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Förord 
Då vi följt varandra under våra studieår och läst en hel del kurser tillsammans, föll det sig 

naturligt att vi skulle skriva denna c-uppsats. Vi är tre olika personligheter och detta har 

medfört att vi har haft många och långa diskussioner, något som gett oss tillfälle att ta del av 

och lärdom av varandras olika erfarenheter. Det har varit ett givande och ett tagande och ett 

sant nöje.   

 

Vi vill tacka varandra för allt stöd som vi gett varandra under vår utbildning och under 

skrivandet av denna uppsats. Vi vill även rikta ett särskilt tack till de lärare som lät sig 

intervjuas, vår handledare och våra studiekamrater. Sist men inte minst, ett tack till våra 

familjer för all uppmuntran ni gett oss och det tålamod ni haft.  

 

Trevlig läsning! 

 

Elisabet Järlstam, Anna Larsson och Maria Melkersson  

 

Lindesberg 2008-01-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

I den här uppsatsen är utgångspunkten att belysa lärarens uppfattning av ett inkluderande 

arbete i en skola för alla. Detta hos lärare som har mer eller mindre erfarenhet från att arbeta 

med elever med annat modersmål än svenska. Tidigare forskning samt en mindre kvalitativ 

intervjustudie, med fyra lärare från två olika skolor i grundskolans tidigare år, är grunden för 

denna studie. Resultatet visar att begreppen är komplexa och att de lärare vi intervjuat har 

olika uppfattning om begreppen. Tidigare forskning samt vårt resultat visar att skolan ännu 

inte nått fram till en inkluderande skola, en skola för alla, men det att det finns en strävan att 

arbeta mot detta.  

 

Nyckelord: Inkludering, En skola för alla, Elever med annat modersmål än svenska. 
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1. INLEDNING    
Vi vill i denna c-uppsats belysa hur lärare som arbetar med elever med annat modersmål än 

svenska, uppfattar ett inkluderande arbete i en skola för alla. Detta faller inom ramen för vårt 

intresse, och vi menar att som blivande pedagoger kommer vi med all sannolikhet att möta 

elever med annat modersmål än svenska, i dagens mångkulturella skola.  

 

Under vår utbildning och i skrivandets stund har en del tankar kommit upp gällande 

begreppen inkludering och en skola för alla. Vi kommer nedan att delge några av dessa 

tankar, men inser att det inte finns några enkla svar på dessa funderingar. Detta betyder att 

några av funderingarna kommer vi att beröra i denna uppsats, andra inte.  

 

Vad innebär egentligen en skola för alla? Ett problem är att vi tenderar att tänka på de elever 

som är i behov av särskilt stöd när vi talar om en skola för alla. En inkluderande skola, en 

skola för alla, vi ställer oss frågande till om dessa begrepp skulle få någon mening om dess 

motsatser inte fanns. I talet om en skola för alla, förutsätter vi ofta att det finns elever som inte 

är inkluderade. Något som framkommit när vi tagit del av tidigare forskning är att begreppet 

en skola för alla är något som förutsätts vara av godo och som skall eftersträvas i skolan. 

Även likvärdighet förknippas såsom begreppet en skola för alla som ett positivt laddat ord 

(Assarsson 2007). Likvärdighet är något som lyfts fram i Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo94) under rubriken En likvärdig utbildning, och här beskrivs att 

utbildningen ska vara utformad efter varje elevs behov och förutsättningar. Något som brukar 

framkomma när det debatteras om en likvärdig skola är bl.a. de ökade klyftorna i samhället, 

mångkulturalism och invandrartäta bostadsområden (Assarsson 2007). Max Strandberg 

(1996) lyfter fram att om vi i den mångkulturella skolan ser alla elever och behandlar dem 

lika innebär detta att vi ser alla elever som svenskar. Detta kan tyckas vara jämlikt men 

Strandberg (1996) menar att genom att behandla alla elever lika, innebär detta istället att 

respekten för elevers tidigare erfarenheter inte tas tillvara eller ses ha någon betydelse.  

 

I denna uppsats använder vi oss av Claes Nilholms (2006) definition av begreppen integrering 

och inkludering. Mycket enkelt förklarat menar Nilholm (2006) att integrering å ena sidan 

innebär att eleven, som ses som avvikande, ska passas in i en oförändrad skola, inkludering å 

andra sidan innebär att skolan ska vara anpassad utifrån elevens olikheter. Vi kommer även att 

lyfta fram begreppet en skola för alla. Vi vill här betona att då vår uppsats är avgränsad till att 
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belysa lärares uppfattning av ett inkluderande arbete med elever som har annat modersmål än 

svenska, är det i synnerhet dessa elever, vi och de lärare som vi intervjuat, har i åtanke när vi 

tänker på begreppet en skola för alla. Vi vill poängtera att när vi talar om elever med annat 

modersmål än svenska, ser vi inte dessa elever som en homogen grupp varken språkligt, 

etniskt eller socialt.  

 

1.1 Skapandet av denna c-uppsats 
Vi är tre studenter som varit delaktiga i skapandet av denna c-uppsats. Då vi alla var 

angelägna om att vara delaktiga under hela arbetets gång har det inneburit att vi, så långt det 

har varit möjligt, suttit tillsammans alla tre och arbetat med uppsatsen. En nackdel med detta 

arbetssätt har varit att vi upplevt det som tidskrävande, då det inneburit många och långa 

diskussioner för att komma fram till det som nu är innehållet i vår uppsats. Fördelen med detta 

arbetssätt har varit just dessa diskussioner, som har gett oss en möjlighet att utvecklas och ta 

del av varandras olika perspektiv inom detta område. Inom de mer praktiska delarna, som att 

söka litteratur, låna böcker och transkribera intervjuer, m.m. har vi fördelat arbetet inom 

gruppen. Vi har försökt att utnyttja varandras styrkor och har på detta sätt kompletterat 

varandra. Arbetet har varit givande och lärorikt, men även stundtals påfrestande. Vi är ändå av 

den åsikten att detta samarbete har haft fler fördelar än nackdelar. 

 

2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR  
Under denna rubrik kommer vi att presentera vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

 

2.1 Syfte 
Vårt syfte är att belysa, med utgångspunkt i lärarens arbete med elever med annat modersmål 

än svenska, lärarens uppfattning av ett inkluderande arbete i en skola för alla.  

 

2.2 Forskningsfrågor  
När vi i vårt syfte och i våra forskningsfrågor använder ordet läraren, är det de lärare som vi 

intervjuat som vi avser. Detta återkommer vi till under metod delen, kapitel 4. 
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För att besvara ovannämnda syfte använder vi oss av följande forskningsfrågor:  

 

1. Hur beskriver läraren sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska? 

2. Hur ser läraren på begreppen integrering och inkludering?  

3. Hur ser läraren på begreppet en skola för alla? 

 

3. BAKGRUND 
Vi kommer att redogöra för, utifrån den litteratur vi tagit del av, följande begrepp: en skola 

för alla, modersmål, integrering och inkludering. Utöver detta kommer vi att redogöra för 

olika perspektiv, det sociokulturella perspektivet på lärande, och tre perspektiv som härrör 

från specialpedagogiken nämligen: det punktuella, det kategoriska, det relationella och 

dilemma perspektivet. Fortsättningsvis kommer vi att förankra vårt syfte och våra 

forskningsfrågor i för frågorna relevant litteratur. Vi kommer att börja med att ge en 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet på lärandet.  

 

3.1 Ett sociokulturellt lärandeperspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är det perspektiv som vi som blivande pedagoger strävar efter 

att arbeta utifrån, och precis som Viveca Lindberg (2004) tolkar vi Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo94), som förankrad i det sociokulturella perspektivet.  

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper 
tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan 
kollektiv och individ är i fokus i ett sådant perspektiv (Säljö 2000, s 18).  

Genom ett sociokulturellt perspektiv, blir den kommunikativa processen central, då 

människan genom kommunikation blir delaktig i både kunskap och färdighet (Säljö 2000). 

Genom att erbjuda eleven möjligheter att läsa, skriva och samtala ”skall varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo 94, s 

11). Det sociokulturella perspektivet utgår från att människors kunskap skapas och 

upprätthålls genom interaktion, som sker i specifika kulturella och historiska sammanhang.  

Interaktion ses som grundläggande sociala handlingar och genom att förhålla sig till sina egna 

och andra människors handlingar bygger vi upp sociala relationer och strukturer (Lindblad & 

Sahlström 2001). 

3 



 

Lärandet antas, enligt det sociokulturella perspektivet, ske genom hela livet men vad som 

anses vara relevant kunskap förändras över tid och lärandet är även beroende av individens 

bakgrund, dvs. vad man har med sig i bagaget. En grundläggande tes är att det sätt som vi tar 

del av kunskap och på det sätt vi lär, är en följd av vilka kulturella omständigheter vi lever i 

och vilken kulturell bakgrund vi har (Säljö 2000). Ett av skolans uppdrag är att 

undervisningen ”skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94, s 10).   

Vilken diskurs man befinner sig i påverkar således förutsättningarna för och möjligheterna att 

lära (Säljö 2000). För att uppnå förståelse behövs en kännedom och bakgrundskunskap om 

sammanhanget där budskapet skapats:  

Det räcker faktiskt inte heller med att behärska svenska språket i formell mening för att 
förstå vad som åsyftas. Man måste också veta en hel del om det svenska samhället och 
dess utbildningstraditioner för att förstå vad som gör formuleringen slagkraftig (Säljö 
2000, s 15). 

Roger Säljö (2000) menar att om vi har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet kan vi inte 

utesluta kommunikation och dialog i mötet med andra människor. ”Kommunikation föregår 

tänkande och att lära sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en viss kultur och en 

viss samhällelig gemenskap” (Säljö 2000, s 67). 

 

Bernt Gunnarsson (1999) lyfter fram att ett förhållningssätt för att nå en skola där alla elevers 

lärande främjas, innebär att skolan har en förståelse för att alla elever är olika och lever under 

olika villkor. Olika förutsättningar och bakgrund skall inte ses som ett hinder för varje elevs 

lärande, istället skall olikheter främja lärandeprocessen. Vidare menar författaren att detta 

perspektiv brukar benämnas ”en skola för alla […] den ursprungliga tanken bakom den 

svenska grundskolan” (Gunnarsson 1999, s 89). 

 

3.2 En skola för alla  
I svensk utbildningshistoria fanns idén om att skapa en skola för alla, och sedan folkskolans 

tillkomst har det förts en diskussion om hur den obligatoriska skolan skall organiseras för att 

skapa en rättvis skolgång (Nilholm 2003). Begreppet en skola för alla har sin utgångspunkt i 

Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80). I Lgr80 lanserades begreppet och målsättningen 

var då att ge alla elever förutsättningen för en meningsfull skolgång, där eleven gavs 

4 



 

möjlighet till gemenskap och delaktighet i en inkluderande skolmiljö (Persson 2001). Enligt 

Lpo94 innebär en likvärdig utbildning att undervisningen inte behöver vara lika utformad. 

Emellertid skall skolan ta hänsyn till alla elevers olika behov och förutsättningar, utbildningen 

kan därmed inte utformas lika för alla (Lpo 94). Inger Assarsson (2007) menar att utan 

likvärdighetsbegreppet får inte en skola för alla någon betydelse. Begreppet en skola för alla 

används ofta som ett positivt laddat ord, liksom demokrati, delaktighet och likvärdighet och 

det förutsätts att detta är något som är gott och något som skall eftersträvas (Assarsson 2007). 

 

Peder Haug (1999) menar att skolan säger sig vara en skola för alla där ingen ställs utanför, 

således skall alla elever gå i samma skola och undervisningen skall bedrivas med eleverna 

samlade i den klass där eleven är inskriven. Vidare skriver författaren att skolan skall lyfta 

fram delaktighet och social gemenskap framför elevens individuella prestationer. Enligt Haug 

formuleras detta i Lpo94 som: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde… samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 
och förmedla [(citerat i Haug 1999, s 45)] 

Enligt Haug har skolan inte uppfyllt intentionen att vara en skola för alla, istället är det mer en 

form av kompensatorisk pedagogik som bedrivs, där specialundervisning blir en följd av 

detta. Den kompensatoriska pedagogiken medför att den elev som anses ha mer utbyte av 

enskild undervisning lyfts ur gemenskapen och förlorar då den sociala gemenskap och 

delaktighet som råder i klassrummet. En konsekvens av detta blir då att skolan inte uppnår sin 

strävan efter att bli en inkluderande skola för alla (Haug 1999).  

 

Något som Assarsson (2007) lyfter fram är att ”först när pedagogerna kan se olikheten som en 

resurs, blir det möjligt för alla elever att få delaktighet och acceptans” (Assarsson 2007, s 

228). Med detta menar författaren att om vi skall kunna se elevers olikheter som en resurs 

måste olikheten finnas kvar som ”en skapande kraft” (Assarsson 2007, s 229). Detta i sin tur 

betyder att skolan inte skall sträva efter att anpassas efter elevernas olikheter, följden kan då 

bli att olikheterna försvinner. Till skillnad från Assarsson menar Haug (1999) att skolan skall 

sträva efter att anpassas efter eleverna och inte att eleverna skall anpassas efter skolan. En 

skola för alla, innefattar elever med annat modersmål än svenska, och den svenska skolan är 

ursprungligen inte konstruerad för dessa elever och det är först när skolan anpassar sig efter 

eleverna som skolan är inkluderande (Haug 1999).  
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3.3 Modersmål och mångkulturalism i skolan 
Som vi tidigare nämnde har vi valt att inrikta oss på lärare som undervisar elever med annat 

modersmål än svenska. Under följande rubrik kommer vi att inleda med en kort redogörelse 

för definitionen modersmål. 

 

3.3.1 Arbetssätt i den mångkulturella skolan  
Skolverket (2002) definierar begreppet modersmål som ett barns/en elevs första språk. En 

elev som deltar i modersmålsundervisningen har således ett annat modersmål än 

majoritetsspråket svenska (Skolverket 2002).  

 
En av de större förändringar som skett inom dagens skola under de senaste decennierna är den 

mångkulturella sammansättningen av elever, där många elever har annat modersmål än 

svenska (Wikström 1996). Assarsson (2007) problematiserar mångkulturalism i samband med 

begreppet en skola för alla, och beskriver en längtan efter en mångkultur där alla får plats. 

Detta innebär även att de som inte innefattas i just denna mångkultur exkluderas (Assarsson 

2007). 

 

Assarsson (2007) hänvisar till Tinglevs avhandlig som visar att elever som hamnat i 

utanförskap i skolan ofta känner sig språkligt, kulturellt och socialt obekräftade. Tinglev 

poängterar i samma avhandling skolans oförmåga att möta elevers olikheter. Inger Nordheden 

(1996) menar att i och med elevers olikheter kan kulturkrockar uppstå, något som skolan inte 

skall ignorera. Denna typ av konflikt skall istället ses som berikande och författaren 

poängterar att vi inte är lika. Elevers olikheter, kulturella och sociala miljöer är något som 

skall ses som en tillgång och en utmaning för skolan att arbeta med (Nordheden 1996). I 

skolor som domineras av elever med annat modersmål än svenska förekommer tankar kring 

att alla elever skall behandlas lika oavsett var de kommer ifrån (Strandberg 1996). Genom ett 

sådant tankesätt tas inte hänsyn till att det, beroende på vilken bakgrund eleven har, finns 

olika behov och önskningar. Detta är något som skolan bör ta i beaktande både när det gäller 

praktiska och teoretiska aspekter (Strandberg 1996).  

 

Vidare menar Strandberg att i en mångkulturell skola bör ett arbetssätt tillämpas, där 

pedagogen utgår från elevens kultur. Genom att inte ta tillvara på elevers bakgrund och 

erfarenheter menar författaren att värdet i dessa bakgrunder och erfarenheter, inte tas tillvara. 
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Detta finner författaren vara respektlöst. Ett arbetssätt som tar tillvara på elevers kultur och 

bakgrund är något som gynnar elevers språkliga utveckling, då det ligger nära elevernas egen 

vardag (Strandberg 1996).   

 

Olga Dysthe (1996) förespråkar en undervisning som har sin utgångspunkt i tal och skrift. I 

ett flerstämmigt klassrum har läraren i uppgift att vägleda, stötta och uppmuntra eleven till 

interaktion och dialog. Lena Sjökvist och Inger Lindberg (1996) menar att det arbetssätt som 

Dysthe förespråkar ger eleven goda möjligheter att uttrycka sig både skriftligt och muntligt i 

kunskapsprocessen. Sjökvist och Lindberg lyfter även fram att detta arbetssätt i synnerhet 

lämpar sig i det mångkulturella klassrummet. Arbetssättet som Dysthe förespråkar, svarar upp 

mot behovet att utgå från den enskilda elevens behov och förutsättningar, genom att de 

kulturella och språkliga aspekterna tas tillvara (Sjökvist & Lindberg 1996). 

 
Dysthe (1996) lyfter fram att språket är medelpunkten för inlärningsprocessen, både muntligt 

och skriftligt. Eleverna lär av varandra och allas röster, lärare och elevers, ska lyssnas till, 

kunskapen byggs då upp i samspelet mellan människor. Enligt Sjökvist och Lindberg finns 

hos många en annan uppfattning om inlärning av ett nytt språk. I en sådan uppfattning anses 

det att i mötet mellan en lärare och en elev med annat modersmål än svenska, är det bästa 

sättet att lära sig ett nytt språk genom att översköljas av det nya språket i den förekommande 

miljön. Om ett sådant arbetssätt anses vara det bästa skulle eleven sättas in i den ordinarie 

undervisningen utan anpassning, och på detta sätt lära sig det nya språket. ”Vad man då 

bortser ifrån är att språkinlärning bara kan ske utifrån ett språk som är begripligt för inläraren” 

(Sjökvist & Lindberg 1996, s.85).  Även Strandberg (1996) menar att i skolan förekommer det 

att eleverna ”språkbadas” (Strandberg 1996, s 107), något som Sjökvist och Lindberg (1996) 

benämner som översköljas, av läraren. Strandberg (1996) menar att denna form av 

undervisning aldrig kan kompensera avsaknaden av att tala svenska. För elever med annat 

modersmål än svenska är det viktigt att skolan tar vara på möjligheten för dessa elever att 

använda sig av det svenska språket, då skolan kan vara den enda miljö där eleverna har 

möjlighet att tala svenska (Hultman 1996).  

 

3.4 Integrering och inkludering 
Salamancadeklarationen antogs i Spanien 1994 och drygt 300 deltagare samlades för att 

diskutera, inom ramen för att arbeta för en gemensam utbildning, de grundläggande 
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kursändringar som krävdes för att principen om en integrerad skolgång skulle främjas. Med 

integrerad skolgång var tanken att se till att skolorna fick möjlighet att ta emot alla elever, 

speciellt de som var i behov av särskilt stöd. Grundtanken i deklarationen var: 

[…] att man genom att erkänna behovet av att arbeta för målet ”skolor för alla” skall 
åstadkomma läroanstalter som är till för alla elever, som respekterar olikheter, som 
stödjer inlärning och som tillgodoser individuella behov (UNESCO 1994, s 5). 

Det råder enligt Salamancadeklarationen en allt större enighet om att de elever som är i behov 

av särskilt stöd bör ingå i den allmänna undervisningen och det var detta som ledde till 

begreppet ”en integrerad skola” (UNESCO 1994, s 14). Den integrerande skolan har som 

uppgift att utveckla en pedagogik där eleven sätts i centrum och som kan ta emot och ge alla 

elever en god utbildning (UNESCO 1994).  

 

Bengt Persson (2001) menar att i Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) används begrepp 

som inclusion och inclusive education, men då tiden inte var mogen för begreppet inkludering 

användes istället begreppet integration i den svenska översättningen. Även Nilholm (2006) 

poängterar detta och finner det intressant att översättaren av Salamancadeklarationen gör detta 

ordval. Författaren lyfter fram att då det inte finns någon etablerad svensk översättning av 

engelskans inclusion måste vi bestämma oss för hur vi väljer att använda begreppet. Nilholm 

menar att översättningen i Salamancadeklarationen ofta upplevs som en felöversättning och 

föredrar istället att översätta begreppet inclusion till inkludering. 
 

Nilholm menar att det råder en viss oenighet kring definitionen av begreppen inkludering och 

integrering. I ett skolsammanhang skulle en definition av begreppen enligt Nilholm kunna 

vara följande: 

I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara 
organiserad utifrån det faktum att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, 
innebär att barn, vilka definierats som ”avvikande”, ska passas in i en helhet som ”från 
början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt, att vara olika 
(Nilholm 2006, s 14). 

I citatet ovan menar författaren att när skolan anpassas efter elevers olikheter är detta 

inkluderande, om eleverna med sina olikheter skall anpassas efter skolan är detta 

integrerande. Integreringsbegreppet används ofta i skolsammanhang där en elev som ses som 

avvikande ska anpassas till skolans system, ett system som förblir oförändrat (Nilholm 2006). 
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Nilholm poängterar dock att begreppet integrering kommit att omtolkas till en betydelse som 

närmar sig inkluderingsbegreppet, det vill säga delens anpassning till helheten.  

När begreppet inkludering används är det, liksom en skola för alla, ett begrepp som oftast är 

positivt laddat. Inkludering har blivit ett ”plusord” (2006 Nilholm, s23) med positiv 

betydelse, precis som orden ”värdegrund”, ”likvärdig utbildning” och ”jämställdhet” 

(Nilholm 2006, s23). Om en närmare diskussion förs kring vad vi menar med dessa begrepp 

och varför de ses som positiva, så finner vi ofta att begreppen har olika innebörd (Nilholm 

2006). Vidare refererar Nilholm till Haug som beskriver en skola för alla som en vision. I 

denna skolvision, där skolformen skiljer sig från den traditionella skolan, är eleverna 

inkluderade och inga särlösningar tillhandahålls. Denna vision resulterade i att 

inkluderingsbegreppet växte fram. 

 

Nilholm menar att när vi talar om inkludering är ett villkor för inkludering social delaktighet. 

Det finns krav på skolan att den skall förändras och ta till vara på den mångfald som skolan 

har att hantera. I diskussionen om en inkluderande utbildning är det framförallt klassrummet 

som står i fokus. Ett arbetssätt kan vara mer eller mindre inkluderande. Det kan även vara så 

att ett arbetssätt som framstår som inkluderande, inte nödvändigtvis är inkluderande när det 

väl genomförs (Nilholm 2006). 

 

Nilholm menar att ”ett inkluderande klassrum torde förstås innebära att olikheten ses som en 

tillgång i arbetet” (Nilholm 2006, s 34). Något som är avgörande för ett inkluderande 

arbetssätt är hur den enskilde individen uppfattar sin situation, dvs. om han/hon känner 

erkännande och tillhörighet i klassrummet (Nilholm 2006 & Persson 2001). Detta kan enligt 

många ses som ett nödvändigt villkor när vi talar om inkludering. Så länge som skolan har 

specialpedagogik kommer exkludering att ingå i skolverksamheten, separata lösningar som 

specialpedagogik, ”gör att andra (normal)institutioner avlastas ansvar och att vissa frågor inte 

blir deras angelägenhet” (Nilholm 2006, s 35). Konsekvensen av detta blir att elevers 

olikheter inte behöver hanteras i klassrummet utan den specialpedagogiska verksamheten tar 

då ansvaret för olikheterna (Nilholm 2006). 

 

Inkluderingsbegreppet har enligt Nilholm under senare år fått en vidare betydelse. Från att 

framförallt ha diskuterats i förhållande till elever i behov av särskilt stöd till att diskuteras i 

andra grupper som är marginaliserade, framförallt etniska minoriteter, då ”skulle man kunna 

tala om inkluderandet av en mångfald av olikheter” (Nilholm 2006, s 21).    
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Enligt Nilholm tolkar Haug begreppet inkludering på ett liknande sätt som Nilholm själv, men 

Haug använder istället för inkludering benämningen inkluderande integrering. Haug (1998) 

skriver att begreppet integrering har en rad olika betydelser som används i ett antal olika 

förhållanden i skolan. Haug använder därför riktningarna segregerande respektive 

inkluderande integrering och menar att man då får fram nyanser som inte framträder när 

begreppet integrering används. Författaren menar att inkluderande integrering innebär att 

undervisningen ska ske i den klass där barnet är inskrivet som elev. I en inkluderande 

integrerad skolmiljö framstår alla elever som likvärdiga inför skolan, och skolan framstår då 

som likvärdig inför eleverna. I denna skolmiljö intresserar man sig för det eleverna har 

gemensamt, inte det som skiljer dem åt (Haug 1998). I segregerande integrering är målet att, 

för den enskilde eleven, finna den miljö som är mest lämplig för undervisning av just denna 

elev. Om eleven lyfts ur skolan eller klassen är målet med detta att eleven ska tillbaka in i 

ordinarie undervisning och fungera jämbördigt med sina klasskamrater, något som enligt 

Haug är orealistisk. Att kompensera elever som har tämligen stora inlärningssvårigheter ger 

sällan eleven möjlighet att ta igen de kunskaper som från början var anledningen till elevens 

specialundervisning (Haug 1998).  

 

3.5 Perspektiv på elevers olikheter 
Persson (2001) hänvisar till OECD 1och enligt denna samarbetsorganisation finns det grupper 

som är i behov av specialpedagogiskt stöd, en av dessa grupper är:  

Elever vars behov av särskilt stöd primärt hör samman med socio-ekonomiska, kulturella 
och/eller språkliga faktorer (Persson 2001, s 53).  

OECD utgår i sitt arbete från att skolsvårigheter är komplexa och att det är i interaktionen 

mellan eleven och lärandemiljön som orsaken till skolsvårigheten ligger (Persson 2001). 

Denna syn på skolsvårigheter beskrivs nedan utifrån Moira von Wrights (2001) relationella 

perspektiv. Assarsson (2007) beskriver att den medicinska diskursen, tillskillnad från  

OECD: s synsätt, har sin utgångspunkt i att utifrån elevens brister konstruera särskilda behov. 

Denna syn på skolsvårigheter beskrivs nedan som ett punktuellt perspektiv (von Wright 2001) 

eller ett kompensatoriskt perspektiv (Haug 1998).  

 

                                                 
1 OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en organisation där de 30 rikaste länderna i 
världen, däribland Sverige, samarbetar. OECD har bland annat genomfört studier som jämfört olika aspekter, 
samt beskrivningar och analyser av specialpedagogisk verksamhet. 
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Assarsson (2007) beskriver att det kan vara svårt att bedöma vilket barn som är i behov av 

särskilt stöd. Vår avsikt i denna uppsats är inte att närmare utreda vilken elev som är i behov 

av särskilt stöd eller när behovet bedöms som en brist, ämnet är intressant men alltför 

komplext och inte heller relevant för syftet med i denna uppsats. Vi lämnar därför detta och 

kommer nedan att lyfta fram olika perspektiv på elevers olikheter, och eventuella 

konsekvenser som de olika perspektiven kan medföra. Nedan följer en redogörelse för olika 

perspektiv, inom den specialpedagogiska diskursen, som vi har kommit i kontakt med genom 

litteraturen. 

 

Vi kommer att redogöra för Haugs (1998) och Nilholms (2003) kompensatoriska- och von 

Wrights (2001) punktuella perspektiv, perspektiv som har sin utgångspunkt i att se på eleven 

som någon med svårigheter. Vilket innebär att problematiken läggs på eleven (Persson 2001). 

Mot dessa perspektiv kan det relationella perspektivet ställas, ett perspektiv som både von 

Wright och Persson menar har sin utgångspunkt i att se på eleven som någon i svårigheter. Att 

se på elever i svårigheter innebär att problematiken lyfts från eleven och istället skall skolan i 

sitt pedagogiska arbete anpassas till elevens förutsättningar för att möjliggöra elevens 

utveckling (Persson 2001). ”Det är således skolans ansvar att möta elevens svårigheter med 

pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna reduceras” 

(Persson 2001, s 18). Vi kommer även att redogöra för Nilholms dilemmaperspektiv, ett 

perspektiv som inte är lika välkänt som de övriga. I ett dilemmaperspektiv anses det inte 

finnas några enkla lösningar på hur elevens olikhet eller svårighet skall hanteras (Nilholm 

2003). 

 

3.5.1 Det punktuella – och det kompensatoriska perspektivet 
Enligt det punktuella perspektivet uppfattas människan som en fristående varelse där 

personlighet och anlag ses som förankrade i hans/hennes inre, och den enskilda individens 

problem förstås utan hänsyn till de sociala sammanhang som han/hon lever i (von Wright, 

2001). Vidare menar von Wright att i det punktuella perspektivet ses elevens särskilda behov 

som en brist. Denna brist skall kompenseras och på så vis uppnås jämvikt med övriga elever. 

Enligt von Wright  är en konsekvens av det punktuella perspektivet att personal inom skolan 

kan analysera och kompensera en elevs skolsvårigheter utan att eleven själv är närvarande. 

Vidare beskriver författaren att det punktuella perspektivet inte ger samma möjligheter till 

kommunikation som det relationella perspektivet.  
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Haug (1998) menar att i det kompensatoriska perspektivet är utgångspunkten att stärka 

elevens svaga sidor. Precis som von Wright beskriver i det punktuella perspektivet menar 

Haug att det kompensatoriska perspektivet har som mål att eleven ska lyftas upp till samma 

nivå som de övriga eleverna i klassen. Grundidén inom det kompensatoriska perspektivet är 

att eleverna särbehandlas och kompenseras för sina svagheter genom att olika metoder och 

åtgärder används (Haug 1998 & Nilholm 2003). Denna idé är enligt Haug orealistisk då elever 

som blir kompenserade för sina svagheter sällan kommer upp i samma nivå som sina 

klasskamrater.  

 

Enligt Persson (2001) grundar sig den specialpedagogiska verksamheten på, att orsaken till att 

eleven behöver specialpedagogiskt stöd är att elevens svårigheter antingen är medfödda eller 

på något annat sätt individbundna. Fokus ligger då på eleven och de åtgärder som används är 

elevcentrerade och kortsiktiga (Persson 2001). Detta synsätt benämner Persson som 

kategoriskt, ett perspektiv med likheter med det punktuella och kompensatoriska 

perspektiven. 

 

3.5.2 Det relationella perspektivet  
Persson (2001) beskriver det relationella perspektivet som ett perspektiv där 

specialpedagogiken interagerar med övrig verksamhet i skolan. Skolan strävar efter att ta det 

relationella perspektivet, även om det är en strävan som enligt Persson går långsamt. Detta 

kan bero på att det relationella perspektivet är tidskrävande och bör ses ur ett längre 

perspektiv, något som kan vara svårt då kortsiktiga lösningar ofta får förtur (Persson 2001). 

von Wright (2001) menar att enligt det relationella perspektivet kan vi förstå en annan 

människa genom hans/hennes handlingar i relation till det aktuella sammanhanget, det vill 

säga att behoven förstås i situationen. I det relationella perspektivet är elevens behov knutet 

till ett visst sammanhang och således inte individbundet. Intresse är relationellt, menar von 

Wright och genom att ha ett relationellt perspektiv blir läraren delaktig i elevens behov. 

Genom detta sker ett skifte i hur man ser på elevens behov, från att se ett individuellt behov 

till att se ett gemensamt intresse.  
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3.5.3 Dilemmaperspektivet 
Nilholm (2003) hänvisar till Clark, Dyson och Millward som menar att alla elever har rätt till 

liknande färdigheter och kunskaper samtidigt som varje elevs särskilda behov skall bemötas i 

en skola som ska anpassa sig efter allas olikheter, och detta menar författarna skapar ett 

centralt dilemma. Ett dilemma uppstår då: 

[…] en spänning mellan det gemensamma och en anpassning till elevers olikhet. 
Specialpedagogik har bidragit till att homogenisera grupper och därigenom utgjort ett sätt 
att hantera dilemmat. (Nilholm 2003, s 62).  

Trots att specialpedagogiken bidrar till att hantera dilemmat lyfter Nilholm (2006) fram att 

separata lösningar är värda att ta på allvar, då vissa frågor behöver särskiljas för att 

uppmärksammas.  

 

Nilholm (2006) lyfter fram att det görs en uppdelning utifrån människors olika 

identitetskategorier till exempel etnicitet. När en sådan uppdelning görs, menar Nilholm att 

det beror på att vi söker en längtan och en tillhörighet till en helhet och ett sammanhang. De 

tillhörigheter vi söker kan grunda sig på i vilket umgänge och i vilken omgivning vi rör oss. 

Detta är enligt Nilholm ett dilemma och författaren menar att det ”inte vore så problematisk 

om olika tillhörigheter gavs lika värde” (Nilholm 2006, s 21). Ytterligare ett dilemma som 

Nilholm beskriver, berör om eleven skall kompenseras för sina brister eller om det är 

skolmiljön som skall förändras för att anpassas efter elevens olikhet. I ett kompensatoriskt 

perspektiv skall elevens brister kompenseras och detta innebär att åtgärder sätts in för att 

kompensera eleven. Nilholm (2003) lyfter fram att genom ett kompensatoriskt perspektiv 

finns det en risk att stora elevgrupper kommer att definieras som avvikande och därmed 

uppmärksammas endast på grund av sina brister. Vidare beskriver Nilholm att skolan ses ha 

en mer eller mindre statisk miljö. I och med detta förs ingen vidare diskussion kring att skolan 

ska förändras för att anpassa sig efter elevens olikhet, utan det blir eleven som ses som 

bärande av problemet (Nilholm 2003). 

 

4.  METOD 
För att nå vårt syfte och svara på våra forskningsfrågor använder vi oss av en mindre 

kvalitativ intervjustudie. Vi kommer att redogöra för metoden och varför denna metod är den 

som vi har funnit vara den mest lämpade metoden för att nå vårt syfte.  
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4.1 Kvalitativ intervju 
När vi beslutade oss för vilket område och ämne vår uppsats skulle behandla, funderade vi 

redan tidigt på om intervju skulle kunna vara en lämplig metod för att nå vårt syfte. Vi 

började därför med att ta del av litteratur som behandlade olika intervjumetoder. Redan här 

hade vi kunnat bestämma oss för intervjumetoden, men för att vara säkra på att vi gjorde rätt 

val och att det inte fanns någon annan metod som skulle passa oss bättre, läste vi in oss på 

andra forskningsmetoder, såsom enkät och observation. Detta gav oss en överblick över de 

olika alternativen och genom detta kunde vi fastställa att intervju är en bra metod för att nå 

vårt syfte. 

  

I en enkät, som är en kvantitativ metod, är det den som håller enkäten i sin hand som själv 

svarar (Trost 2007). Guy Karnung (2007) menar att konstruktören av enkäten inte har någon 

möjlighet att gå tillbaka och be om en förklaring, ett utförligare svar eller göra om frågan, om 

den tillfrågade inte förstår. Vi menar att enkät skulle kunna vara en möjlig metod för oss för 

att få svar på lärares uppfattning om ett inkluderande arbete. Men då vi vill ha möjligheten att 

ställa följdfrågor och kunna anpassa frågorna efter den intervjuades förförståelse och hur 

dennes arbetssituation ser ut idag, är inte enkät den metod som vi anser vara den mest 

lämpade. 

 

Då vi inte har för avsikt att belysa lärarens samspel med sin omgivning (Kvale 1997) utan 

istället vill belysa lärarens uppfattning av ett inkluderande arbete i en skola för alla anser vi att 

observation som metod inte är att föredra. Om vi ändå valt att göra en observationsstudie 

skulle resultatet grunda sig på tolkningar av det vi sett, och inte lärarens uppfattning. Detta är 

ytterligare en anledning till att vi väljer bort denna metod. Om observation skulle användas 

som komplement till våra intervjufrågor, skulle vi kunnat ställa intervjufrågor till läraren om 

hur han/hon arbetar i en skola för alla och sedan genom observationer försöka utröna om 

läraren arbetar som han/hon själv uppfattar sig arbeta. Detta hade säkerligen varit intressant 

men vi hade då fått ett annat syfte att besvara. 

 

I vår studie utgår vi från Steinar Kvales (1997) kvalitativa forskningsintervju med en 

halvstrukturerad form, detta då vi söker formen av ett samtal där vi vill ta del av den 

intervjuades livsvärld med möjligheten att ställa följdfrågor. Vi vill få en förståelse för den 
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intervjuades perspektiv och relation till ämnet i fråga, och detta är något som uppnås om en 

kvalitativ forskningsintervju används (Kvale 1997).  

 
Vid en kvalitativ intervju menar Jan Trost (2005) att en intervjuguide är att föredra, framför i 

förväg formulerade frågor. En intervjuguide består av ”de ämnen som är föremål för 

undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun” (Kvale 1997, s 

121). I en halvstrukturerad form innehåller guiden förslag på frågor över de ämnen som skall 

behandlas. Upplägget av intervjun får styra om frågorna skall följa en viss ordning eller om 

intervjuaren väljer att låta samtalet styra frågornas ordningsföljd (Kvale 1997). Förslagsvis 

kan man ha två guider, en med forskningsfrågor, en med intervjufrågor. Flera intervjufrågor 

kan behövas för att besvara en forskningsfråga, detta för att forskningsfrågan ofta är av 

abstrakt karaktär och det krävs en mer vardaglig formulering på intervjufrågan (Kvale 1997). 

Den kvalitativa forskningsintervjun med en halvstrukturerad form är den intervjumetod som 

vi har använt oss av. Vi använder oss av Kvales intervjuguide med uppdelade 

forskningsfrågor och intervjufrågor. 

 

4.2 Urval 
Det första urvalet som gjordes var urvalet av skolor. Vi valde ut två skolor som skiljer sig åt 

beträffande antalet elever med annat modersmål än svenska. Detta val leder till att vi får en 

större variation och bredd på vårt intervjumaterial. De lärare som valdes ut har olika lång 

erfarenhet, mellan fem till trettio år, att arbeta med elever med annat modersmål än svenska, 

även detta val gjordes för att ge studien en bredd och variation. Urvalet av lärare skedde på 

lite olika grunder bland annat använde vi oss av personliga kontakter. 

 

Intervjustudien består av intervjuer med fyra kvinnliga lärare i grundskolans tidigare år, som 

har mer eller mindre erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska. Då 

en stor del av lärarna som arbetar i grundskolans tidigare år är kvinnor, hade vi svårt att hitta 

manliga lärare som hade elever med annat modersmål än svenska i sina klasser. Dessutom är 

det inte vår avsikt att göra en jämförelse mellan manliga och kvinnliga lärare. 
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4.3 Konstruktion av intervjufrågor 
Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av en intervjuguide (bilaga 1) under våra intervjuer 

med forskningsfrågor och intervjufrågor (Kvale 1997). Vi började med att konstruera 

forskningsfrågor och för att få svar på dessa gjorde vi sedan intervjufrågor med tillhörande 

följdfrågor. Detta sammanställdes i en intervjuguide som låg till grund för intervjun. Då en 

halvstrukturerad intervju användes fick intervjuerna formen av ett samtal och vid några 

tillfällen användes även följdfrågor som inte fanns med i intervjuguiden. Vi ville på detta sätt 

säkerställa att forskningsfrågorna besvarats.  

 

Innan genomförandet av intervjun fick informanten, den intervjuade läraren, ett 

informationsbrev (bilaga 2) där vi påtalar att intervjun kommer att handla om elever med 

annat modersmål än svenska. Tillsammans med detta brev fick även informanten fritt skriva 

om sin bakgrund som lärare och sina erfarenheter från arbetet med elever med annat 

modersmål än svenska. Som intervjuare ville vi del av informantens tidigare erfarenheter och 

på så vis försöka anpassa intervjufrågorna efter informantens livsvärld (Kvale 1997). 

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Efter samtycke från de två första informanterna valde vi att närvara alla tre vid intervjuerna. 

Vid de två första intervjuerna skötte en av oss den tekniska utrustningen och observerade de 

som intervjuade, detta för att vi skulle kunna göra en utvärdering av intervjusituationen. Då vi 

hade en halvstrukturerad intervjuform fungerade även denna person som ett extra stöd för att 

se till att vi fick svar på de frågor vi hade med oss. Vi kunde då få ett avslappnat samtal med 

informanten i fokus. Efter utvärdering av intervjusituationerna valde vi istället att vid de 

efterföljande intervjuerna närvara två intervjuare och en informant. Vi var nu mer säkra i vår 

roll som intervjuare, och situationen av att sitta tre intervjuare och en informant upplevdes 

från vår sida, som att vi var överrepresenterade. Vi hade avsatt en timme per intervju, denna 

tidsram visade sig vara väl tilltagen då varje intervju tog mellan 25 och 35 minuter effektiv 

intervjutid. Resterande tid användes dels till att inleda intervjusamtalet med informantens 

eventuella frågor, dels en lättsam avslutning kring vårt syfte med uppsatsen. Innan 

intervjusamtalets början, påminde vi informanten om att det är elever med annat modersmål 

än svenska som informanten i första hand skall ha i åtanke under intervjun. 
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4.4.1  Databearbetning och analys 
Vi valde att använda en mp3 spelare för att spela in våra samtal. Efter intervjun gjordes en 

överföring av mp3 filen till datorn och vi kunde därefter lyssna på samtalet, något som 

underlättade vid transkriberingen. Vi började med att transkribera intervjun från ljudfilen till 

löpande text, här återgavs samtalet ordagrant i sin helhet. Därefter skrev vi om det 

transkriberade materialet till en berättande form där vi även lyfte ut relevanta citat. Dessa citat 

är i talspråk och när tecknet […] förekommer innebär detta att delar av citaten valts bort eller 

beskrivs i den berättande texten.  

 

Vi har valt att utgå från Kvales (1997) analysmetoder, huvudsakligen meningskoncentrering, 

vilket innebar att en reducering av det transkriberade materialet gjordes. Detta gav oss en mer 

lätthanterlig text att analysera, med information som var relevant för våra forskningsfrågor.  

Materialet är strukturerat så att den reducerande texten får en berättande form vilket innebär 

att intervjutextens väsentliga delar lyfts fram. I den berättande formen lyfts även citat från 

transkriberingen in i den berättande texten.  

 

4.5 Etiska aspekter 
Den etiska aspekten i en intervjuundersökning är något som skall genomsyra hela 

forskningsprocessen (Kvale 1997). Kvale poängterar vikten av att det etiska tänkandet finns 

med från undersökningens början till dess att rapporten är färdigställd. Vetenskapsrådet 

(2002) tar upp fyra huvudkrav på etiska aspekter, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer som på ett eller annat 

sätt är delaktiga i forskningen. I informationen skall det framgå att deltagandet är frivilligt och 

att medverkandet kan avbrytas när som helt under arbetets gång (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall få samtycke från berörda deltagare. I de fall 

deltagaren är under 15 år skall forskaren även ha samtycke från förälder/vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002). 
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Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska försäkra berörda deltagare genom att 

underteckna en förbindelse om att tystnadsplikt gäller, och att känslig information inte 

kommer att publiceras samt att intervjupersonen inte kommer att identifieras 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren försäkrar att materialet endast kommer att användas för 

sitt syfte och inte i något annat sammanhang (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vi har här gjort en kort redogörelse för de fyra huvudkraven kring Vetenskapsrådets (2002) 

etiska aspekter och nedan beskrivs hur vi tagit hänsyn till de etiska aspekterna i vårt arbete. Vi 

kommer inte att föra ett resonemang kring detta, men vill ändå visa på att vi har förståelse för 

att de etiska aspekterna är viktiga.  

 

Under hela vårt arbete har de etiska aspekterna hafts i åtanke. Inför de tänkta intervjuerna togs 

en första kontakt med de berörda personerna, våra informanter, antingen via telefon eller 

genom personlig kontakt. Redan här informerades om vårt tänkta syfte med intervjun, och att 

samtalet skulle spelas in, vilket svarar mot samtyckeskravet. Därefter skickades ett 

informationsbrev ut, där det klargjordes att deltagandet var frivilligt och att informanten kan 

avbryta intervjun när som helst vilket svarar mot informationskravet. Genom brevet fick 

också informanten information om att allt som informanten berättar i intervjun, kommer att 

vara anonymt och materialet kommer endast att användas i detta sammanhang, vilket svarar 

mot konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att upprätthålla dessa krav och för att 

undvika misstag, ändrades namnet på informanten redan i transkriberingen. Namnet på skolan 

där informanten arbetar eller i vilken ort skolan ligger är också skyddat i detta skede. När vi i 

resultatet citerar våra informanter har vi inte citerat namn på elever eller lärare utan istället 

valt att skriva elev/lärare.  

 

4.6 Verifiering 
Med verifiering menas att forskningsresultatens reliabilitet, generaliserbarhet och validitet 

fastställs (Kvale 1997). Birgitta Kullberg (2004) menar att det framförallt är inom den 

kvantitativa forskningen som dessa begrepp används. Då vi genomfört en kvalitativ intervju 

får följande begrepp en annan innebörd, på grund av detta väljer vi att inte alltför djupgående 

förklara dessa begrepp ur ett kvantitativt perspektiv.  
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I vetenskapliga termer betyder validitet att forskaren verkligen undersöker det som är 

avsikten. Detta innebär att en god validitet visar på att forskaren i hög grad undersökt det som 

hon/han tänkt undersöka. ”Om en undersökning är valid framträder med andra ord resultaten 

som välgrundade och hållbara för kritisk granskning” (Thomsson 2002, s 32). 

Reliabiliteten som vetenskaplig term betyder säkerhet och noggrannhet i den använda 

metoden. Detta innebär att en god reliabilitet visar på att ”forskaren använt den vetenskapliga 

ansatsen och de därtill använda redskapen på ett så noggrant sätt att resultatet är säkert och 

trovärdigt” (Kullberg 2004, s 73).  

 

5. RESULTATREDOVISNING 
I resultatredovisningen är det informanternas beskrivningar av sitt arbete med elever med 

annat modersmål än svenska som står i centrum, och inte de respektive skolor de arbetar på. 

Detta då vår avsikt inte är att jämföra de olika skolorna med varandra. Vi kommer att ge en 

kort presentation av informanterna samt redovisa resultatet från de olika intervjuerna. I denna 

resultatredovisning presenteras varje forskningsfråga under en egen rubrik med 

informanternas svar och en efterföljande sammanfattad tolkning och analys där svaren 

kopplas samman med vår bakgrund.  

 

5.1 Presentation av informanter  
Inför varje intervju skickades ett dokument ut till informanten, där informanten ombads att 

fritt beskriva sin bakgrund och sina tidigare erfarenheter i arbetet med elever med annat 

modersmål än svenska. Texten i lärarnas bakgrundsbrev varierar i både längd och innehåll, 

detta innebär att berättelserna ser lite olika ut i deras presentation. Lärare 1 kallar vi för Ann, 

lärare 2 för Helena, lärare 3 för Britt och lärare 4 kallar vi för Karin. Här följer en presentation 

av informanterna och deras tidigare erfarenheter som grundar sig på informantens egen 

skrivna berättelse.  

 

 5.1.1 Anns presentation  
Ann arbetar som pedagogisk resurs, det vill säga resurs med lärarutbildning, i en förskoleklass 

i en skola där det finns ett flertal elever med annat modersmål än svenska. Ann blev färdig 

förskollärare år 2000, och hon har sedan dess arbetat som personlig resurs i en 2-3: a och som 
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lärare i en förskoleklass. Sammanlagt har Ann varit verksam i drygt sju år. I gruppen där Ann 

arbetar finns 13 elever varav 5 elever har annat modersmål än svenska. Ann skriver att mötet 

med elever med annat modersmål än svenska inte är mer annorlunda än mötet med elever som 

har svenska som modersmål. Ann skriver att det ibland innebär extra jobb, men det kan det 

vara med alla elever, det gäller att kunna möta eleven.  

 

5.1.2 Helenas presentation 
Helena arbetar som klasslärare i en fjärdeklass på en skola med få antal elever med annat 

modersmål än svenska och har varit verksam lärare i ungefär fem år. Hon har tidigare haft 

elever med annat modersmål än svenska i sina klasser, men eleverna har då bott ett antal år i 

Sverige och läst en del svenska innan de kommit till hennes klass. Helena skriver att hon har 

relativt liten erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska. För 

tillfället har hon endast en elev med annat modersmål än svenska i sin klass. Eleven får 

undervisning hos specialpedagog tre gånger i veckan, övrig tid vistas hon i klassrummet med 

de andra eleverna.  

 

5.1.3 Britts presentation 
Britt har arbetat i skolan i drygt trettio år. Några år efter sin examen kompletterade hon sin 

utbildning med svenska för invandrare (sfi). Britt har under sina år som lärare arbetat som sfi-

lärare, speciallärare och klasslärare. När hon fick en tjänst som speciallärare i en skola i 

början av 90- talet kom hon för första gången i kontakt med hela klasser som bestod av elever 

med annat modersmål än svenska, så kallade förberedandeklasser. Fram till år 2007 har hon 

arbetat som klasslärare. Hon har under dessa år haft elever med annat modersmål än svenska i 

sina klasser. Sedan augusti 2007 arbetar Britt som speciallärare för elever med annat 

modersmål än svenska i årskurserna 1-6 i en skola där antalet elever med annat modersmål än 

svenska är få. Britt har för närvarande sex elever med annat modersmål än svenska från olika 

delar av världen. Två av dessa elever har gått i förberedandeklass på en annan skola innan de 

kom till den skolan som Britt arbetar på.   
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5.1.4 Karins presentation 
Karin har arbetat drygt tjugo år som lärare och trivs mycket bra med sitt arbete. Som 

nyexaminerad lärare började hon arbeta med elever med annat modersmål än svenska. Hennes 

första klass bestod till största del av elever med annat modersmål än svenska och Karin 

skriver att detta gav henne stora erfarenheter att arbeta med elever som kom från olika 

kulturer. Karin skriver att hon redan som liten drömt om att få lära ut svenska till människor 

som har ett annat hemspråk. Karin arbetar idag på en skola med ett flertal elever med annat 

modersmål än svenska. Karin har under sina år som lärare arbetat som klasslärare i 

förberedandeklasser men arbetar sedan år 2000 i en ”vanlig svensk klass”. I Karins nuvarande 

klass, som är en tredjeklass, har sex elever annat modersmål än svenska. En av dessa elever 

går i förberedandeklass men har nu så smått börjat vara med i Karins klass och Karin skriver 

att det finns mycket jobb att göra.  

 

5.2 Hur beskriver läraren sitt arbete med elever med annat modersmål än 

svenska? 
Här redogör vi för det informanterna berättat under intervjun. 

5.2.1 Ann  
Ann beskriver sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska som upplyftande, hon 

ser det som en extra dimension i sitt arbete. Samtidigt tänker hon inte på dessa elever som 

någon speciell grupp, utan ser alla elever som att de har något speciellt. Alla elever behöver 

någon gång extra stöd och Ann beskriver elever med annat modersmål än svenska, som att de 

smälter in i klassen tillsammans med de andra eleverna, där alla elever har sina förmågor. Ann 

berättar: 

[…] här kommer det en människa in i vår grupp som inte kan vårt språk. Helt plötsligt 
blir man medveten om att det finns någon som talar ett annat språk. Dom tillför nog på 
alla sätt tror jag fast det gör alla barn […] 

En stor fördel, som Ann upplever i arbetet med elever med annat modersmål än svenska, är att 

de svenska eleverna får erfarenhet av att träffa elever med annat modersmål än svenska på ett 

naturligt sätt. Detta menar Ann leder till att de möts som kompisar och inte som två 

elevgrupper som skiljer sig åt.  
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Ann upplever att det är svårt att hinna med att ge alla elever det som de behöver. Hon berättar: 

Ja tiden alltså att hinna med att ge dem det man skulle önska, nu är vi ändå två i den här 
gruppen och annars är man själv i en förskoleklass som jag jobbar i just nu då och det är 
klurigt att hinna med och man vill ju kunna jobba med dem och mer svenska men det är 
svårt att hinna. Ja, fast det är det ju alltid när man får barn med speciella behov.  Alltså 
den här gruppen är inte sär-skild från någon annan grupp som är i behov av särskilt stöd 
liksom det är alltid svårt man önskar alltid att man skulle kunna ge dem lite till. 

 

5.2.2 Helena  
Helena berättar att i sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska krävs det en 

annan planering, än med de andra eleverna i klassen. Helena berättar: 

Ja det kräver ju helt annan planering av mig för jag måste ju se till att eleven alltid har en 
uppgift att jobba med även fast eleven kanske inte klarar av det som hela klassen jobbar 
med och så är det dagligen, varenda lektion i stort sett att man måste ha något annat att 
sätta i händerna för att eleven inte kan göra det som vi andra kan.  

Helena berättar att hon har hjälp av de övriga eleverna i klassen som förklarar olika saker för 

eleven. Den största möjligheten som Helena ser med att ha en elev med annat modersmål än 

svenska är att de övriga i klassen får ta del av en annan kultur. Dessutom får eleverna inblick i 

att alla är olika och får på detta sätt perspektiv på sitt eget lärande och kan se att deras egna 

svårigheter kanske inte är så stora, berättar Helena. I nuläget kan Helena inte använda elevens 

erfarenheter i undervisningen, men från tidigare erfarenheter vet hon att när eleven behärskar 

svenska språket bättre ändras detta. Helena berättar: 

 Den här eleven jag har nu, är ju så svag i svenska att den inte, inte kan berätta något för 
klassen, så på så sätt kan jag inte använda eleven så som man kanske skulle kunna göra 
och det kommer jag säkert komma att göra sen så småningom.  

Helena har tidigare haft andra elever med annat modersmål än svenska och dessa elever har 

haft förmågan att berätta om sina tidigare erfarenheter och bakgrund, de har bland annat tagit 

med bilder från sitt tidigare hemland. En annan svårighet Helena berättar om, är när klassen 

ska arbeta två och två eller ha grupparbete, detta beskriver Helena på följande vis: 

[…] ska man göra något två och två, ja då går det ju inte, det blir ju väldigt svårt för 
eleven att vara med då så då får man ju tänka om då, eleven har ju lite material som 
eleven får jobba med men det blir ju lite tråkigt i längden att eleven får ta det den klarar 
av. 

Helena berättar att en specialpedagog kommer tre gånger i veckan och tar med sig eleven till 

ett annat klassrum. Helena uppfattar den specialpedagogiska verksamheten som mer anpassad 
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till eleven. Helena berättar att specialpedagogen tar fotografier från exempelvis idrotten och 

slöjden och berättar om bilderna. Detta är en grundläggande kunskapsnivå och Helena har själv 

inte tidigare reflekterat över detta sätt att arbeta, eller att eleven själv saknar dessa 

grundläggande kunskaper såsom vardagliga ord och dess betydelse. Den här eleven har inte 

samma krav vad det gäller måluppfyllelse som sina kamrater och Helena behöver inte heller 

göra någon IUP (individuell utvecklingsplan) för eleven.  

 

5.2.3 Britt  
Britt berättar att arbetet med elever med annat modersmål än svenska innebär att hon får tänka 

en nivå till i sitt planeringsarbete. Britt berättar att hon uppmuntrar eleverna att fråga om de 

inte förstår. När någon elev behöver hjälp, förklarar hon inte enbart för den eleven utan gör 

det inför hela klassen. Detta för att elever med annat modersmål än svenska inte ska känna sig 

utpekade på grund av sina brister i det svenska språket. Britt vill skapa ett klassrumsklimat 

där frågor är välkomna. Britt beskriver detta på följande vis:  

Det kan vara rent kunskapsmässigt jag förstår inte hur det funkar till jag fattar inte vad 
det är du frågar om egentligen och då måste jag försöka förklara och det blir för hela 
klassen hur viktigt det är att man talar om att man inte förstår för får man den stämningen 
i hela klassen så är det hjälp rakt av och då blir man heller inte utpekad att man har 
språket som grund för att man frågar. 

Britt ser möjligheter i sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska, hon menar att 

alla olikheter i ett klassrum ger eleverna en bredd och vidgar deras upplevelser. Britt berättar 

att hon tar vara på elevernas olika kulturer och upplevelser i undervisningen, men även att hon 

tar hänsyn till varje elev och menar att alla elever inte orkar dela med sig av sina tidigare 

erfarenheter. Britt berättar: 

Ja men självklart allt som breddar oss är möjligheter vilken sorts olikhet det än är som 
kliver in i klassrummet, så vidgar det klassen och sen får man då lite beroende på vem det 
är och hur det ser ut, det är allt ifrån att man har en annan kultur som man kan få del av 
genom föräldrakontakter och man har upplevelser som vi inte är vana vid som man får 
del av beroende på vem som är där och hur mycket de orkar ha en sån roll. 

 
Britt berättar att hon upplever en frustration i att skolsystemet idag inte är tillräcklig anpassat 

för elever med annat modersmål än svenska och hon upplever att tiden inte räcker till för att ge 

eleverna det engagemang de behöver. Britt berättar att hon försöker vara uppdaterad med vad 

klasslärarna gör i klassrummet för att kunna plocka upp detta i sin verksamhet. Hon vill vara 

steget före och på så vis kunna hjälpa eleverna. Britt berättar att en del av hennes 
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arbetsuppgifter är att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att de ska fungera i den ordinarie 

klassen. Britt berättar att hon har för lite tid med eleverna för att ha möjlighet att se vilka behov 

och svårigheter varje elev har.  
 

5.2.4 Karin  
Karin berättar att när en elev med annat modersmål än svenska kommer som nyanländ till 

Sverige (och då saknar det svenska språket) har eleven stöd av en annan vuxen under en 

treveckors period i hennes klass. Karin berättar: 

[…] i början är det ju ganska så tungt innan de kan prata svenska men det som är jättebra 
nu är ju att de slussas in med en vuxen med sig som sitter bredvid […] 

Under den här tiden behöver inte Karin tänka på material och annat till eleven, utan 

stödpersonen tränar in grunderna tillsammans med eleven. Utan det här stödet skulle Karins 

arbete bli tyngre då hon ofta, men med glädje, tar emot elever med annat modersmål än 

svenska. Eleven slussas successivt in i den ordinarie klassen från förberedelseklass. Karin ser 

att elever med annat modersmål än svenska är berikande både för hennes undervisning och för 

alla elever i klassen, hon berättar: 

Ahh… jag tycker att det tillför ju mycket för vi får ju lära av dem och när de kan mer så 
kan de ju berätta om hur det var i sitt land och det är ju verkligen berikande. 

Karin berättar att även de elever som inte behärskar det svenska språket är delaktiga i 

undervisningen på sitt eget sätt. Karin berättar att en mångkulturell skola ger goda möjligheter 

att öka förståelsen för olika kulturer och för varandra. Svårigheten för Karin är att räcka till 

för alla elever och hon har inte någon extra resurs att tillgå men ibland hjälper arbetslaget 

varandra och lägger då om sin planering för att avlasta varandra.  Karin tänker positivt och ser 

möjligheter, i svårigheter, i arbetet med elever med annat modersmål än svenska. Karin 

berättar:  

[…] då är det inte lätt när man inte kan svenska men dom hänger ju med så gott de kan, 
så det är bara och köra, jag kan ju inte tänka ah nu kan jag inte köra engelska eller nu kan 
jag inte köra historia utan jag måste ju köra ändå och det är ju roligt ahh. 
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5.2.5 Tolkning och analys av: Hur beskriver läraren sitt arbete med elever 
med annat modersmål än svenska? 
 

Ann berättar att hon inte ser på elever med annat modersmål än svenska som någon speciell 

grupp, utan ser alla elever som att de har något speciellt. Ann berättar att hon upplever att 

elever med annat modersmål än svenska smälter in i klassen bland de andra eleverna, som alla 

har sina egna behov. Här skulle en rimlig tolkning av Anns uttalande kunna vara att hon 

faktiskt gör en gruppering av eleverna, men i det här sammanhanget är denna tolkning inte 

rimlig då vi redan före intervjun bad informanterna tänka på dessa elever som en egen grupp. 

Det faktum att Ann så många gånger lyfter fram att hon inte grupperar eleverna, skulle istället 

kunna tolkas som att Ann i detta avseende ville poängtera att hon faktiskt inte gör 

grupperingar. Utan, precis som Ann själv säger, ser att varje elev har något speciellt.  

 

Britt och Karin ser möjligheter i sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska och 

berättar att de tar vara på alla elevers olikheter. Vi menar, utifrån de intervjusvar vi fått, att 

Ann, Britt och Karin tar tillvara på elevernas olikheter och ser varje elev som en tillgång i 

klassen. Detta är något som Assarsson (2007) lyfter fram och menar att först när elevers 

olikheter ses som en resurs blir det möjligt för alla elever att känna delaktighet och bli 

accepterade. Vi ser en skillnad från de övriga informanterna då Helena inte ser eleven med 

annat modersmål än svenska som en direkt resurs, detta på grund av elevens svagheter i det 

svenska språket.  

 

Vi tolkar det som att informanterna Karin och Helena har olika förutsättningar då Helena 

faktiskt inte har den hjälp som Karin, i form av stödperson till den elev som har brister i det 

svenska språket. Även Karin kan se vissa problem i att en elev saknar färdigheter i det svenska 

språket men ser även de elever som ännu inte behärskar det svenska språket som en tillgång 

och hon menar att varje elev tillför något. En rimlig tolkning är att detta beror på Karins 

möjlighet till stöd i undervisningen under den första tiden. Med detta i åtanke ser vi ändå en 

viss skillnad i hur Helena och Karin ser på elevers olikheter. Nilholm (2006) lyfter fram att i ett 

inkluderande klassrum bör olikheten ses som en tillgång. Utifrån Nilholm tolkar vi Karins 

intervjusvar som att Karin har ett inkluderande klassrum. De båda informanterna bedriver sin 

undervisning med alla elever samlade i klassen. Vi gör den tolkningen att Karin tillsammans 

med sina elever, trots elevers svårigheter i det svenska språket, arbetar på och Karin berättar att 

det är roligt. Helena arbetar också på med sitt arbetssätt, och detta innebär att eleven med annat 
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modersmål än svenska sitter med eget arbete. Likheten är således att de båda informanterna 

arbetar med alla elever samlade i klassen. 

 

Nilholm (2006) lyfter fram att ett villkor för ett inkluderande arbetssätt, är hur eleven uppfattar 

sin tillhörighet i klassen. Genom intervjusvaren uppfattar vi att Helenas elev med annat 

modersmål än svenska, får sitta med annat material än de övriga eleverna, och hon berättar att 

detta kan vara lite tråkigt för eleven i längden. Karins elever med annat modersmål än svenska 

deltar i undervisningen, trots bristerna i det svenska språket, genom att Karin tillämpar ett 

arbetssätt där alla elever kan vara delaktiga på sitt eget sätt. Här kan det tänkas att Helenas elev 

inte känner den tillhörighet som Nilholm beskriver och att Karins elever upplever större grad 

av tillhörighet.  

 

5.3  Hur ser läraren på begreppen integrering och inkludering? 
Här redogör vi för det informanterna berättat under intervjun.  

 

5.3.1 Ann 
Ann arbetar som pedagogisk resurs och vid de tillfällen hon inte kan närvara i klassen tas en 

fritidspedagog in för att fylla hennes plats. Ann upplever relationen med eleverna som det 

viktigaste. Ann berättar: 

 relationen, det är mitt tema här i livet, jag tror det är där man vinner allt. 
 

Ann berättar att en bra relation är en förutsättning för tilliten och utan den kommer man 

ingenstans. Ann berättar återigen att elever med annat modersmål än svenska inte sär-skiljs, 

utan alla elever i klassen har sina egna behov. Ann berättar: 

[…] ja, just alltså jag har svårt att särskilja den här gruppen från de andra utan jag tycker 
mer att det man gör är att man lär känna gruppen och så får man se vilka behov som finns 
och nu när vi är två då kan man dela lite och då kan man pussla ihop både svenska och 
med annat modersmål för att man kanske gör en viss grej och då passar de bra ihop va 
alltså det behöver inte alltid vara så att man delar svenska och icke svenska man har 
gruppen och så tittar  man i den och ser vad man behöver göra och så skapar man den här 
relationen (Ann skrattar) det är mitt tema här i livet jag tror det är där man vinner allt. 

I Anns grupp är det två elever av fem med annat modersmål än svenska, som har 

modersmålsundervisning. Modersmålsundervisningen bedrivs utanför skoltid och Ann berättar 

att hon inte har någon inblick i modersmålsundervisningens utformning eller arbetssätt. Ann 
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berättar att hon upplever detta som en nackdel. Ann har heller inga belägg för att 

modersmålsundervisningen är en tillgång hon berättar: 

Öm men det ja det måste man ju tro, det måste man tro… det måste vara bra att få mer 
undervisning i sitt eget språk alltså fast jag har inga, men jag har inga belägg för det så att 
jag märker på barnen att det är bra men men det tror jag.  

Däremot har Ann en vision om hur hon skulle vilja att modersmålsundervisningen vore 

uppbyggd. Hon har en önskan om ett samarbete mellan modersmålsundervisningen och 

undervisningen i klassrummet och en insyn i modersmålsundervisningens arbetssätt. Som 

förslag på vad samarbetet skulle kunna innebära nämner hon veckobrev översatta till elevens 

modersmål och att eleverna i sin modersmålsundervisning, skulle kunna arbeta med de böcker 

som för tillfället används i den ordinarie undervisningen. 

 

5.3.2 Helena 
Helenas elev har ingen modersmålsundervisning och Helena berättar att anledningen till detta 

är att familjen valde att flytta till en annan del av staden och på den här skolan finns inte 

modersmålsundervisning. Detta har Helena tyvärr upplevt förut med andra elever där föräldrar 

valt att tacka nej till modersmålsundervisning, då skolan inte kan erbjuda detta på plats. Helena 

berättar att modersmålsundervisningen säkert skulle underlätta för henne som lärare i den 

ordinarie undervisningen, och tror att även eleven skulle ha fördel av 

modersmålsundervisningen i sin språkutveckling. En tanke som Helena har är att 

modersmålsundervisningen skulle vara integrerad i den ordinarie undervisningen och då 

fungera som tolkhjälp, det skulle vara det allra bästa men Helena är väl medveten om att detta 

bara är visioner. Helena berättar: 

 Annars så här i klassrummet kör vi bara på, jag ska ju egentligen inte ge någon 
särbehandling utan eleven ska ju bara hänga på, på det eleven gör.  

Helena berättar att tanken är, att eleven ska sitta med i klassrummet och snappa upp det den 

kan och påpekar att hon inte har någon extra hjälp med eleven förutom de få timmar eleven går 

ut till specialpedagogen.  

 

Helena tror att eleven lär sig nya saker genom att eleven finns med i klassrummet, även om 

eleven ibland kan upplevas som passiv.  
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Helena berättar: 

 Ja man hör ju mer av elevens röst, i början sa eleven ingenting så visst gör eleven det, 
eleven vågar fråga mer och känner sig säkrare i gruppen och då blir det ju att man pratar 
mer och frågar mer om ord eleven inte förstår. 

Helena berättar att det är i skolan eleven kommer i kontakt med det svenska språket och hon 

märker också att eleven mer och mer vågar göra sin röst hörd i klassrummet. Helena berättar 

att eleven gör mindre framsteg än förväntat och hon kopplar samman detta med att eleven inte 

har annan kontakt med svenskan mer än i skolan. Helena berättar att varje elev utvecklas i 

olika takt och att lärandet är individuellt.   
 

5.3.3 Britt 
Britt berättar att hon inte har inblick i modersmålsundervisningen men menar att hon har 

tillräckligt mycket kunskap för att säga att den är livsviktig. Britt berättar: 

Jag har inte inblick i själva undervisningen, däremot har jag tillräckligt mycket kunskap 
för att säga att den är livsviktig. Men den måste vara av hög kvalitet för… och det kan jag 
inte gå i god för men… 

Britt berättar att oavsett vilken form modersmålsundervisningen har så är det viktigaste att alla 

som finns runt eleven måste arbeta åt samma håll. Britt berättar att vi måste se alla elevers 

olikheter som berikande och istället för att fördöma måste vi förklara olikheterna. Hur detta ska 

ske vet inte Britt men hon tänker sig att alla personalkategorier inom skolan (rektor, 

specialpedagog, modersmålsundervisning och klasslärare) måste ha bättre kontakt och mer 

inblick i varandras verksamheter.  

 

Britt berättar att då modersmålsundervisningen är så viktig för eleven måste den också vara 

viktig för klassläraren. Britt berättar: 

 ja eftersom modersmålundervisningen har jättestor betydelse för barnet så blir det lika 
betydelsefullt för läraren och den som har ett språk att stå på har ju något att landa ett nytt 
språk i det går ju inte att komma ifrån det, och det är ju när man är ospråkig istället för 
tvåspråkig det är ju då vi har problem. 

Britt berättar också att det är ”idiotiskt” som det ser ut idag att elever med annat modersmål 

än svenska, ofta går i samma skola istället för att få möjligheten att vara i en svenskspråkig 

miljö. Alla skolor borde vara förberedda på att ta emot elever med annat modersmål än 

svenska.  
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5.3.4 Karin 
Karin berättar att hon har lång erfarenhet av att arbeta med elever med annat modersmål än 

svenska och uppfattar att hennes arbetssätt är kreativt. I sin undervisning använder Karin alla 

sinnen och alla elever är delaktiga i undervisningen. Karin använder sig av bilder, 

egenhändigt konstruerat material såsom miniatyrer av stolar och bord i olika storlekar. Karin 

berättar: 

[…] då får man ju lilla stolen och stora stolen och så här, så i mitt arbetssätt är jag väldigt 
konkret och när det kommer in elever från ett annat land då kommer den ju med i arbetet 
som jag redan har […]”Karin anpassar sin undervisning så att alla kan delta efter sina 
förutsättningar men hon berättar att hon inte gör några förändringar utan arbetar mot de 
mål som eleverna har. Karin berättar vidare att om en elev saknar kunskap i exempelvis 
engelska språket får eleven ändå vara delaktig i undervisningen, efter sin egen förmåga.  

 

I Karins klass har sex elever modersmålsundervisning som sker efter skoltid. Karin berättar 

att det är bra att den ligger utanför skoltid, då eleverna inte vill gå miste om den ordinarie 

undervisningen. Karin anser att modersmålsundervisningen är viktig för eleven, och hon 

menar att hon har viss inblick i den och att hon måste ha ett förtroende för att 

modersmålsundervisningen bedrivs på ett bra sätt. Karin berättar: 

[…] det är bara jättebra att de har sitt hemspråk och att de utvecklas i det man ser ju att de 
blir duktiga […] jag måste ju lita fullt ut på att de gör sitt bästa, alltså modersmålslärarna 
[…] det är ju om man skulle ha ett dåligt språk om man är uppfödd i Sverige och har 
dålig svenska och även dåligt hemspråk, men är de starka i sitt hemspråk så tror jag inte 
att det är svårt alls. 

 

5.3.5 Tolkning och analys av: Hur ser läraren på begreppen integrering och 
inkludering? 
 
Nilholm (2006) beskriver inkludering som att skolan är en helhet där alla elevers olikheter ses 

som en tillgång och den sociala delaktigheten är ett villkor för inkludering. Skolan ska vara 

organiserad på ett sätt som tar tillvara elevens olikheter (Nilholm 2006).  Utifrån intervjusvaren 

framgår att i Anns klass görs ingen uppdelning av elever efter deras modersmål. Här arbetar 

pedagogerna med klassen som helhet där varje elevs enskilda behov styr undervisningen. Även 

Karin anpassar sin undervisning efter elevens förutsättningar. Nilholm beskriver att skolan ska 

ta tillvara på den mångfald som finns, och detta är något som vi anser att Ann och Karin gör i 

sin undervisning, detta kan tolkas som att de båda lärarna arbetar inkluderande. Även Britt har 

ambitionen att arbeta efter något som kan ses som inkluderande när hon berättar att elevers 
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olikheter måste ses som berikande, men hon upplever inte att skolan som helhet arbetar åt 

samma håll. Vi ställer oss frågan: om alla som är verksamma inom skolan ser till elevens bästa 

varför strävar de då åt olika håll? En möjlig förklaring till det skulle enligt vår uppfattning 

kunna vara att trots att de olika personalkategorierna, rektor, specialpedagog, modersmålslärare 

och klasslärare, ser till elevens bästa så gör de det ur olika perspektiv på hur skolan ska möta 

elevers olikheter. Om skolans olika personalkategorier ser på eleven på samma sätt som 

Assarsson (2007), där skolan inte ska sträva efter att anpassas efter elevens olikhet, då 

olikheten ska finnas kvar som skapande kraft, får detta en konsekvens. Om skolans olika 

personalkategorier istället strävar efter att anpassas efter elevens olikhet (Haug 1999), kan det 

tänkas att konsekvensen blir en annan. Möjligheten finns att olika personalkategorier inom 

samma skola har olika syn på elevens olikhet. För att undvika detta, måste alla 

personalkategorier precis som Britt beskriver, ha större inblick i varandras verksamhet. Vilken 

innebörd begreppet inkludering ges blir således avgörande för vilket arbetssätt pedagogen 

väljer att arbeta utifrån (Nilholm 2006). 

 

Helena menar att eleven med annat modersmål än svenska ska sitta med i klassrummet och 

följa undervisningen efter sin egen förmåga. Detta kan tolkas, utifrån de intervjusvaren vi fått, 

som att eleven skall integreras i klassrummet då pedagogen inte tar tillvara på elevens 

tillgångar utan eleven ska anpassas till klassrummets undervisningsform. När ett klassrum på 

detta sätt förblir oförändrat beskriver Nilholm (2006) arbetet som integrerande. Något som 

ytterligare talar för integrering är att Helenas elev kompenseras, något som Haug (1998) 

beskriver som det kompensatoriska perspektivet, för sina brister i det svenska språket genom 

specialundervisning. Haug menar att om målet med denna form av undervisning är att eleven 

ska fungera jämbördigt med sina kamrater i den ordinarie undervisningen, är detta en form av 

segregerande integrering. Britt berättar att en del av hennes arbete som speciallärare är att ge 

eleverna tillräckliga kunskaper för att eleven ska kunna fungera i den ordinarie klassen. Detta 

kan tolkas som att Britt ägnar sig åt det Haug benämner som segregerande integrering.  

Nilholm (2006) menar att denna form av separat lösning i första hand gagnar klassläraren, som 

således inte behöver hantera olikheten utan ansvaret finns hos specialpedagogen. Något som vi 

härrör till begreppet integrering.   

 

von Wright (2001) beskriver det relationella perspektivet där elevens behov förstås i en 

situation, knutna till ett visst sammanhang, och där läraren blir delaktig i elevens behov. 

Persson (2001) menar att skolan strävar efter att ta detta perspektiv. Av de intervjusvar vi har 
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fått, tolkar vi det som att detta kan vara rimligt, men att det skiljer sig åt mellan informanterna 

hur pass delaktiga informanterna är i elevens behov och om de förstår elevens behov knutna till 

ett visst sammanhang. Utifrån Karins svar kan det tänkas att hon genom sitt arbetssätt ser till 

eleven i det sammanhang denne befinner sig, vilket skulle kunna innebära att hon har ett 

relationellt perspektiv. Britt berättar att tiden inte räcker till för att se vilka behov och 

svårigheter eleverna har. Då Britt för närvarande arbetar som speciallärare, kan det å ena sidan 

tänkas att det är en svårighet i sig att ha ett relationellt perspektiv då hon ofta skall ge eleven 

den hjälp den behöver för att kunna delta i den ordinarie undervisningen. Å andra sidan skulle 

Britt kunna ha ett relationellt perspektiv och se varje elev i det sammanhang där hon möter 

eleven, men detta gynnar eleven endast i mötet med Britt och inte i mötet med klassläraren. 

Även Helena ser till elevens behov knutna till ett visst sammanhang och handlar därefter. Dock 

finner vi det osäkert utifrån intervjusvaren, om Helena kan ses som delaktig i elevens behov 

när eleven inte alltid är delaktig i undervisningen, utan sitter med eget material.  

 

Säljö (2000) menar att genom ett sociokulturellt perspektiv på lärandet är den kommunikativa 

processen central och det är genom kommunikation som lärandet sker. För att lära sig ett språk är 

det inte tillräckligt att lära sig ord och fraser, utan det innebär även att hänsyn tas till kulturen 

och den samhälleliga gemenskapen (Säljö 2000). Även Dysthe (1996) menar att språket är 

centralt för inlärningsprocessen, där eleven i samspel med sina kamrater och sin lärare bygger 

upp ny kunskap. Vi tolkar det som att Karin berättar om sitt kreativa sätt att arbeta, som att hon 

har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, då de nya ord som eleven möter får både innebörd 

och förklaring. Om en elev, precis som Helenas, sätts in i den ordinarie undervisningen och 

översköljs av det nya språket tas inte hänsyn till att ett nytt språk bara kan läras in utifrån ett för 

eleven begripligt språk (Sjökvist & Lindberg 1996). Detta är något som de andra informanterna 

enligt vår tolkning ser som viktigt. De framhåller att både goda kunskaper i elevens modersmål 

och att eleven får vara delaktig i en svenskspråkande miljö är förutsättningar för att eleven skall 

lära sig det nya språket. Helena upplever att eleven gör framsteg i det svenska språket genom att 

eleven ”snappar upp” det svenska språket i klassrummet och att eleven får specialundervisning, 

men hon berättar att processen går långsamt. Trots att vi inte har träffat eleven i fråga eller tagit 

del av elevens bakgrund, slår oss ändå tanken att de framsteg eleven gör skulle kunna vara större 

om läraren använde ett arbetssätt som främjade kommunikation och samspel mellan elev, lärare 

och kamrater (Säljö 2000 & Dysthe 1996). Genom att tillämpa den syn på lärande som Säljö 

(2000) och Dysthe (1996) beskriver skulle det möjligen kunna innebära att eleven inkluderas och 

får, precis som Nilholm (2006) beskriver, känna delaktighet, tillhörighet och erkännande i 
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klassrummet. Här ser vi att beroende på vilket synsätt läraren har på elevers olikheter, kan vara 

av betydelse för om läraren arbetar integrerande eller inkluderande. Som vi nämnde ovan tolkar 

vi att eleven integreras i Helenas klassrum, genom att miljön där eleven vistas förblir oförändrad 

och att eleven kompenseras genom eget material då eleven, enligt Helena, ej kan följa den 

ordinarie undervisningen, och genom att eleven får specialundervisning. 

 

Nilholm (2003) lyfter fram, genom Clark, Dyson och Millward, att alla elever har rätt till 

liknande kunskaper och Lpo94 lyfter fram att alla har rätt till lika utbildning. Ett dilemma 

uppstår, enligt Nilholm, då skolan och läraren skall bemöta alla elevers olikheter samtidigt som 

skolan skall anpassas efter varje elevs olikhet (Nilholm 2003). Helenas elev har 

specialundervisning och detta kan tolkas som att skolan anpassar sig efter eleven och samtidigt 

behöver inte läraren bemöta olikheten. Värt att påpeka är att detta sätt att arbeta, kan upplevas 

som något positivt, både från lärarens sida och från elevens sida. Hur det är i detta fall kan vi 

inte uttala oss om då vi inte har talat med eleven. Inte heller har Helena uttryckt sig om hur hon 

uppfattar detta, mer än att hon berättar att det kan störa hennes undervisning när eleven 

behöver lämna klassrummet.    

 

5.4 Hur ser läraren på begreppet en skola för alla? 
Här redogör vi för det informanterna berättat under intervjun. 

 

5.4.1 Ann 
En skola för alla beskriver Ann som en skola där alla har rätt att växa upp till goda och 

lyckliga medborgare, Ann beskriver detta som målet med en skola för alla. Samtidigt menar 

Ann att det är ett begrepp som har funnits i många år och hon upplever det som att begreppet 

används lite slarvigt och att det är få som tänker på betydelsen av begreppet en skola för alla. 

Ann berättar: 

Jag tror att en skola för alla har man slängt sig med i många år, men fast det är ju det är ju 
väldigt få som tänker på vad det är och om vi har en skola för allt nu är man väldigt 
tveksam till…tycker jag. 

Under samtalets gång ser Ann tillbaka på sitt tidigare arbete som personlig resurs och inser att 

det man då strävade efter var att anpassa eleverna till den verksamhet som ansågs vara mallen 

för det ”normala”. Ann reflekterar kring det arbetssättet, och hon funderar över varför de här 
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eleverna inte kan få vara utanför den mall där de skall passas in i. Hon har en tanke om att 

eleverna skulle må bättre av att inte anpassas till skolans mall, men säger att detta kräver vidare 

gränser för vad som skall anses som ”normalt”.  Idag har skolan en för snäv mall för vad som 

anses vara ”normalt” och Ann tror att ju mindre pengar och resurser skolan har desto snävare 

blir mallen. Ann berättar att vi kan ha en skola för alla men säger att diskussionen måste föras 

på alla plan och i alla led, från skolledning till varje pedagog. Ann berättar: 

Ja, ja alltså det blir ju det blir ju så här med ord med positiv eller negativ klang och är 
man i behov av särskilt stöd så låter det så negativt men tänker man inte på det som något 
negativt utan bara att det är rättvist att du får den hjälp du behöver och du får den hjälp du 
behöver det är så laddat det är ju så negativ klang i mycket…men det är ju bara ord. 

 

5.4.2 Helena 
Helena berättar att en skola för alla är en skola där alla elever utifrån sina behov får möjlighet 

till den hjälp de behöver för att nå de mål som sätts upp. Här ser Helena en svårighet då det 

saknas resurser för att hinna med att tillgodose alla elevers behov och att hinna med att ge alla 

elever uppmärksamhet. Detta är något som Helena menar är en förutsättning i en skola för alla. 

För att nå målet med en skola för alla berättar Helena att hon skulle vilja ha möjligheten att 

dela upp klassen i mindre grupper, där elever som kunskapsmässigt är på samma nivå kan 

arbeta tillsammans. Helena berättar: 

Ja, jag skulle vilja ha möjlighet att dela upp mer i grupper, det har man ju pratat mycket 
om förr, att man inte ska gruppera och så, men jag tycker att det skulle man behöva gör 
mer och kanske framförallt för de elever som är lite ”starkare” att de skulle komma 
vidare lite och att man fick tid för dem som har det svårt.  

Det som krävs är fler vuxna i klassrummet istället för att eleverna får förflytta sig ut ur 

klassrummet till annan undervisning, något som Helena berättar att hon upplever som störande 

i undervisningen. Helena berättar att alla elever trots olikheter skall rymmas i en skola för alla, 

men genom att dela upp eleverna i mindre grupper skulle elevernas olikheter bli mindre 

utmärkande. Helena berättar också att barn har en helt annan förståelse för olikheter mot vad 

vuxna har och beskriver detta som att: 

 […] barn förstår det där ändå, dom köper det på nått sätt att alla är olika, de ifrågasätter 
inte direkt.  
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5.4.3 Britt 
Om begreppet en skola för alla säger Britt så här: 

Det innebär, jag höll på att säga… (lång väntan)… det är ju en utav anledningarna, tror 
jag, av att förfärligt många lärare går in i väggen, man förstår vad det betyder, man 
önskar att man var där, man sliter häcken av sig för att komma dit men har inte en chans, 
det är vad det betyder, för mig är det en ständig frustration att ha det i tankarna. Det ser så 
långt bort ut… 

 En skola för alla skulle Britt vilja se som en skola där alla elever får möjligheten att utvecklas 

utifrån den han/hon är. Hon ser en skola för alla som skolans uppdrag och menar att skolan har 

skyldighet att se till att det finns resurser och kompetens för att klara detta uppdrag. Britt 

berättar: 

Vi kan inte sätta 25-30 individer i ett klassrum och förvänta dig det är ju fullständigt 
absurt det är konstigt i vårt samhälle att rikta sig till den gruppen som en och tro att de 
ska förstå. Det finns ju inte? 

Vidare berättar Britt: 

[…] För det första skulle det vara mindre grupper inte fullt så många barn i gruppen och 
så fler vuxna med olika kompetens, alla måste inte vara i klassrummet samtidigt men jag 
tror att det är vikigt att det inte bara är en lärare i varje klass, det är en av nycklarna till 
för att orka se alla. 

Britt berättar att en skola för alla skall vara en skola för alla och att pedagogen måste bemöta 

varje elev för den han/hon är. Ett sätt att nå detta är att arbeta i mindre klasser med fler vuxna 

med olika kompetens som finns tillgängliga för eleven. Detta är en av nycklarna till att vi skall 

orka se alla elever. 

 

5.4.4 Karin 
En skola för alla innebär för Karin en skola där alla elever känner sig trygga, en skola som 

eleven vill komma till och där eleven får självförtroende och uppmuntran. Alla skall bli 

accepterade för den man är. Karin berättar: 

Mycket uppmuntran, det bygger min filosofi på, att vända det man kan inte bara klaga 
och klaga utan uppåtpuffar. Där man blir accepterad och duger som man är det är 
jätteviktigt och det jobbar jag på.  

Karin berättar att i en skola för alla sker inlärningen genom att eleverna trivs och mår bra i en 

god miljö. Hon berättar att alla elever någon gång är i behov av särskilt stöd men upplever 

inte detta som ett problem, utan ser varje elevs möjligheter. 
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En skola för alla är enligt Karin en skola:  

Där alla får jobba efter sin kunskapsnivå, som de här barnen som kommer, den som har 
det jobbigt i svenska, den som har det i matte där kanske man får ligga i årskurs två i 
matte fast man går i trean. Så jobbar jag nu. Där har vi någon som går i ettan som jobbar i 
tvåans nivå och tvärtom. Man har en grundkurs, och jobbar man fritt får man stimulans 
och de som inte klarar det måste få extra hjälp […] Jätteviktigt att man får känna att man 
får jobba från sin kunskapsnivå. Det är en skola för alla. 

Karin berättar, att enligt henne är en skola för alla en skola där alla elever får arbeta utifrån sin 

egen kunskapsnivå.  

 

5.4.5 Tolkning och analys av: Hur ser läraren på begreppet en skola för 
alla? 
 
Nilholm (2006) menar att begreppet en skola för alla kan ha olika innebörd, vilket 

informanterna också beskrev under intervjuerna. En skola för alla menar Assarsson (2007) är 

ett positivt laddat ord, något som är bra och något som skall eftersträvas. Liksom Assarsson 

beskriver Ann begreppet som ett begrepp med positiv klang. Britt ser på begreppet en skola för 

alla som skolans uppdrag, men hon ser till skillnad från Ann på detta uppdrag med viss 

skepsis, då det symboliserar en ständig frustration för henne då målet en skola för alla är så 

långt borta.  

 

Haug (1999) menar att skolan skall vara en plats där ingen ställs utanför. Detta är något som tre 

av våra informanter också beskriver när de talar om begreppet. De berättar att en skola för alla 

skall vara en skola för alla, där olikheter accepteras och eleven blir bemött för den som den är.  

Enligt Lpo 94 har skolan som uppdrag att främja elevers kunskapsutveckling genom att ha sin 

utgångspunkt i elevernas tidigare kunskaper. Detta är något som Karin ser som viktigt och hon 

berättar att eleven skall ha möjlighet att arbeta utifrån sin egen kunskapsnivå.  

 

Skolan är idag, enligt Haug (1999), en skola där en kompensatorisk pedagogik i form av 

specialpedagogik används, och är då inte en skola för alla. Tre av informanterna beskriver en 

önskan om fler vuxna i klassrummet och mindre elevgrupper. Britt har en önskan om att det skall 

finnas fler vuxna med olika kompetens som skall finns till för eleverna och menar att detta är 

nyckeln till att läraren skall orka se alla elever. Även Helena lyfter fram att det är svårt att se alla 

elever och hon önskar fler vuxna i klassrummet. Genom detta behöver inte eleverna förflytta sig 

från klassrummet. Detta kan tolkas som att informanterna har en tanke om att skolan skall sträva 
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efter att den kompensatoriska specialundervisningen istället förflyttas in i klassrummet, något 

som kan benämnas som ett relationellt perspektiv (Persson 2001). Det kan även tolkas som att 

lärarna tänker sig att specialundervisning inte längre är nödvändig om det finns vuxna med olika 

kompetens samlad i klassrummet, som på så vis tillgodoser varje enskild elevs behov. Vi ställer 

oss frågan om detta är möjligt?  

 

6. DISKUSSION  
Vårt syfte med denna uppsats är att belysa, med utgångspunkt i lärarens arbete med elever 

med annat modersmål än svenska, lärares uppfattning av ett inkluderande arbete i en skola för 

alla. För att uppnå detta syfte har vi använt relevant litteratur samt gjort en mindre kvalitativ 

intervjustudie utifrån en intervjuguide grundad på våra forskningsfrågor. Vi kommer nedan att 

föra en diskussion kring vårt resultat.  

 

Haug (1999) menar att skolan inte är en skola för alla, utan istället har vi en skola där det 

bedrivs kompensatorisk pedagogik. Genom intervjusvaren får vi den uppfattningen att 

informanterna önskar en skola för alla där olikheter möts och accepteras, men att skolan idag 

inte når ända fram. Genom intervjusvaren har vi även fått veta att de elever som har annat 

modersmål än svenska och får specialpedagogik, får denna undervisning utanför den ordinarie 

undervisningen. Det kan då tänkas att det är som Haug beskriver, att vi har en kompensatorisk 

skola.  

 

Något som vi finner intressant och vill lyfta fram i detta resonemang, är att när informanterna 

fick frågan om hur de ser på begreppet en skola för alla var det tre av informanterna som 

beskrev begreppet med positiva ord medan en av informanterna, Britt, gav en negativ bild av 

begreppet en skola för alla. Britt berättar att för henne är tanken om att nå en skola för alla, en 

ständig frustration. Ett rimligt antagande skulle kunna vara att Britt tillskillnad från de övriga 

informanterna, reflekterat över innebörden och betydelsen av begreppet. Assarsson (2007) 

menar att begreppet en skola för alla är något som är gott och skall eftersträvas, och det kan 

tänkas att de andra informanterna, precis som Assarsson lyfter fram, svarat utifrån de 

förväntningar som förknippas med begreppet.  

 

För att återgå till det som Haug (1999) beskriver som kompensatorisk pedagogik vill vi föra 

ett vidare resonemang kring detta. När informanterna beskriver att vissa elever med annat 
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modersmål än svenska har specialpedagogik, tolkar vi detta som att det görs en värdering av 

en elevs olikhet eller dennes behov av särskilt stöd, i och med att eleven skall kompenseras 

för sina brister. Detta skulle kunna tyda på att när en elev anses ha en brist, värderas eleven. 

Vi tolkar Nilholm (2003) som att olikheten inte är ett problem så länge som den inte värderas. 

Det är när en värdering görs av olikheten som problem uppstår. En rimlig tolkning av detta 

skulle då kunna vara, att om vi inte gör en värdering av elevers olikhet skulle dessa elever då 

kunna vara inkluderad i klassrummet.  Eller är tanken den att vi genom en inkluderande skola, 

en skola för alla, kommer bort från värderingar av elevers olikheter? Vi har inga klara svar på 

dessa funderingar, men vi anser att inkludering knappast är en given väg till en skola där 

elevernas olikheter inte värderas. Detta då en tanke finns om att värderingen fortfarande 

skulle finnas kvar, men kanske uttryckas på ett annat sätt, än i form av kompensatorisk 

pedagogik.  

 

Informanterna påtalade en önskan om att fler pedagoger skulle vara verksamma i samma 

klassrum. En tolkning vi gör av deras intervjusvar är att lärarna tänker sig att specialundervisning 

inte längre är nödvändig om det finns vuxna med olika kompetens samlad i klassrummet, som på 

så vis tillgodoser varje elevs enskilda behov. Ett dilemma som kan uppstå är, hur alla dessa 

elever ska kunna mötas? Det är rimligt att tro att pedagogerna någon gång kommer att möta en 

elev vars behov inte kan tillgodoses i klassrummet, trots den samlade kompetens som finns där. 

Frågan blir då om det inte alltid kommer att uppstå dilemman som gör att inkludering inte alltid 

är det bästa, där någon form av alternativ som inte är inkluderade kommer att behövas? Detta 

skulle kunna tala emot att vi kommer att kunna uppnå en inkluderande skola, som är en skola för 

alla.  

 

För att vi ska kunna ha en inkluderande skola måste vi förstå innebörden av begreppet. Det är 

svårt för oss och det är svårt för lärarna att förstå vad en inkluderande skola är då det inte finns 

några tydliga riktlinjer för vad en inkluderande skola innebär. 

 

Nilholm (2006) menar att en inkluderande skola är en skola som ska formas efter varje elevs 

olikhet, skolan ska således anpassas efter eleven. Utifrån Nilholms definition gör vi den 

tolkningen att en inkluderande skola borde vara en skola där alla elever har en plats och får sina 

behov tillgodosedda. Genom våra intervjusvar har det framgått att modersmålsundervisningen 

sker utanför den ordinarie undervisningen, ibland utanför den aktuella skolan. Detta har för vissa 

elever med annat modersmål än svenska inneburit att de tackat nej till den undervisning som de 
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har rätt till. I det här avseendet är inte skolan, enligt vår tolkning, inkluderande. I intervjuerna 

framgår det att informanterna är nöjda med modersmålsundervisningen utformning men har en 

önskan om ett ökat samarbete eller större inblick i verksamheten. Något som vi finner intressant 

är att Karin lyfter fram elevens önskan om att inte gå miste om den ordinarie undervisningen. 

Vilket innebär att Karin ser positivt på att modersmålsundervisningen ligger utanför den 

ordinarie undervisningen. Vi ställer oss här frågande till om inte skolan, i det här avseendet, ändå 

kan vara inkluderande trots att modersmålsundervisningen inte ligger i samband med den 

ordinarie undervisningen? Nilholm (2006) lyfter fram att ett villkor för inkludering är att eleven 

själv känner tillhörighet och erkännande i klassrummet. I Karins intervju framkommer det att 

eleven vill ha modersmålsundervisningen utanför den ordinarie undervisningen, och genom att 

läraren tillgodoser elevens behov/önskan om sin situation så finner vi det rimligt att anta att 

läraren bedriver ett inkluderande arbete. Men frågan kvarstår om vi har en inkluderande skola, en 

skola för alla, detta är en fråga som varje enskild lärare och varje enskild elev själv måste ta 

ställning till, enligt Nilholms villkor. Även om läraren uppfattar sitt arbete som inkluderande 

innebär inte detta per automatik att eleven känner sig inkluderad. Kan vi alltid vara säkra på att 

alla elever känner den sociala delaktighet som Nilholm talar om? Nästa fråga blir då, om vi 

någonsin kan uppnå ett helt inkluderande arbete inom skolan?  

 

6.1 Avslutande ord  
I denna uppsats har vi fört ett resonemang kring lärares uppfattning av ett inkluderande arbete i 

en skola för alla. Vi som blivande pedagoger kan mycket väl tänka oss att arbeta inkluderande 

i mötet med elever med annat modersmål än svenska, i en skola för alla, men vi inser även att 

detta inte på något sätt, är enkelt att uppnå.  

 

Genom tidigare forskning samt genom vår egen kvalitativa intervjustudie, har vi fått en 

förståelse för att inkludering är av godo, och något att sträva mot. Vi har dock i nuläget svårt 

att se inkludering som det enda tänkbara alternativet för att möta alla elevers olikheter och 

behov i en skola för alla. Genom vår intervjustudie anser vi, att det framkommit att de lärare vi 

intervjuat har varje elevs bästa för ögonen. Hur de sedan arbetar för att tillgodose varje enskild 

elevs behov, skiljer sig åt. Vi menar att det även framkommit att informanterna arbetar mer 

eller mindre inkluderande men att ingen utav dem arbetar uteslutande inkluderande. Kanske är 

det så att detta heller inte är möjligt i dagens skola?   
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE 
1. Hur beskriver läraren sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska? 

Intervjufråga:  

Vad innebär det för dig att arbeta i ett klassrum med elever med annat modersmål än svenska? 
 
Vilka möjligheter ser du?   
Kan du ge några exempel? 
 
Vilka svårigheter ser du? 
Kan du ge några exempel? 
 

2. Hur ser läraren på begreppen integrering och inkludering?  

Intervjufråga 

Hur uppfattar du ditt arbetssätt med elever med annat modersmål än svenska? 
 
Varför har du valt att arbeta på detta sätt? 
 
Använder du dig av extra resurser för att hjälpa barn med annat modersmål än svenska i 
undervisningen?  
JA Vilka resurser då? 
NEJ  Hur lägger du upp din undervisning då? 
 
3. Hur ser läraren på begreppet en skola för alla? 

Intervjufråga 

Är det några av eleverna i din klass som har modersmålsundervisning? 
 
Hur påverkas din undervisningssituation i och med att elever har modersmålsundervisning? 
Vilken betydelse uppfattar du att modersmålsundervisning har för den enskilda eleven? 
 
Vilka fördelar ser du med den aktuella modersmålsundervisningen?    
Vilka nackdelar ser du med den aktuella modersmålsundervisningen? 
 
Skulle modersmålsundervisningen kunna vara utformad på något annat sätt? 
Har du några exempel på detta? 
 
Vad innebär begreppet ”en skola för alla” för dig? 
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BILAGA 2, INFORMATIONSBREV 
Vi skriver nu ett examensarbete och vi behöver din hjälp för att höja kvaliteten på vårt arbete.  

Vi är intresserade av hur du arbetar med elever som har annat modersmål än svenska. Det 

skulle vara värdefullt för oss om vi fick en möjlighet att ta del av dina erfarenheter och tankar 

kring detta.  

 

Vi skulle därför vilja träffa dig för en intervju. För att vi ska kunna bearbeta vårt samtal, och 

underlätta vårt efterarbete kommer vi att spela in vår intervju. Vi följer Vetenskapsrådets 

etiska rekommendationer vilket bl.a. betyder att ditt deltagande är frivilligt och att du som 

person och den information som du ger till oss kommer före, under och efter arbetet förblir 

anonymt.  

 

Tillsammans med det här brevet har vi skickat ytterligare ett dokument. I det här dokumentet 

vill vi att du fritt berättar lite om din bakgrund. Vi är intresserade av att få veta hur länge du 

arbetat som lärare, hur många elever i din klass som har annat modersmål än svenska och dina 

erfarenheter kring att möta dessa elever. Detta dokument kan du returnera till oss via mail 

eller skriva ut det och ta med det till intervjun.  

 

Inför vår kommande intervju skulle vi vilja att du tänker lite på vad uppdraget en skola för 

alla betyder för dig i ditt arbete.  

 

Vi hör av oss till dig för att tillsammans boka en lämplig tid för en intervju.  

 

Om du har några frågor är du välkommen att ringa till någon av oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Elisabet Järlstam, Maria Melkersson och Anna Larsson 

Telefonnummer: 

Elisabet xxx 

Maria xxx 

Anna xxx 
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