få 

samma förutsättningar och bli betraktade som sämre än de barn som läser svenska. 

Genom inkluderingen hade skolledningen som mål att motverka det utanförskap som 

många SvA-elever känner. Ledningen hade även förhoppningar om att kunna höja 

elevernas resultat genom att höja förväntningarna på dem, vilket sker med automatik när 

SvA-eleverna inkluderas i den ordinarie svenskundervisningen. När biträdande rektor 

berättar om inkluderingen säger hen följande: ”När vi läste om det så tror jag att 

resultaten ökar för det handlar om förväntningar. Gör du det andra gör kan du få 

draghjälp, och så väl att du utvecklas fortare.” Att SvA-elevers språkutveckling gynnas 

av interaktionen med elever som har svenska som förstaspråk är något som nationellt 

centrum i andraspråk belyser som en av fördelarna med inkluderande undervisning 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2014). 

Skolan kom i kontakt med en annan skola som använder ett inkluderande 

arbetssätt, och deras resultat visar på att kamratpåverkan kan ha positiva effekter på de 

SvA-elever som tidigare varit omotiverade. När SvA-elever ingår i den ordinarie 

svenskundervisningen kan deras klasskamrater som har kommit längre i sin 

språkutveckling motivera och hjälpa dessa elever att prestera högre än vad de gör i 

separata grupper (biträdande rektor). Enligt David Mitchell (2015:59) är 

kamrathandleding och klasspåverkan en viktig del i inkluderingen, eftersom det bygger 

på tankar om att barn lär med och av varandra.  

Ledningen noterar att SvA-grupperna blev större och Sv-grupperna minskade, 

vilket innebär att inkluderingen på skolan även har en ekonomisk aspekt då det handlar 

om att fördela de resurser skolan har på bästa sätt. I detta fall innebär det att det inte 

fanns fler SvA-lärare att tillgå. Dock framgår det inte om detta beror på ekonomin eller 

om det är för att det råder en brist på utbildade SvA-lärare. Just ekonomin ska aldrig få 

påverka skolors inkluderande arbete, påpekar Nilholm (2014). 

 

4.1.2 Hur inkluderingen är utformad på skolan  

På skolan finns vid studiens genomförande följande förutsättningar: Årskurs 7 har tre 

kortare Sv-SvA-lektioner i veckan och har då en närvarande SvA-lärare 2 av 3 lektions-

tillfällen och en specialpedagog vid ett av tre tillfällen. Årskurs 8 har två längre Sv-



SvA-lektioner i veckan, vilket innebär att de har en närvarande SvA-lärare vid ett av två 

tillfällen och en specialpedagog ett av två tillfällen (bitr. rektor). 

Flera lärare nämner att de inte har fått rätt förutsättningar för att inkluderingen ska 

nå de mål som de från början hade hoppats på. SvA-lärare Alm säger: 

 

Jag tror på inkluderingen egentligen, men då måste förutsättningarna vara de 

rätta och vi har ju inte haft rätt förutsättningar egentligen här […] Eller det 

blev inte så för ska det vara svenska som andraspråk ska det ju vara en SvA-

lärare med på alla lektionerna parallellt med svenskläraren. (SvA-lärare 

Alm) 

 

SvA-lärare Alm trodde att inkluderingen innebar att det skulle vara en SvA-lärare och 

en Sv-lärare parallellt på alla lektionerna. Sv-lärare Berg styrker detta och säger: 

 
Ja, för i grunden handlar det ju om att man är två lärare på en lektion så att 

man når eleverna bättre. Egentligen så var det ju det som var inkluderingen 

från början […] Det var så det var från början, så att man var flera vuxna 

som kunde hjälpas åt. (Sv-lärare Berg) 

 

Sv-lärare Berg antog att inkluderingen skulle leda till en ökad elevkontakt. Lärarna 

trodde att inkluderingen innebar att de skulle vara två lärare på alla lektionerna. Istället 

blev svenskläraren den som fick ta huvudansvaret för undervisningen och SvA-lärarnas 

och specialpedagogernas uppgift blev att agera stöttepelare till svensklärarna om elever 

med behov av särskilt stöd.  

 

4.1.3 Osäkerhet – vad innebär inkludering?  

Informanterna ombads beskriva begreppet inkludering med egna ord. Syftet med denna 

fråga var att ta reda på om det var införstådda med inkluderingsbegreppets innebörd och 

på så sätt undersöka hur väl insatta de var i skolans inkluderande arbetssätt. Sv-lärare 

Dahl förklarar begreppet på följande sätt:  

 
Inkludering för mig innebär att man anpassar för eleven så att det blir så 

gynnsamt för honom eller henne när det gäller inlärning. […] det handlar om 

att anpassa för individen så att kunskapsutvecklingen blir den bästa för 

honom eller henne. (Sv-lärare Dahl) 

 

Enligt Sv-lärare Dahl är det viktiga att undervisningen anpassas så att den gynnar 

elevens kunskapsutveckling. Hen förbinder begreppet med den akademiska definitionen 

(Göransson & Nilholm 2013). Biträdande rektor tycker däremot att gemenskapen är det 

viktiga och säger: 

 



Inkludering för mig innebär […] att alla ska få möjlighet att vara i samma 

klassrum men (…) inte alltid […] Det som styr är elevens känsla av att vara 

delaktig. Man får aldrig tappa den för det är den som styr allt, som gör att 

eleven känner att man får vara med och att man är en del av gemenskapen. 

(Biträdande rektor) 

 

Enligt biträdande rektor ska alla elever ha möjlighet att vara i samma klassrum och det 

är viktigt att de känner sig delaktiga. I likhet med biträdande rektor tolkar SvA-lärare 

Ceder också inkluderingsbegreppet som att det är gemenskapen och möjligheten för 

eleverna att få vara i samma klassrum som är det väsentliga vid inkludering. SvA-lärare 

Ceder säger: 

 
Inkludering innebär ju att man ska ha alla elever samlade […] De känner sig 

inte som några andra som får sitta lite off utan de känner sig som en del av 

gemenskapen och det ska inte hindra deras klassgemenskap. Det är väl det 

som är inkludering skulle jag nog vilja säga. (SvA-lärare Ceder)  

 

SvA-lärare Ceder kopplar inkluderingsbegreppet till den rumsliga definitionen som 

Göransson & Nilholm (2013) talar om. Enligt SvA-lärare Alm är inkludering viktigt för 

elevernas välmående: 

 

Inkludering för mig är alla ska känna sig behövda… alla ska känna sig med i 

en konstellation i en klass då. De ska känna att de hör dit. De ska känna sig 

sedda för dem som de är. Alltså man ska inte särskilja dem och plocka ut 

dem så att de känner sig, för det mår ju många unga dåligt av. (SvA-lärare 

Alm) 

 

Vikten av att SVA-elever känner sig delaktiga i klassgemenskapen är det väsentliga 

enligt SvA-lärare Alm. Sv-lärare Berg däremot, ser på inkluderingsbegreppet från ett 

annat perspektiv, ett lärarperspektiv: 

 

Ja för i grunden handlar det ju om att man är två lärare på en lektion så att 

man når eleverna bättre. […] Så var ju inte tanken, tanken var att vi skulle nå 

även dem som hade höga betyg. […] Att alla skulle få en bättre möjlighet att 

nå högre. (Sv-lärare Berg) 

 

Sv-lärare Berg talar om inkludering som ett samarbete mellan två lärare som hjälps åt, 

vilket kan bidra till att alla elever når bättre resultat. 

Sammantaget tyder resultatet på att det råder olika uppfattningar om 

inkluderingens innebörd. Ingen av informanterna kunde ge en uttömmande förklaring av 

begreppet inkludering. Dock hade alla tankar om vad inkludering innebär. Det går att 

utläsa tre olika innebörder i informanternas inkluderingsbegrepp. Den första är att 



inkludering är något som används för att elevernas kunskapsutveckling ska nå så långt 

som möjligt. Den andra är elevernas välbefinnande som enligt SvA-lärare Alm och 

SvA-lärare Ceder gynnas av att de får vara i samma klassrum som övriga elever. Den 

tredje uppfattningen är att inkludering syftar till ett samarbete mellan två lärare, en 

svensklärare och en SvA-lärare. Resultatet bekräftar därmed Carlssons & Nilholms 

(2004:78) uttalanden om att det råder en osäkerhet bland lärarna om begreppet 

inkludering.  

 

4.2 Så arbetar lärare vid inkluderande undervisning 

Nedan kommer jag redogöra för hur lektionerna anpassas till dess elever. Vidare presen-

teras resultatet om samarbetet mellan Sv-lärare och SvA-lärare.  

 

4.2.1 Anpassning av lektioner till elever i klassrummet 

Planeringen är avgörande om undervisningen ska kunna bli inkluderande. Enligt 

nationellt centrum för svenska som andraspråk (2014) krävs det att undervisningen 

planeras och organiseras på ett sådant sätt så att både eleverna som läser svenska och 

eleverna som läser SvA får en chans att utveckla sina språk. För att detta ska kunna vara 

möjligt måste undervisningen anpassas till dessa elever, vilket inte alla informanterna 

upplever att den gör. 

SvA-lärare Ceder anser att de Sv-lärarna som hen samundervisade med varken an-

passar sina lektionsplaneringar eller undervisning till SvA-eleverna:  

 
Men nej jag kan inte påstå att det finns några tydliga avvägningar eller 

ändringar i deras planering än om det bara skulle ha varit vanlig 

svenska.[…]Men nej jag kan väl inte se någon skillnad där att om deras 

undervisning skulle varit annorlunda om det bara skulle varit vanlig svenska. 

Nej. (SvA-lärare Ceder) 

 

Enligt SvA-lärare Ceder skiljer sig inte den inkluderande svenskundervisningen sig från 

om det hade varit vanlig svenska. Sv-lärare Berg nekar till att hen inte skulle anpassa 

sin planering till att det finns SvA-elever med i klassrummet. Sv-lärare Berg säger 

följande: ”Det kan handla om att anpassa, i förväg då, uppgifter, texter…” På frågan: 

”Anpassar du din lektionsplanering utifrån att det finns SvA-elever med i 

klassrummet?” svarar hen: ”Ja, precis som jag sa innan”, (se citat ovan). Om 

undervisningen säger Sv-lärare Berg följande: 

[…]om man går igenom en faktatext att man stannar upp och talar om svåra 

ord, ord som vi med svenska som modersmål tar för givet att alla kan (…) 



det har ju visat sig vara väldigt gynnsamt för de elever som har svenska som 

modersmål också […] (Sv-lärare Berg) 

 

Sv-lärare Berg hävdar att hen förtydligar svåra begrepp för SvA-eleverna, vilket även 

gynnar de elever som har svenska som modersmål.  

 Ett annat återkommande dilemma är svensklärarnas bristande kunskaper om hur 

de ska anpassa undervisningen för att gynna SvA-elevers språkutveckling. Nationellt 

centrum för svenska som andraspråk (2014) konstaterar att lärarna som undervisar SvA-

elever måste ha de kunskaper som krävs. Sv-lärare Berg är medveten om sina egna 

brister och påpekar mycket tydligt att hen inte har den kompetens som krävs för att 

undervisa SvA-elever. Sv-lärare Berg säger:  

 
Men jag tycker själv att jag är för dålig för att göra det riktigt bra. Och då 

tror jag ändå att jag är hyfsat medveten om jag säger så. Ja det är svårt, Det 

är ju SVÅRT liksom, det är inte det att man inte vill något. Det är SVÅRT. 

Det är det som är problemet. (Sv-lärare Berg) 

 

Sv-lärare Berg tycker att det är svårt att undervisa elever i svenska som andraspråk. Sv-

lärare Dahl är inte lika angelägen om att påpeka sin bristande kompetens och syftar till 

att det snarare behövs fortbildning på skolan överlag i andraspråksundervisning. Sv-

lärare Dahl säger: 

 

Man har ju fått sätta sig in i saker mycket på egen hand för att fortbilda sig. 

[...] Men jag kan tycka att idag är behovet så stort så alla som är verksamma 

i skolan skulle behöva fortbildning i det här. (Sv-lärare Dahl) 

 

Sv-lärare Dahl anser att hen fått fortbilda sig på egen hand. 

Båda svensklärarna anser att de gör sitt bästa för att genomföra sitt uppdrag, dock 

kvarstår det faktum att lektionerna inte anpassas till de SvA-elevernas behov och upp-

fyller de krav som bör uppfyllas då SvA-undervisning sker inom klassens ram 

(Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2014).  

 

4.2.2 Samarbete mellan Sv-läraren och SvA-läraren  

I samarbetet mellan Sv-läraren och SvA-läraren framkommer följande mönster; både 

Sv-lärare Berg och Sv-lärare Dahl tycker att samarbetet med SvA-lärarna fungerar bra. 

Men SvA-lärare Alm säger emot sig själv, eftersom hen vid ett tillfälle säger att 

samarbetet och planeringen med Sv-lärarna fungerar bra för att vid ett senare tillfälle 

säga att tiden till gemensam planering inte finns. Samarbetet kan fungera bra även om 

de inte har tid till gemensam planering, vilket kan bero på den goda personkemi som 



finns mellan SvA-lärare Alm och Sv-lärare Berg. Även SvA-lärare Ceder talar om 

samarbetet mellan Sv- och SvA-lärare på ett motsägelsefullt sätt.  

Deras svar är svårtolkade. Dock så framgår det att samarbetet blir beroende av 

lärarnas placering och relationer. De lärare som är i samma arbetslag och har goda 

relationer upplever det som att de har ett gott samarbete, medan de lärare som inte 

träffas lika ofta och inte har lika god relation inte upplever samarbetet som lika 

fruktbart. Det råder också olika uppfattningar mellan lärarna om samarbetet med 

planeringen av undervisningen. Sv-lärare Dahl anser att det finns ett samarbete eftersom 

hen kan be SvA-läraren ta fram passande lektionsmaterial till de SvA-eleverna utifrån 

hens planering. Sv-lärare Dahl berättar om hur samarbetet går till och hen säger 

följande: 

 
Vi jobbar ju med lektionsplaneringar och arbetsområden tillsammans. SvA-

läraren får i förväg information om vad vi ska göra så att hen kan anpassa 

och ta fram annat eller ta fram det som hen tycker är lämpligt för de elever 

som hen jobbar riktat mot. (Sv-lärare Dahl) 

 

Sv-lärare Dahl säger att hen och SvA-läraren samplanerar lektioner och arbetsområden 

och att hen informerar SvA-läraren om de uppgifter som behöver kompletteras till 

eleverna som läser SvA. SvA-lärare Ceder anser dock att det inte finns tillräcklig tid för 

att kunna anpassa uppgifterna så att de passar Sv-lärarens planering. SvA-lärare Ceder 

säger: 

 
Det finns inte den tiden till att man skulle göra en egen SvA inkluderad 

planering på lektionerna utifrån det material som svenskläraren tänkt jobba 

med. (SvA-lärare Ceder) 

 

Enligt SvA-lärare Ceder finns det inte tid att ta fram rätt material till eleverna, och det är 

Sv-lärarens planering som styr, inte den gemensamma planeringen. Tidsbristen 

resulterar i att det blir svårt för SvA-lärarna att hitta uppgifter till de SvA-eleverna som 

överensstämmer med svensklärarnas planering. Svenskläraren som är den som har 

huvudansvaret och är den som bestämmer över planeringen och undervisning upplever 

det som att det är ett gott samarbete mellan hen och SvA-läraren något som inte SvA-

läraren fullt ut håller med om.  

Resultatet tyder på att inkluderingen blir svår i praktiken eftersom den förutsätter 

ett gott samarbete mellan Sv-lärarna och SvA-lärarna. Så som framgår från citaten 

avsnitt 4.2.1 så har lärarna olika uppfattningar om hur och om Sv-läraren anpassar sina 

lektionsplaneringar till SvA-eleverna. Inkluderande undervisning kräver att lärarna kan 



samarbeta med varandra och att de har en samstämmig bild av vad som ska göras, vilket 

inte är en självklarhet.  

 

4.3 Fördelar och nackdelar med inkluderande undervisning  

Nedan kommer jag först att redovisa fördelar och nackdelar med inkluderande undervis-

ning. Därefter diskuteras om SvA-läraren blir betraktad som en resurs. Avslutningsvis 

presenteras de nyanländas påverkan på den inkluderande SvA-undervisningen.  

 

4.3.1 Fördelar med inkludering  

Informanterna påpekar huvudsakligen tre fördelar med den inkluderande 

undervisningen. En fördel som påtalas är att det goda samarbetet lärare emellan kan ses 

som en sorts fortbildning, där Sv-lärarna kan utveckla kunskaper om SvA-elevers 

språkutveckling. Om detta säger Sv-lärare Berg såhär:  

 

Ja jag tycker ju att det är en styrka i att man är flera som hjälps åt. Det är ju 

jättebra. Och det är fantastiskt bra om man kan använda sig av varandras 

erfarenheter och dra nytta av dem. Och att jag kan använda det här med att 

arbeta med någon som kan svenska som andraspråk för då kan ju jag också 

tjäna på det. Och lära mig erfarenhetsmässigt också […] Det är mycket 

effektivare utnyttjande av resurserna nu, det är det. (Sv-lärare Berg).  

 

 

Enligt Sv-lärare Berg är det bra att lärare kan dela med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter. En annan fördel med inkludering enligt informanterna är att det styrker 

SvA-elevernas självkänsla och välmående. Den separata SvA-undervisningen fick 

eleverna att känna sig exkluderade. SvA-lärare Ceder säger följande:  

 
Styrkorna (…) det kan vara bra för elevernas självkänsla, att få vara med i 

klassen så mycket som möjligt (…) kanske att föräldrarna uppskattar det 

också. […] det är ju bra att SvA-eleverna blandas med de eleverna som läser 

vanlig svenska. Det blir något kulturellt utbyte där tänker jag mig. Man lär 

sig se andras värderingar och andras syn på saker och ting. (SvA-lärare 

Ceder) 

 

Enligt SvA-lärare Ceder är inkluderingens styrka att den kan leda till ett kulturellt 

utbyte mellan eleverna. En annan positiv aspekt är att SvA-elevernas föräldrar 

uppskattar att deras barn undervisas tillsammans med den ordinarie klassen. Det 

kulturella utbytet ses som något positivt då skolan har fler uppdrag än 

kunskapsuppdraget. SvA-lärare Alm tycker inte att det är bra att särskilja elever från 

den ordinarie klassen och säger följande: 



 

Man ska inte plocka ut elever (…) det mår många unga dåligt av (…) att 

särskiljas från sin klass. […] När man har den här inkluderingen som vi har 

nu då märks det ju att eleverna och ungarna själva mår bättre helt enkelt. 

(SvA-lärare Alm) 

 

Enligt SvA-lärare Alm mår eleverna bättre sedan skolan började med den inkluderande 

undervisningen. Dessutom så kan inkluderingen främja elevernas andraspråkutveckling, 

vilket främst gäller de SvA-elever som kommit långt i sin språkutveckling och syftar till 

att de gynnas av interaktionen med sina förstaspråkstalande klasskamrater. Sv-lärare 

Dahl säger följande:  

 

Inkludering är något som gynnar eleverna i positiv riktning skulle jag säga 

[…]det ger en skjuts åt de elever som ha kommit en bit i sin språkutveckling. 

(Sv-lärare Dahl) 

 

Enligt Sv-lärare Dahl gynnas de elever som har kommit längre i sin 

andraspråksutveckling. 

Det går att se att tonvikten på fördelarna mer syftar till det sociala utbytet som 

grupptillhörighet och att eleverna känner att de deltar i en social kontext snarare än 

elevernas språkutveckling. En annan framgångsfaktor i den inkluderande 

undervisningen är att det visat sig vara bra för SvA-elevernas självkänsla.  

 

4.3.2 Nackdelar med inkludering  

Som går att utläsa i citaten under punkt 4.3.1 gynnas endast en viss grupp elever av in-

kluderande undervisning. SvA-lärare Alm säger följande om svagheterna med inklude-

rande undervisning: 

  

Svagheten är att de inte får den rättmätiga undervisning som de är 

berättigade till helt enkelt. (SvA-lärare Alm)  

 

Enligt SvA-lärare Alm leder den inkluderande undervisningen till att en stor 

del elever går miste om den rättmätiga undervisning som skolan är skyldig att 

ge dem. SvA-lärare Ceder ifrågasätter varför SVA-eleverna läser SvA när de 

undervisas i svenska och säger följande: 

 

Det kan bli väldiga skillnader i kunskapsnivåer eftersom de som läser SvA 

läser ju SvA av en anledning. (…) Det kan vara något […] som gör att det 

blir extra svårt för dem att följa med i ordinarie undervisning och att det är 

därför de läser SvA. […]Men varför har de då ens SvA? Då har de ju vanlig 

svenska! (SvA-lärare Ceder) 

 



Enligt SvA-lärare Ceder läser eleverna SvA av olika orsaker, så som att det kan vara 

svårt för L2-elever att följa med i den ordinarie svenskundervisningen. SvA-lärare 

Ceder menar att den inkluderande undervisningen leder till att SvA-eleverna undervisas 

i ämnet svenska i högre grad. Enligt nationellt centrum i svenska som andraspråk (2014) 

innebär det att eleverna får betyg i fel ämne. De båda Sv-lärarna ser till skillnad från 

SvA-lärarna nackdelarna av inkluderingen utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Sv-lärare 

Dahl tycker att det är svårt att räcka till och säger följande: 

 

Svagheten är att man (…)ibland som pedagog känner att man inte räcker till 

och kan ge det stöd man vill, främst de som inte har kommit så långt när det 

gäller det svenska språket då. (Sv-lärare Dahl) 

 

Enligt Sv-lärare Dahl är det svårt att hjälpa de elever som inte har kommit så långt i det 

svenska språket. Sv-lärare Berg tycker att L2-elverna kräver för mycket resurser och sä-

ger:  

 

Negativt är (…) att det har blivit väldigt mycket fokus på svenska som 

andraspråkseleverna. Så var ju inte tanken från början och vi var nog inte 

beredda på det heller tror jag […]Utan det blir mer jobb. Ja det blir det 

faktiskt. (Sv-lärare Berg) 

 

 

Enligt Sv-lärare Berg var de inte förberedda på det extraarbete som inkluderingen med-

förde.  

Nackdelarna med inkluderande undervisning är att de L2-elever som inte har 

tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa med på lektionerna inte får den 

undervisning som de har rätt till. Dessa elever kräver dessutom mycket resurser, vilket 

leder att det blir mer arbete för Sv-lärarna än vid vanlig svenskundervisning.  

 

4.3.3 SvA-läraren som resurs  

På frågan om SvA-läraren kan betraktas som en resurs vid inkluderande undervisning, 

svarar SvA-lärare Alm följande: 

Jaaa. Det har jag blivit […] nu blir jag ju det igen i och med inkluderingen 

[…] Jag tycker att det är totalt fel alldeles åt helsike fel är det. För att jag är 

ju ingen resurs jag har försökt förklara det för alla. JAG ÄR EN LÄRARE, 

INGEN RESURS (…) jag tror att en del svensklärare ser en som en resurs 

också och inte som en SvA-lärare. (SvA-lärare Alm) 

 

SvA-lärare Alm tycker att det är problematiskt att vissa Sv-lärare betraktar hen som en 

resurs och hen poängterar att hen är en riktig lärare. Även Sv-lärare Berg tycker att 

SvA-lärarna blir betraktade som resurser och hen säger på följande vis: 



 

(…) Lite mer resurs. Och det tror jag är […] att de inte har överblicken över 

det hela. Eller det vet jag att de inte tycker att de har. För det har de inte. Det 

är ju mer jag som bestämmer vad det ska sättas för betyg och hur man ska 

göra och det ska det ju inte vara (…) det är ju meningen att SvA-läraren ska 

ha full koll liksom. (Sv-lärare Berg)  

 

Enligt Sv-lärare Berg betraktas SvA-lärarna som resurser, eftersom de inte har samma 

ansvar som vid separat SvA-undervisning. De har inte heller samma överblick och kan 

inte påverka undervisningen, vilket gör att de får rätta sig efter Sv-lärarna. 

Som framgår av citaten ovan blir SvA-lärarna betraktade som resurser vid 

inkluderande undervisning. 

 

4.3.4 Nyanländas påverkan på den inkluderande SvA-undervisningen  

Informanterna fick svara på vad de anser att de nyanlända eleverna har för påverkan på 

den inkluderande undervisningen. Den främsta påverkan är att det blir en större nivå-

skillnad i elevernas kunskaper vilket gör att det blir svårare för lärarna att utforma en 

passande undervisning som kan passa alla elever. SvA-lärare Ceder säger följande: 

 

Jag tror att de påverkar ganska mycket egentligen för att (…) Här på skolan 

har vi en förberedelseklass och jag tror att det är att efter ett år ska man få 

vara med i svensk klass också. […] Oberoende på om de är redo för det eller 

inte och det bidrar ju till jättestora skillnader i kunskapsnivå. Vilket innebär 

att elever som egentligen inte är redo (…) hamnar i en svensk klass Vilket 

innebär att det blir svårt att ha en inkludering i SvA:n och det påverkar ju 

även om man skulle ha separata SvA-grupper för de finns ju SvA-elever som 

är på en ganska hög nivå. (SvA-lärare Ceder) 

 

Enligt SvA-lärare Ceder går de nyanlända eleverna ut i de ordinarie klasserna efter ett år 

i förberedelseklass, något som påverkar den inkluderande SvA-undervisningen negativt. 

De stora nivåskillnaderna i elevernas kunskaper försvårar undervisningen oavsett om 

den bedrivs inom klassens ram eller separat. Uttalandet som SvA-lärare Ceder gör om 

elever med eftersatt skolgång som placeras i en klassrumsmiljö, där kraven är för höga, 

kan enligt nationellt centrum för svenska som andraspråk (2014) ha förödande 

konsekvenser för dessa elevers språkutveckling. Eftersom utmaningarna blir allt för 

stora riskerar de att deras språkutveckling avstannar helt. Biträdande rektor håller med 

SvA-lärare Ceder gällande svårigheterna att anpassa undervisningen så att den passar 

alla elever och hen säger följande: 

 

Att spridningen blir större. Det blir svårare att anpassa till. Det blir fler 

nivåer att anpassa sin undervisning till. Men förhoppningen är ju att de lär 

sig svenska så fort som möjligt och att bli inkluderade i […]och kunna ta till 

sig undervisningen men det är jätteutmaning! (biträdande rektor) 



 

Biträdande rektor hoppas att de nyanlända eleverna lär sig det svenska språket snabbt, 

att de känner sig inkluderande och att de kan ta till sig undervisningen. Dock poängterar 

hen att det är en jätteutmaning.  

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Sammantaget tyder resultatet på att den inkluderande undervisningen gör att eleverna 

mår bättre socialt med men gynnar inte elevernas språkutveckling. Undantaget är de 

SvA-elever som ligger precis rätt i sin språkliga progression så att den inkluderande 

undervisningen ger rätt stimulans. Ofta är det de elever som har kommit långt i sin 

språkutveckling. Sv-lärarna upplever det som att de får ett merarbete och SvA-lärarna 

blir betraktade som resurser utan möjlighet att kunna påverka undervisningen. 

Resultatet visar att det är ytterst diskutabelt vilket ämne SvA-eleverna läser.  

 

5 Sammanfattande slutdiskussion  
Utifrån studiens tre forskarfrågor går det att utläsa ett resultat som visar att den inklude-

rande undervisningen inte lever upp till de förväntningar som skolan från början 

hoppades på. 

Resultatet visar att det råder en förvirring om inkluderingens innebörd. Ingen av 

informanterna kan ge en uttömmande förklaring av begreppet inkludering. Dock har alla 

lärarna en föreställning om vad inkludering innebär. Resultatet bekräftar därmed Carls-

sons & Nilholms (2004:78) uttalanden om att det råder osäkerhet om vad inkludering är. 

Skolan säger sig ha en inkluderande profilering utan att vara helt införstådda med vad 

det innebär. Den positiva värdeladdning som begreppet inkludering har kan vara 

orsaken till profileringen. För att en skola ska kunna arbeta med inkludering måste de 

som ska föra det inkluderande arbetet vara införstådda i vad det innebär. 

Inkluderingen blir ett problem då den förutsätter ett gott samarbete mellan Sv-

lärarna och SvA-lärarna. Lärarnas bilder överensstämmer dock inte med hur väl 

samarbetet fungerar. Sv-lärarna tycker att det fungerar bättre än SvA-lärarna. Detta kan 

bero på att Sv-lärarna är de som dels har huvudansvaret, dels har minst förståelse för hur 

den ordinarien undervisningen kan missgynna de SvA-elevernas språkutveckling. 

Undervisningsformen förutsätter att lärarna kan samarbeta med varandra och har en 

samstämmig bild av vad som ska göras, vilket inte är en självklarhet. Således har de 

lärare som kommer bra överens en positivare bild av samarbetet och inkluderingen i sin 



helhet än de som inte kommer överens. Slutsatsen är att det är riskabelt att bygga upp ett 

undervisningssystem som är beroende av lärares vänskapliga relationer.  

Ett annat resonemang om skolans inkluderande arbete berör vad det har för 

påverkan på eleverna. Resultatet tyder på att den inkluderande undervisningen leder till 

att eleverna får det bättre rent socialt men att det inte gynnar deras språkutveckling. För-

utom de få SvA-elever som ligger precis rätt i sin språkliga progression i förhållande till 

undervisningen där undervisningen ger rätt stimulans. Utifrån mina resultat och med ut-

gångspunkt i vad Nationellt centrum i svenska som andraspråk (2014) skriver går det att 

ifrågasätt om den SvA-undervisning som skolan bedriver ens kan kallas SvA-undervis-

ning, eftersom inte alla elever får passade undervisning och eftersom många undervisas 

i ämnet svenska istället för SvA.  

För lärarnas del innebär den inkluderande undervisningsformen att Sv-lärarna får 

mera arbete och att SvA-lärarna blir betraktade som resurser, eftersom de inte har 

möjlighet att påverka undervisningen. Även om skolan inte har lyckats utforma en 

undervisning som ser till elevernas behov till 100 procent, så råder det en annan 

inställning till olikheter än den som fanns under 1980-talet. Forskningen säger att är det 

skolan och dess undervisning som ska anpassas till eleverna inte tvärtom (Göransson & 

Nilholm 2013:25), men frågan är bara hur det ska göras. I diskussionen får man inte 

stirra sig blind på placeringen av eleverna eftersom den inte handlar om hur eleverna 

ska undervisas. Trots att skolan och dess lärare vill se till elevernas bästa har en av 

skolorna inte en inkluderande profil utan snarare en integrerande profil. Denna slutsats 

drar jag utifrån att intervjuerna inte handlar om hur den inkluderande undervisningen 

ska bedrivas utan i högre grad om var eleverna ska undervisas. Avslutningsvis vill jag 

poängtera att skolans syfte inte enbart är att se till att eleverna når kunskapskraven utan 

även att skolorna ska göra ett värdegrundsarbete och se till att eleverna blir 

demokratiska medborgare. Detta gör att skolorna befinner sig i en rävsax när det 

kommer till hur de bäst bör organisera undervisningen för de nyanlända eleverna. För 

även om det är som Nilholm (2014) säger att inkludering aldrig får handla om pengar, 

men så verkar det vara just nu. Skolorna måste fördela de resurser som de har för att 

kunna gynna så många elever som möjligt.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  

Nedan följer en sammanfattande intervjuguide. Intervjuguiderna har lett mig som 

försöksledare genom intervjuerna, med utrymme för följdfrågor. Alla intervjuer har 

innehållit fyra teman bestående av: bakgrund, svenska som andraspråk, inkludering och 

undervisning. Frågorna har sedan anpassats till de olika informanterna.  

 

Övergripande intervjuguide  

 
Tema 1 – Bakgrund 

 

1. Vilket år är du född? 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare/biträdande rektor? 

 

3. Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

4. Vilka ämneskombinationer har du? 

 

5. Vad gjorde du innan du började arbeta som lärare/biträdande rektor? 

 

 

 

Tema 2 - Svenska som andraspråk  

 

6. Vad har du för erfarenheter av svenska som andraspråk? 

 – Utbildning, andra erfarenheter.  

 

7. Vad har du för syn på ämnet svenska som andraspråk? 

 

 

Tema 3 – Inkludering  

 

8. Vad har du för erfarenheter av inkluderande svenska-svenska som 

andraspråksundervisning? 

 

9. Kan du förklara begreppet inkludering med egna ord, vad innebär inkludering för 

dig? 

 

10. Vad ser du för styrkor respektive svagheter med inkluderande svenska som 

andraspråksundervisning? 

 

 

Tema 4 – Undervisning  
 

11. Kan du ge några konkreta exempel på hur du arbetar inkluderande? 

 



12. Anpassar du din lektionsplanering utifrån att det finns SvA-elever med i 

klassrummet?  

 

13. Anpassar du ditt språk?  

 – Förklarar du svåra ord? 

 

14. Använder du dig av bilder eller andra multimodala hjälpmedel när du undervisar? 

 

15. Samarbetar du med SvA-läraren? På vilket sätt? 

 – Tror du att SvA-läraren betraktas som en resurs? På vilket sätt? 

 

16. Jag har fått informationen att av 3 lektioner i veckan är SvA-läraren med på 2 

lektioner och en specialpedagog med 1 lektion. Innebär detta att elever som läser SvA 

endast blir bedömda på 2 lektionstillfällen medan elever som läser svenska blir 

bedömda vid 3 tillfällen? 

 – Hur går bedömningen av elever i SvA till?  

 – Är det ett samarbete mellan dig och SvA-läraren? 

 

17. Idag har vi en växande skara nyanlända. På vilket sett påverkar dessa elever den 

inkluderade SvA-undervisningen?  

 

18. Finns det något som du vill tillägga? 

 

 
 

  


