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Förord 

Jag minns den första magiska tiden, när jag som nybliven tonåring fick göra bekantskap med det 

franska språket och den franska kulturen. Det var en värld full av charmerande monsieurs och 

madames, nybaksdoftande baguetter och sånger av Edith Piaf och Yves Montand. Allt var 

vackert, åtråvärt, lätt och livsnödvändigt. Från den tiden och fram till nyligen har språkens 

kunskapskälla varit min verklighet, från vilken jag sett på min omvärld och gjort mina val. 

Språklärare blev mitt kall, mitt yrke och min identitet. 

Under de senaste tre åren har min verklighet blivit en annan. Lärandets mysterium har genom 

specialpedagogikutbildning och yrkesutövning som specialpedagog gett helt nya fokus och 

perspektiv. Det sätt jag ser på verksamheten på skolan, i klassrummet och med eleven är inte helt 

förändrat, men har fått fördjupad innebörd och en annan förståelse. Jag skulle säga att min 

uppfattning av elevers rätt att få ledning och stimulans har fått en rikare dimension. 

Mitt examensarbete handlar mycket om uppfattningar av den upplevda verkligheten. Genom 

våra liv, både personliga och yrkesliv erfar vi både medgångar, lycka och positiva förändringar, 

men även motgångar i olika former och skepnader, som vi alla är olika utrustade och förberedda 

att möta.  

Efter tjugofem år som lärare, har jag erfarit många nya direktiv och lagförslag. Hur vi som 

professionella pedagoger bemöter dessa är väldigt olika. Det handlar om i vilken upplevd 

verklighet vi befinner oss. Den ser olika ut för oss alla och det går inte till fullo förstå andras. 

Men min verklighet har gett mig erfarenheter och insikter som gjort mig till den jag är.  

I detta examensarbete hoppas jag kunna bidra med kunskap på ett vetenskapligt vis, något som 

stundom fått mig att förlora mig i filosofins irrgångar och metodböcker, men som väckt ren och 

skär nyfikenhet hos mig och som ytterligare öppnat en dörr i mitt liv.  

Det är många jag vill tacka för era bidrag till mitt examensarbete. Först och främst till alla er 

modiga pedagoger som tagit er tid och delat med er av era uppfattningar och innebörd av denna 

nya lagändring och som låtit mig få tillgång till er verklighet! Stort tack till er alla! 

Till min vän och bollplank, Maria Walter, vill jag också rikta ett tack. Du har under alla tre år 

funnits där bokstavligt i ur och skur, då vi under våra sena kvällspromenader luftat både 

vetenskapsteori, specialpedagogens roll och examensuppsats. Marie Bergslycka har också kritiskt 

granskat examensarbetet. Mitt varma tack för er coachning!   

Stort tack till mina handledare Viktor Gardelli och Greta Lindberg för er förberedelse inför 

examensarbetet och för er handledning. Tack också till alla övriga lärare på 

specialpedagogprogrammet i Luleå. Det har varit tre givande år och jag tror jag kan tala för oss 

alla i kursen att vi har känt oss priviligierade över att få vara er första årgång! 

Slutligen vill jag tacka er alla i min familj, främst dig Ingemar och Axel. Ni har fått klara er mest 

utan mig under många kvällar och helger denna vinter. Tack för er tålmodighet och er förståelse 

över att detta examensarbete har behövt stor uppmärksamhet! Nu återvänder jag till vårt 

gemensamma liv! 

 Maria Bernsson i maj 2019 
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Sammanfattning 

Denna studie vill bidra med kunskap kring inkludering och likvärdig delaktighet i moderna språk. 

Studien tar avstamp i ämnet moderna språk i grundskolans årskurs sex, som genom en lagändring 

från 1 juli, 2018, blivit obligatorisk och ett eget ämne, med kursplan och kunskapskrav. Bakom 

denna lagändring ligger Europakommissionens intention att höja språkkunskaperna hos alla 

medborgare för att de bättre ska kunna delta socialt och kommunikativt i framtidens samhälle. 

Syftet med studien är tudelat. Dels är mitt syfte med studien att studera hur skollagändringen: 

moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från årskurs 6 uppfattas och upplevs av språklärare, 

specialpedagoger och utvecklingspedagoger ur ett likvärdigt delaktighetsperspektiv. Dels vill jag 

även bidra till kunskap genom att belysa viktiga faktorer för framgångsrik inkluderande 

undervisning i moderna språk för alla elever. Studien har en ansats att vara en fallstudie av en 

kommun, där datainsamlingsmetoden varit tio kvalitativa intervjuer med semistrukturerade 

frågor som genomförts på sex skolor med fyra språklärare, fyra specialpedagoger och två 

utvecklingspedagoger. Urvalet har gjorts genom mailutskick och är av typen icke-

sannolikhetsurval. De inspelade intervjuerna har transkriberats och sedan bearbetats och 

analyserats. Den kvalitativa analysmetoden jag använt har inspirerats av IPA, den 

fenomenologiska tolkande analysen, där forskaren försöker analysera hur respondenterna 

uppfattar fenomenet lagändringen i sin upplevda verklighet. Analysen bygger på en 

sjustegsmodell, där det transkriberade och färgkodade empiriska råmaterialet sorterats genom 

kodning och induktiv analys till olika underteman. Dessa har sedan analyserats vidare och 

slutligen framstod fyra överordnade teman. Studien innehåller även kvantitativa inslag och en 

deduktiv analys. I studien har antalet kommentarer räknats om fem av aspekterna i 

delaktighetsmodellen; tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Det 

finns även en analys av pedagogernas svar utifrån några olika parametrar som handlar om 

ställningstaganden, vilket leder fram till fyra gestaltningar av förhållningssätt. Resultatet av studien 

redovisar fyra överordnade teman: organisation och resurser, yrkesroller och kollegialt lärande, 

lärande och elevsyn samt förhållningssätt. Resultatet visar att organisationen ser olika ut vad gäller 

alternativ till moderna språk och att tillräckliga resurser inte har lagts på implementering, 

information och fortbildning. Det råder osäkerhet bland pedagoger hur det särskilda stödet ska 

kunna organiseras för eleverna och mer kollegialt samarbete önskas. Studien visar att det går att 

göra många extra anpassningar i moderna språk för att skapa delaktighet för eleverna, men att 

mycket hänger på lärarens förhållningssätt till elevers lärande och vilka specialpedagogiska 

perspektiv som pedagogerna utgår från. Genom noggranna beskrivningar av genomförandet av 

studien och en empiritrogen resultatdel, med många belysande citat, har jag verkat för hög 

tillförlitlighet i studien. Triangulering har även skett genom att empirin kommer från tre olika 

yrkeskategorier, vilkas svar jag tolkat utifrån min egen erfarenhet som språklärare och 

specialpedagog. Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att genomföra en större 

nationell studie med utgångspunkt i denna studies syfte och forskarfrågor. Det särskilda stödet 

inom moderna språk vore också mycket intressant att studera, särskilt med lagändringen från 1 

juli, 2019 att det särskilda stödet i första hand skall ges inom den grupp eleven tillhör. 

Nyckelord: extra anpassningar, gemensam europeisk referensram för språk (GERS), 

inkluderande undervisning, moderna språk, särskilt stöd.  
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Abstract 

The European Commission has published a recommendation for language teaching and learning. 

Sweden has, as a consequence, since 1st July, 2018, a new school legislation concerning 

compulsory third language from year six. Research on how teachers understand and talk about 

this school legislation has not yet been done, and therefore there is a research gap. The purpose 

with my study is, beside studying teachers' comprehension of the effects of the new school 

legislation from an equivalent perspective, also a salutogenic aim to contribute knowledge on 

success factors for an inclusive language teaching. The data collection method I used was semi 

structured interviews and four language teachers, four special educational needs teachers and two 

school progress strategists on six schools were interviewed. All interviews were transcribed in 

full and then an analysis, inspired by IPA, interpretative phenomenological analysis was used to 

generate themes across the teachers’ answers on how they interpreted the new school legislation. 

The study also contains elements of quantitative and deductive analysis. In my study, counting 

has occurred concerning the respondents’ answers about five aspects of participation. There is an 

additional analysis where the respondents’ answers have been analyzed from some parameters of 

standpoints, and the result show four different kinds of attitudes. The results show different 

organizations among the schools concerning groups, special needs and possibilities of additional 

teaching. More information, structure of teaching support and collegial learning is required. The 

results show four superior themes: organization and resources, professional significance and peer 

learning, learning and view of students and finally internal approach. In the most common 

approach among teachers, language learning is seen as a human right and significant for future 

democracy and social interaction in society. These teachers seem to take on this new school 

legislation as a challenge. They highly trust their head of school and colleagues and they adjust 

their teaching at all time. 

 

Keywords: inclusive teaching, Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR), modern languages, special needs, teaching adjustments. 
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1 INLEDNING 

 

I inledningen ges en introduktion till min studie. Här finns också en problembeskrivning och 

syfte med de forskarfrågor som ligger till grund för studien. Några centrala begrepp i studien 

förklaras: moderna språk, extra anpassningar och särskilt stöd, samt delaktighet.  

 

1.1 INTRODUKTION 

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the 

way. – Frank Smith (EF, 2018). 

Det är min fullaste övertygelse att språk är den viktigaste grundpelaren för att utvecklas som 

människa och världsmedborgare och för att skapa en hållbar värld. Som språklärare har jag 

upplevt det som mitt viktigaste uppdrag, att ge eleverna tillgång till språk. Under rubriken 

”Moderna språk” i läroplanen för grundskolan kan man läsa: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk 

kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att 

leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella 

sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. (Skolverket 2018d, s.65) 

Även Skolverket lyfter fram att språk är av avgörande betydelse för människan. Regeringen har 

i enighet med Europeiska Kommissionen en strävan efter högre språkkunskaper. Efter 

Kvalitetsgranskningen av Skolinspektionen (2010), har man försökt strama upp reglementet kring 

språkval för att förhindra eleverna att välja bort moderna språk. 2014 blev det möjligt att söka till 

gymnasiet på sjutton betyg, men det var fortfarande många avhopp, så ytterligare förändringar 

krävdes. ”Om moderna språk anges som ett eget ämne blir regleringen enhetligare. Regeringens 

förslag: Moderna språk ska anges som ett ämne i skollagen som ska erbjudas varje elev inom 

ramen för språkval i grundskolan och specialskolan” (Fridolin, 2017). Det nya lagförslaget trädde 

i kraft den första juli, 2018. Här tycker jag mig finna ett ”research gap”. Hur uppfattas denna nya 

lagförändring i skolan och vilken betydelse får den för verksamheten och för eleverna? 

Speciallärare/specialpedagoger måste sätta sig in i ett ”nytt ämne” för att kunna ge stöd åt såväl 

elever som kollegor. Hur gör skolan för att få alla rektorer, lärare, specialpedagoger och föräldrar 

med på tåget? Vilken fortbildning och vilket stöd får rektorer, pedagoger och specialpedagoger?  

Specialpedagogens uppgift är att: ”kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer … 

samt att leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla 

barn och elever” (Luleå tekniska universitet, 2015, s.1). Utifrån dessa två infallsvinklar; språkens 

grundläggande betydelse och specialpedagogikens uppdrag att tillse likvärdig utbildning, vill jag 

utforska moderna språk ur ett inkluderande delaktighetsperspektiv.    
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

 

Inkludering för en likvärdig skola för alla är intressant att studera i moderna språk, som varit det 

ämne där störst differentiering fortfarande tillåtits förekomma i dagens skola. Tholin och 

Lindqvist (2009), och Skolinspektionens rapport (2010:6), hävdar att det år 2010 var upp emot 

40 procent av eleverna som inte läste ett modernt språk i årskurs 9. Möjligheten att byta bort ett 

modernt språk till svenska eller engelska har tidigare varit legitimt, eftersom man fram till år 2014 

bara kunde ansöka till gymnasieskolan på sexton betyg. Språkvalet i årskurs sex räknades fram till 

2018 inte som ett eget ämne och hade inte någon kursplan och inga betygsgrundande 

kunskapskrav (Skolverket, 2018d).  

Från läsåret 2014/2015 kan eleverna tillgodoräkna sig poäng för betyg i sjutton ämnen, vilket 

stärker moderna språk. Redan 2010 påpekade skolinspektionen att elever hade rätt till särskilt 

stöd i alla ämnen, så möjligheten att få stöd i moderna språk i form av extra anpassningar eller 

särskilt stöd är inte ny.  

Trots detta har de senaste åren en stor andel elever, av olika anledningar, bytt språkval och fått 

en differentierad skolgång, med en lägre ansökningspoäng till gymnasiet. Denna motsättning 

mellan ett önskat läge, med fler flerspråkiga (Europeiska Kommissionen, 2018) och avhopp från 

språkvalet, har fortsatt. Nu ska skolan anta den stora utmaningen att alla elever ska läsa ett tredje 

språk. Hur uppfattas detta i skolan? Här finns ett ”research gap”. Skillnaden med denna studie 

mot tidigare studier och granskningar av språkval, är att nu är moderna språk obligatoriskt från 

årskurs 6, med egen kursplan och egna betygskriterier. Intentionen från politiskt håll har 

ytterligare stärkts och lyder att alla elever ska läsa ett ytterligare språk förutom engelska. Något 

jag tycker behöver kompletteras till forskningen är hur skolan framgångsrikt kan inkludera 

eleverna. Vilken slags undervisning är tillgänglig och inkluderande och vilket stöd, läs extra 

anpassningar och särskilt stöd, är effektivt och hur kan man implementera dessa arbetssätt hos 

lärarna? Detta vill jag i min studie ta reda på. 

1.2.1 Skollagsändring 

En skollagsändring 2018 som påverkar de moderna språken är en stadieindelad timplan 

(Skolverket, 2018b). Detta innebär också att språkvalet blir obligatoriskt från och med årskurs 6 

(Larsson, 2018), till skillnad från tidigare årskurs sju. Moderna språk är ett eget ämne med en 

egen kursplan (SPSM, 2018b). Möjligheterna att byta bort språkvalet ska begränsas, menar 

Skolverket. Det är dock inte reglerat på vilket sätt en elev kan göra omval inom ramen för 

språkvalet. Eleven kan inte byta språk av taktiska skäl för att exempelvis kunna läsa om språket 

från början i gymnasieskolan (Skolverket, 2019b).  
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1.3 SYFTE 
 

Syftet i föreliggande studie är tudelat. Dels är mitt syfte med studien att studera hur 

skollagsändringen: moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från årskurs 6 uppfattas och 

upplevs av språklärare, specialpedagoger och utvecklingspedagoger ur ett likvärdigt 

delaktighetsperspektiv. Dels vill jag även bidra till kunskap genom att belysa viktiga faktorer för 

framgångsrik inkluderande undervisning i moderna språk för alla elever. Mina forskningsfrågor 

lyder 

1. Vad säger språklärare i intervjuer om skollagsändringen: moderna språk obligatoriskt från 

årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

2. Vad säger specialpedagoger i intervjuer om skollagsändringen: moderna språk obligatoriskt 

från årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

3. Vad säger skolutvecklare i intervjuer om skollagsändringen: moderna språk obligatoriskt 

från årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

4. Vilka framgångsfaktorer ger språklärare, specialpedagoger och skolutvecklare uttryck för i 

intervjuer för ett ”modernt språk för alla” utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv?  

 

1.5 CENTRALA BEGREPP 

De centrala begrepp jag valt att förklara är: moderna språk, delaktighet, extra anpassningar och 

särskilt stöd.  

1.5.1 Moderna språk 

Moderna språk ska finnas som ett eget ämne i grundskolan med en egen kursplan (Skolverket, 

2018e; SPSM, 2018b), och enligt skollagen fastslås, att elever ska kunna välja mellan minst två 

av språken franska, spanska eller tyska inför sitt språkval (SFS 2010:800, kap. 10, 5 §). En elev 

får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja modersmål, svenska eller svenska som 

andraspråk, engelska eller teckenspråk (SFS 2010:800, kap. 10, 6 §).  

 

1.5.2 Inkludering 

Inkludering är ett begrepp som kan definierats på flera sätt. För denna studie, som rör verksamhet 

i grundskolan, har jag valt en definition som innefattar både fysisk, social och pedagogisk 

delaktighet, vilket förespråkas i nutida specialpedagogiska sammanhang, bland annat av SPSM 

(2018c). Inkludering kan beskrivas med en gemenskapsorienterad definition av Claes Nilholm 

och Kerstin Göransson:  

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

egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever (utöver sådana 

som rör spatialitet, boende, och temporalitet, ålder). I ett inkluderande system finns gemenskap på 

olika nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och gemensam problemlösning 

är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och demokratiska processer är centrala. Alla elever 

ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. (Skolverket, 2018f, Modul: Inkludering och 

delaktighet – lärande i matematik Del 2: Inkludering – vad betyder det? s. 3). 
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1.5.3 Extra anpassningar, särskilt stöd 

Genom ledning och stimulans skapas en tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2019a). Extra anpassningar 

är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som lärare skyndsamt ska ge elever som befaras 

inte nå kunskapsmålen. Anpassningarna är möjliga att göra inom den ordinarie undervisningen 

(Skolverket, 2018a). Särskilt stöd är något rektor kan besluta i ett åtgärdsprogram när eleven, 

trots extra anpassningar, inte når kunskapsmålen. Dessa stödinsatser är av mer varaktig och/eller 

omfattande karaktär (Skolverket, 2014). Skollagsändringen från 2014 granskades av 

Skolinspektionen 2016, och då hade endast fyra av femton skolor ställt om så att extra 

anpassningar gavs utifrån elevens förutsättningar och behov så att eleverna kan nå så långt som 

möjligt i sin kunskapsutveckling. Många skolor hade brister (Skolinspektionen, 2016). Nytt för 

i år, 1 juli, 2019, är att stor tyngd läggs vid att stödet ska ges utifrån ett inkluderande 

delaktighetsperspektiv (SFS 2018:1098).  

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte 

annat följer av denna lag eller annan författning. (Lag 2018:1098), (SFS 2010:800, 3 kap, 8§). 

Med mer ledning och stimulans, det vill säga fler anpassningar på grupp och individnivå, skapas 

bättre förutsättningar för en god lärmiljö och det särskilda stödet förväntas minska. 

 

 

Figur 1. Specialpedagogiska myndighetens bild av en tillgänglig lärmiljö (SPSM, 2019a, s. 8). 

1.5.4 Delaktighet 

Delaktighet förklaras i SPSMs Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (2015) på följande vis: 

En individs villkor för delaktighet är kontextuell och delaktighetsbegreppet innefattar följande sex 

aspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 

Aspekterna belyser både det som individen själv upplever och det som kan observeras av andra 

(SPSM, 2015, s. 9). 
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Delaktighetsmodellen är framtagen efter vetenskapliga studier (Jansson, 2004) till skolors 

utveckling för en likvärdig utbildning, att alla barn ska ha samma möjligheter till delaktighet i sin 

lärmiljö (SPSM, 2015). Tillhörighet innebär att alla elever har rätt att ingå i ett sammanhang, en 

skola och en klass. Tillgänglighet handlar ofta om fysisk möjlighet att delta i aktiviteter, att platser, 

miljöer och saker är tillgängliga, men kan även handla om att meningssammanhanget ska vara 

begripligt, till exempel att alla ska förstå en instruktion. Socio-kommunikativ tillgänglighet 

handlar om att förstå språk, koder och regler, där eleven kan behöva stöd, till exempel med 

bilder. Samhandling är att kunna göra saker tillsammans med andra elever och att kunna bidra 

på olika sätt. En elev är delaktig när den av omgivningen är erkänd och accepterad, vilket kan 

stödjas till exempel genom styrd gruppindelning. När eleven själv känner sig accepterad och 

delaktig märks engagemang. Autonomi handlar om elevens egna möjligheter att påverka vad 

man gör, hur och med vem. Alla dessa olika aspekter samverkar och modellen kan användas både 

i samband med observationer av grupper eller individer, men även som en matris vid planering 

som förebyggande verktyg (SPSM, 2015). 
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2 BAKGRUND 

  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om språk och flerspråkighet. Här tas även upp hur 

svensk skola förändrats under 1900-talet från en differentierad skola mot en skola för alla. 

Forskning kring specialpedagogens roll beskrivs också.  

 

2.1 TIDIGARE FORSKNING  

Språkens grundläggande betydelse och specialpedagogikens uppdrag att tillse likvärdig 

utbildning, är viktiga i relation till studiens syfte. Som bakgrund till min studie beskriver jag 

kortfattat hur den Europeiska kommissionen påverkat svensk läroplan för moderna språk mot att 

fler elever ska lära sig ytterligare ett språk, förutom engelskan. Internationell forskning om 

språkinlärning samt språkundervisning tas upp. Här beskrivs även kortfattat svensk skolhistorik 

kring differentiering och inkludering, samt vad som innefattas i specialpedagogens roll, däribland 

handledning. 

2.1.1 Flerspråkighet i Europa  

Sverige har liksom EU en strävan efter ökade språkkunskaper i samhället, eftersom flerspråkighet 

hos medborgarna kan bidra till att skapa politisk och kulturell integration samt öka social 

acceptans och förståelse. ”Språk utgör grunden för barnets kognitiva och sociala utveckling och 

de fördelar som flerspråkighet ger, påverkar livets alla aspekter. Språkkunskaper kommer att vara 

centrala i samband med inrättandet av ett europeiskt område för utbildning.” (Europeiska 

kommissionen, 2018). Redan 2002 på Europeiska rådets möte i Barcelona togs beslut om att lära 

ut två språk till elever i tidig ålder. År 2006 fastställdes Europaparlamentets rekommendation om 

nyckelkompetenser för livslångt lärande, där kommunikation på modersmål samt 

kommunikation på främmande språk rör språkinlärning. Kommissionen gjorde en analys 2012 

av språkundervisningen, som visade på låga språkkunskaper och svårigheter i utbildningssystemen 

att förbättra resultaten i språk. Den rekommendation som fastslogs 2018 av Europeiska 

kommissionen har som huvudsyfte att stärka ”den europeiska pelaren för sociala rättigheter”, där 

rätten till god inkluderande utbildning, med språkkunskaper som avgörande färdighet, ska vara 

ett medel för medborgarna att fullt kunna delta i samhället, röra sig fritt, delta i arbetsmarknaden 

och vara ett verktyg för integration (Europeiska kommissionen, 2018). 

Tidig kontakt med flera språk gynnar den kognitiva utvecklingen. Den ryske psykologen 

Vygotskij såg flerspråkighetens förmåga att frigöra tänkandet hos barn (Vygotskij, 1999, refererad 

Lindberg i Bjar, 2010). Flera studier där man undersökt tvåspråkighetens effekt på 

begreppsbildning och analytisk förmåga, visar att flerspråkiga kan vara mer flexibla i sitt tänkande 

än enspråkiga och positiva effekter så som problemlösningskapacitet har kunnat bekräftas, 

påpekar Lindberg. (Bjar, 2010).  
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2.1.2 GERS 

GERS, Gemensam europeisk referensram för språk, är ett stöd vid bedömning för språklärare 

runt om i hela Europa. Den utkom på svenska 2009. De svenska kurs- och ämnesplanerna i SFI, 

engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande tar sin utgångspunkt i referensramen. 

Kunskapskraven för betyget E i engelska och i moderna språk kan knytas till olika nivåer på den 

europeiska skalan. Detta framgår bland annat i kommentarmaterialen till grundskolans kursplaner 

i moderna språk (Skolverket, 2019a). GERS menar att språkanvändaren/eleven är en social agent 

som agerar i den sociala världen och därför har ett handlingsorienterat perspektiv. Eleven behöver 

därför få många tillfällen att träna ”verkliga livet-situationer” på språket och GERS ser dessutom 

eleven som en flerspråkig och mångkulturell individ. Lärandet kommer tidvis att ha en 

kooperativ natur där eleverna lär varandra. Detta indikerar ett paradigmskifte både i planering av 

lärande och undervisning, då elevens autonomi och engagemang i sitt lärande premieras. De 

centrala tankarna i GERS, kring flerspråkighet och mångkulturell kompetens, bygger på 

vetenskapsbaserad hjärnforskning och forskning i psykologi (CEFR, 2018).  

2.1.3 Internationell forskning om språk 

Språkinlärning är ett relativt ungt vetenskapsområde som började ta form under 1950-talet. 

Inlärningen av ett andra och tredje språk skiljer sig från modersmålsinlärningen. Det är ganska 

svårt att få grepp om vad som räknas som språkutveckling och det finns många synsätt och 

perspektiv som haft inverkan på språkundervisningen i svensk skola (Lundahl, 2009). Lundahl 

nämner behavorismen, som på 1960- och 1970-talet betonade en upprepningsinlärning, där 

korrekt användning förstärktes positivt och fel korrigerades. Chomsky menar att barnet har 

medfödda språkanlag som utlöses när barnet får input (ibid.). Krashen hävdar att de input eleven 

får måste vara begripliga, intressanta och relevanta (ibid.). Inflödet bör vara kommunikativt. Detta 

bekräftas av Longs interaktionshypotes (Lundahl, 2009).  ”För språklärare är den intressant 

eftersom den betonar interaktionens och den aktiva språkanvändningens betydelse för 

språkutveckling” (Lundahl, 2009, s. 157).  

I internationell språkforskning poängteras mer kommunikativ och inkluderande 

språkundervisning: ”the language classroom must also modernize its teaching methods to stay 

current and foster skills students need to be competitive in the modern world” (Nazikian, 2016, 

s. 348). Den japanske forskaren Nazikian skriver hur språkundervisningen har förändrats från 

textbok och översättning, det vill säga från mer språkliga kunskaper till förmågor att använda 

språket. På 1980-talet gick undervisningen mot att bli mer kommunikativ. Nazikian (2016) 

beskriver att globaliseringen med Internet och mångkulturella affärspartners förde med sig ett 

behov att kunna samspela och kommunicera på flera språk och med folk av skilda kulturella 

bakgrunder. ”Meyasu goes a step further and aims to prepare students to function effectively in 

globalized society”(Nazikian, 2016, s. 350). I sin studie undersöker han och hans forskarteam 

hur effektivt Mesaus rekommendationer om ett nytt sätt att lära sig ett språk, genom kontinuerlig 

interaktiv kommunikation med människor utanför klassrummet, är (ibid.). 

El Atia (2017) beskriver i kapitlet Conclusion: Building a Bridge to the Future – Potential 

Contribution of the CLB and the NCLC, i boken Language is the Key hur Kanadas CLB 
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(Canadian Language Benchmarks), i sin uppdaterade version, tillsammans med NCLC (Niveaux 

de compétence linguistique canadiens), framstår som förebilder för riktlinjer för undervisning 

och bedömningsmaterial i språk för mångkulturella språkanvändare. El Atia framhåller dess 

användarvänlighet, tydlighet, kontextuella fördel samt förmåga att bryta ner den språkliga 

kompetensen till olika nivåer och enskilda komponenter som utgår från användarens perspektiv 

genom ”the Can Do Statements” (ibid., s.108). Hon menar att dessa unika material, framtagna 

för Kanadas mångkulturella samhälle, även skulle passa som riktlinjer för undervisning och 

bedömning i andra modersmål som kan undervisas i den kanadensiska skolan, efter beslut 1988 

i the Multiculturalism Act (El Atia, 2017). 

 

2.1.4 Kvalitetsgranskning av Moderna språk 

Tidigare studier inom samma område har dokumenterats i en kvalitetsgranskning av 

Skolinspektionen, (2010). Diskrepansen mellan ambitionerna på nationell respektive europeisk 

nivå att språkkunskaper generellt skulle öka och det faktum att ett stort antal elever avbröt sina 

språkstudier var bakgrund till den studien. Syftet var att öka elevdeltagandet i språkstudier genom 

att hitta framgångsfaktorer. 2010 hade 25% av eleverna i åk 9 valt bort ett modernt språk 

(Skolinspektionen, 2010), och enligt en debattartikel i Svenska Dagbladet av dåvarande 

utbildningsminister Baylan, var siffran uppe i 30 % det året och Baylan skriver: ”En 

forskningsstudie av svenska/engelska av Tholin och Lindqvist (2009) visar att undervisningstiden 

ofta används som pluggtid inför prov och för läxläsning. Det är en skandal att elever inte ges den 

undervisning de har rätt till” (Baylan, 2013. 26 nov, stycke 4). 

 

2.2 FRÅN DIFFERENTIERING MOT EN SKOLA FÖR ALLA  

Genom svensk skolhistoria kan vi se en lång tid av differentieringspedagogik med normativ 

elevsyn, där eleverna delades upp i de som klarade normal undervisning och de som avvek från 

normen och inte klarade studier i vanlig klass. Detta har jag skrivit tidigare om i kursen 

Specialpedagogik som samhällsuppdrag Ideologi och forskningsfält, S7003P. Utifrån denna 

kategorisering av elever började skolan dela in undervisningen i vanlig undervisning och särskild 

undervisning, specialundervisning. Eleverna segregerades under första delen av 1900-talet så att 

alla med någon form av avvikelse fick gå i hjälpklass, obsklass eller stödklass (Ahlberg, 2015). 

En skola för alla var ett begrepp som myntades med 1980-års läroplan. En skola för alla var också 

en politisk vision. Skolan skulle förebygga så att problem inte uppstår, men det var fortfarande 

hos eleven svårigheterna låg. I Lpo94 stod att undervisningen skulle anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och för första gången erbjöds specialpedagogiskt stöd till elever i behov 

av stöd (Ahlberg, 2015).  

I denna studie anspelar jag på ovanstående begrepp och vision om en skola för alla i mitt syfte 

med moderna språk för alla. Moderna språk, menar jag, är den sista utposten i en differentierad 

skola. Den skollagsändring (Skolverket, 2018b) som genomförts är ett led i den politiska visionen 

om en skola för alla. 
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2.2.1 Inkludering 

Under senare år har man från Skolverket tryckt hårt på att alla elever ska ha samma möjlighet till 

utbildning och att man ska göra de flesta anpassningarna för elever i behov av stöd i den ordinarie 

undervisningen. För att tydliggöra detta arbete med extra arbete med extra anpassningar gav 

Skolverket ut en skrift med allmänna råd och kommentarer kring hur skolan ska agera med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014; Skolverket 2018a). I senaste 

läroplanen kan man läsa: ”I skolan ska eleverna inhämta och utveckla kunskaper och värden” 

(Skolverket, 2018d, Lgr 2011, s. 7). Utbildningen ska vara likvärdig över landet och 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Här förtydligar läroplanen 

att detta inte betyder samma utformning av undervisningen för alla. ”Skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Skolverket, 

2018d, Lgr 2011, s 8). 

Alla barn och ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser” (SFS 2010:800, kap3, 3§).  

I tidigare litteratur används uttrycket integrering för inkludering och det innebar att alla elever 

skulle kunna delta i undervisningen. Till en början innebar det i praktiken ofta bara att eleven 

fysiskt befann sig i klassrummet. Ahlberg (2009) och Nilholm (2006) anser båda att även social 

delaktighet bör innefattas i begreppet inkludering. I en översikt av Vetenskapsrådet (2015), Tre 

forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering, belyses inkluderingsbegreppet 

i forskningen. En slutsats som dras är att inkluderingsbegreppet behöver en gemensam konsensus 

både inom skolans verksamheter och i forskarsamhället. Dessutom efterfrågas mer forskning kring 

hur inkluderingsprocesserna har fallit ut, det vill säga en ordentlig utvärdering av elevers 

delaktighet på olika områden, utöver det rumsliga (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

2.3 SPECIALPEDAGOGENS ROLL 

För att en rektor ska kunna stötta sina lärare mer i det pedagogiska arbetet, behöver 

specialpedagogen vara spindeln i nätet (SOU: 2015:22). Specialpedagogen ska visa förmåga att 

självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska 

arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever (Luleå tekniska universitet, 

2015). Specialpedagogen har i många sammanhang en ledarroll men är också en medarbetare. 

Här finns ett maktutövande i båda rollerna, menar Bergman och Blomqvist (2012). En viktig 

uppgift är att vara med och skapa nya berättelser genom att förändra mål, uppgifter och roller. 

Vid alla samtal kan det vara viktigt att se olikheter som en resurs. Människor upptäcker sin 

handlingskraft och sina möjligheter när man under samtalet tar upp visioner. Det är viktigt, 

framför allt i omorganisationer att man hittar struktur och tydlighet för att skapa goda processer 

mellan människor (ibid.). I alla sammanhang i skolan är det specialpedagogens ansvar att tala om 

olikheter och att våga ta de diskussionerna. Fokus i dessa samtal ska vara att anpassa lärmiljön, 

det vill säga lokaler, undervisningen och bemötandet, för olikheter (Gardelli, 2017).  
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Vid skolutveckling kommer specialpedagogens handledningskunskaper väl till hands. Vid 

exempelvis utvecklingsarbete kring värdegrundsfrågor och förhållningssätt är urvalet av 

diskussionspunkter viktigt. Det gäller att välja ut något som finns anledning att tala om, det vill 

säga ha ett litet stoff men mycket djup. Det gäller att skapa distans till det bekanta och det som 

tas för givet. Med hjälp av andra begrepp än de som vanligtvis används och utifrån nya 

infallsvinklar kan man sedan gemensamt reflektera över detta. Som handledare kan 

specialpedagogen välja vilket perspektiv man ska utgå ifrån vid diskussionen (Lauvås & Handal, 

2015, refererad i Bernsson, 2017). 

 

2.3.1 Handledning 

En handledares uppgift är att hjälpa den enskilde att knyta samman värderingar, teoretiska 

kunskaper och egna erfarenheter med den praktiska vardagen. Det är relationen mellan tänkande 

och handling som ska tas upp i handledningen; vad man tänker före, under och efter en handling 

(Lauvås & Handal, 2015). Coaching är individinriktad och ska engagera den enskilde i en process, 

det vill säga att hjälpa denne att uppnå ett resultat. En konsultation sker mellan personer med 

samma kompetens och den är ofta avtalad och utan maktrelation. Ett kollegialt stöd sker mellan 

kollegor och är en enkel och okomplicerad form av handledning som de flesta klarar av. Det kan 

vara en slags formativ bedömning (Bernsson, 2017).  

Det behövs hög kompetens i samtalskonst och lyssnande för att handleda vid reflektion av 

problembaserat slag. Det gäller vara ödmjuk var man börjar och man måste veta vem eller vilka 

man har framför sig. Dessa personer har redan en mängd föreställningar, erfarenheter och 

kunskaper inom sig, en praktisk teori. En handledares uppgift är att skapa mening i det som 

händer och sker omkring pedagogen för att utveckla och förändra dennes mening eller förståelse. 

Utgångsläget är viktigt och i inledningen av handledningen är det viktigt att vara öppen med vad 

man ska prata om och att man vill ha en ömsesidig tillit (Bernsson, 2017).  

Sundqvist (2012) har undersökt speciallärarens/specialpedagogens roll. Den specialpedagogiska 

handledningen lyckas bäst med att förändra undervisningen i en klass om hen kan skapa 

reflekterande diskussioner tillsammans med klassläraren eller med ett arbetslag. Sundqvist 

förespråkar specialpedagogshandledning genom rådgivande, reflekterande och medskapande 

samtal. 

Alla människor innehar någon form av rationalitet. I Handledning och praktisk yrkesteori  

(Lauvås & Handal, 2015), nämns tre former av rationalitet: målrationalitet, kommunikativ 

rationalitet och kritisk rationalitet. Handledaren bör kunna se vilken typ av rationalitet som råder 

hos den man ska handleda. I sin bok Uppskattande samtalskonst (2012), poängterar författarna 

Bergman och Blomqvist vikten av det uppskattande förhållningssättet. Genom att vara nyfiket 

utforskande, ställa frågor om ljusglimtar, goda krafter, och resurser, kan samtalsledaren få energi 

i samtalet och bygga på det som fungerar. Lauvås och Handal (2015), framhåller också vikten av 

att samtalet ska förstärka det goda hos den enskilde som handleds. Marte Meo betyder egenkraft 

och handledaren ska försöka skapa en tillit och en bra och trygg social situation. Handledningen 

ska resultera i att den handledde ska lyckas och ska få äran för det (Bernsson, 2017). 
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3 TEORI 

 

I denna studie berörs teorier som rör språkets betydelse för lärande och utveckling. Dels beskrivs 

det sociokulturella perspektivet, dels olika perspektiv inom det specialpedagogiska området samt 

innebörden av likvärdig skola. Dessa teorier har betydelse i relation till studiens syfte. 

 

3.1 SPRÅKETS BETYDELSE 

Att äga ett språk är en mänsklig rättighet och att kunna kommunicera på flera språk är viktigt för 

att skapa förståelse mellan människor, både inom och mellan länder. Språket har också en 

essentiell roll i skapandet av kunskap, något som det sociokulturella perspektivet på mänskligt 

lärande framhåller (Säljö, 2011). Detta trycker även Skolverket på flera gånger i Läroplanen från 

2011 för förskolan och grundskolan, här gällande svenskämnet: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att 

ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2018d, Lgr 2011, s. 257). 

I dagens skola förväntas barnen klara av att analysera, hantera information och begrepp och att 

tänka om sitt eget lärande. För att kunna göra det behöver barnet behärska språket väl (SPSM, 

2018a). 

 

3.2 SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

Två kända introduktörer av sociokulturellt perspektiv på lärande i Sverige är Roger Säljö och 

Olga Dysthe, menar Bo Lundahl (2009). ”Ur ett socialt perspektiv på lärande används uttrycket 

social både för att beskriva social tillhörighet och social interaktion” (Lundahl, 2009, s. 113). 

Vidare beskriver Lundahl hur det kulturella och historiska sammanhanget vi ingår i bildar vår 

sociala tillhörighet. Våra tankar, uppfattningar och värderingar präglas av denna kulturella 

tillhörighet och den påverkar hur vi ser på språk och lärande. Dysthe skriver i boken Det 

flerstämmiga klassrummet (1996) hur elevernas olika röster och åsikter där blir hörda och 

respekterade och berikar sålunda elevernas inlärning med fler perspektiv (Lundahl, 2009). Språket 

är med och skapar vår verklighet, menar Säljö (2011). Det är i samverkan mellan tänkande och 

handling som vi skapar kunskap och språket är vårt verktyg att samspela med andra människor 

och förstå hur världen fungerar. Utan att förstå detta ”och vilka investeringar och kulturella 

avlagringar som finns i våra språkliga redskap, har vi också svårt att förstå kunskapsförmedlingens 

problem” (Säljö, 2011, s. 77). Det komplexa samhället som vi lever i kan bättre förstås genom 

olika förklaringsmodeller. Vad som är en fruktbar förklaring beror på sammanhang och situation. 

Lärandet sker hela tiden och språket bidrar till att vi kan delta och påverka den sociala kontext 

vi befinner oss i (ibid.). 
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3.3 SPECIALPEDAGOGIK 

Specialpedagogik kan förklaras som pedagogik som tar vid där den ordinarie pedagogiken inte 

når fram till alla elever. Det är en relativt ung vetenskap i Sverige och först 1965 inrättades den 

första professuren med inriktning mot specialpedagogik (Eriksson-Gustavsson, 2016). 

Forskningen har därefter bidragit med vetenskapliga teorier om hur man på bästa sätt ska nå alla 

elever. Som nybliven verksam specialpedagog kan jag se behovet av specialpedagogik som 

disciplin vid forskning, för att likvärdighetsaspekten i nya undervisningsmetoder eller läromedel 

tydligt ska belysas. I verksamheten ute i skolorna, är det viktigare att specialpedagogik ses som 

en naturlig del av undervisningen i klassrummet. 

I Vetenskapsrådets rapport Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om 

forskningsområdet och forskningsfronterna (2007), diskuterar några professorer om 

forskningsområdet. Nilholm menar att det finns tre olika sätt att förstå specialpedagogik utifrån 

en analys av forskningsobjekt: 1) Specialpedagogik som disciplin, 2 Specialpedagogik som 

mång/tvärvetenskap, och, 3) Specialpedagogik som en integrerad del av pedagogiken. En av 

utgångspunkterna i specialpedagogisk forskning är, enligt Fischbein, samspelet mellan person och 

omgivning, vilket betyder att forskningen behöver undersöka frågor utifrån olika perspektiv och 

på olika nivåer: riskfaktorer i individers utveckling och lärande, ledarskap och grupprocesser som 

kan leda till inkludering eller exkludering samt utslagningsprocesser i samhället. Den sistnämnda 

inriktningen fokuserar på ett kritiskt samhällsperspektiv, där demokrati och rättvisa är viktiga 

frågor. Här blir syftet att förändra verksamheten mot större delaktighet och medinflytande, menar 

Fischbein. I Sverige har distinktionen mellan ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv haft 

ett stort inflytande i forskning, hävdar Nilholm. Ahlberg poängterar att det sociokulturella 

perspektivet och socialkonstruktionistiska teorier fått stort genomslag på 2000-talet 

(Vetenskapsrådet, 2007). 

”Inom socialkonstruktionismen ses normalitet och avvikelser som sociala konstruktioner vilka 

formas i samhället och har sin grund i kultur, tradition, ideologier och politiska beslut. Frågor ställs 

om hur människors identitet skapas” (Ahlberg refererad i Vetenskapsrådet, 2007, s. 69). 

3.3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

Ahlberg beskriver i sin bok (2015) olika förklaringsmodeller när man tittar på ett elevärende och 

kallar dessa för olika perspektiv.  

• Individperspektiv - individen felsöks och förklaringen till svårigheter ligger hos eleven. 

• Organisations/systemperspektiv - finns det något i klassrummet/miljön som går förändra? 

• Samhälls- och strukturperspektiv - man utgår ifrån likvärdighet och rättvisa. Vi ska ha en 

inkluderande skola. 

• Relationellt perspektiv - förklaringar söks i relationerna mellan eleven och lärarna och 

klasskamrater.  

Aspelin (2015) skriver också om det relationella perspektivet, där man söker förklaringar i mötet 

mellan eleven och den omgivande miljön. Här får personkemi mellan lärare och elev betydelse, 

eller att eleven fungerar dåligt på grund av mobbning. Hemförhållanden och eleven i relation till 

samhället kan också påverka inlärningen. Den grundläggande premissen lyder, enligt Aspelin, att 

det är i konkreta, mellanmänskliga relationer som utbildningens subjekt träder fram. Elevers 
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svårigheter blir då till syvende och sist detsamma som hinder mot att sådana relationer 

förverkligas, detta oavsett vilket organisatoriskt sammanhang de befinner sig i (Aspelin, 2015).  

Nilholm (2016) hävdar att skolan traditionellt har tittat på elever utifrån ett bristperspektiv eller 

kompensatoriskt perspektiv, där skolan söker felen hos eleven själv och sedan försöker 

kompensera dessa. Under senare tid har specialpedagoger mera utgått från ett kritiskt perspektiv 

där man ser att skolan har misslyckats utan att felet finns hos individen. Nilholm lyfter även fram 

ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, som har en annan ingångsvinkel. Dilemman, menar 

Nilholm, är, till skillnad från problem, en sorts grundläggande motsättningar som inte har någon 

helt igenom tillfredsställande lösning (Nilholm, 2016). Det är en svår balansgång att veta hur 

pedagoger ska hantera dels elevers rätt att vara i klassrummet och inte segregeras, dels elevers 

behov av undervisning i mindre grupp. Nilholm hävdar att det finns en stor mängd forskning 

som visar att elever som får svårigheter att lära sig läsa och skriva kan ha hjälp av att få stöd i en 

mindre grupp eller kanske ännu hellre i en-till-en undervisning. Vidare menar han att detta 

egentligen är en maktfråga, ur vilket perspektiv som skolan tittar, när resurserna fördelas och 

framför allt vem som ska få bestämma perspektivet (ibid.). 

 

3.4 LIKVÄRDIG SKOLA 

Att skolan ska vara likvärdig för alla elever står att läsa i skollagen (SFS 2010:800). 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 

målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket, 2018d, Lgr 2011, s. 6). 

”Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och 

ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig 

utbildning” (SPSM, 2018c, Tillgänglighet, delaktighet och inkludering, 1§). Mångfald ska ses 

som resurser och bemötandet av elever ska bygga på respekt och ett öppet och fördomsfritt 

förhållningssätt. Teorin som vunnit mark är att inkludering är bättre än segregering och att en 

elev i svårigheter bäst blir stöttad och kompenserad genom olika extra anpassningar eller särskilt 

stöd i den undervisningsgrupp eleven tillhör (SFS 2018:1098), (SFS 2010:800, 3 kap, 8§). 
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4 METOD 

 
Under rubriken Metod presenteras forskningsmetodologisk ansats samt val av metoder. Här 

beskrivs litteratur, design, metodologiska ställningstaganden, datainsamling, databearbetning och 

kvalitetsaspekter. Genomförandet beskrivs även och forskningsetik tas upp. Studien är till största 

delen ett kvalitativt forskningsprojekt. Kvalitativa undersökningar ämnar sig väl när man är 

intresserad av människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden (Backman, Gardelli, 

Gardelli & Persson, 2012). Studien har en deskriptiv ansats och utgår från intervjuer av 

språklärare, specialpedagoger och utvecklingspedagoger och kan sägas vara en fallstudie.  
 

4.1 LITTERATUR 

Inför examensarbetet och den studie som genomförts har litteratursökning av relevanta artiklar 

och litteratur inom ämnesområdet gjorts, dels från tidigare kurslitteraturlistor i 

specialpedagogutbildningen och i relaterande avhandlingar, dels med hjälp av 

Universitetsbibliotekets artikelsök, JSTOR, specialpedagogiska skolmyndigheten samt via 

sökmotor på Google. De sökord som använts är: Inkludering, differentiering i språk, extra 

anpassningar och särskilt stöd, specialpedagogens roll, moderna språk, moderna språk – eget 

ämne, språkinlärning, implementering av skolförändring, GERS, inclusive teaching, special 

needs, modern languages, CERF. Förutom ovanstående litteratursökning har även relevant och 

intressant litteratur hittats i referenslistor i såväl avhandlingar som kurslitteratur.  
Den litteratur som hänvisas till är både nationella och internationella vetenskapliga texter om 

differentiering kontra inkludering samt språkinlärning och språket som en viktig förmåga i ett 

demokratiskt och medmänskligt perspektiv; Inkludering diskuteras av författare såsom Persson 

och Persson (2016), Sandström, Nilsson och Stier (2014) samt Ahlberg (2009). Skolverkets 

allmänna råd om extra anpassningar och särskilt stöd (2014), är en stöttepelare kring stöd i skolan. 

Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (SPSM, 2015), beskriver sex olika delaktighetsaspekter. 

Barnkonventionen (UNICEF, 2019) som blir lag i Sverige 2020, har grundläggande betydelse.  

Utvecklingen av utbildningen i moderna språk och språkinlärning finns diskuterat i följande 

nationella och internationella referenser: The Canadian Language Benchmarks Model (2017) av 

Monika Jezak, i Gemensam europeisk referensram för språk (2018) och av Nazikian & Park 

(2016) How to Develop "21 st Century Skills" in Foreign Language Education. Gällande 

språkundervisning i skolan har Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 2010:6 Moderna 

språk (2010) studerats. Argument för att alla elever med olika funktionsvarianter ska studera språk 

fann jag i Salamehs Flerspråkig språkutveckling hos små barn (2015) samt i Specialpedagogiska 

skolmyndigheten Arbeta med språkstörning i förskola och skola (2018a).  

Vid skrivandet av examensarbetet har jag använt Röda Korsets guide till referenshantering enligt 

APA-systemet (2015). 
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4.2 DESIGN  

 
En forskningsdesign är den övergripande formgivningen av ett examensarbete/forsknings-

projekt (Ahrne & Svensson, 2015). Den består av fem betydelsebärande komponenter:  

1.forskarfrågor, 2. eventuella hypoteser, 3. analysmetod, 4. koppling mellan data och hypoteser 

och 5. kriterier för att tolka resultaten (Yin, 2007). Denna studie kan anses ha en ansats att vara 

en fallstudie. Merriam (2006) definierar en fallstudie utifrån fyra grundläggande egenskaper: den 

är situationsbunden, deskriptiv, heuristisk och induktiv. En fallstudie är att föredra då aktuella 

skeenden studeras. Den kan belysa ett beslut och förklara varför det fattades, hur det genomfördes 

och vilka resultaten blev (Yin 2007). I denna studie är fallet kommunen och det aktuella skeendet 

är beslutet i form av en lagändring; moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från årskurs 6. 

Här rör det sig om att skeendet, det vill säga beslutet, genomgår en implementeringsprocess som 

i viss mån medför en organisationsförändring.  
 

Fallstudien är ”en metod genom vilken man kan beskriva och förstå de rika och komplexa 

förhållanden som råder mellan olika sociala intressen.” (May, 2013). Den är upptäcksstyrd och 

försöker beskriva till exempel processer och relationer och utforskar nyckelfrågor såsom 

möjligheter och utmaningar som påverkar dem som inryms i fallstudien (Denscombe, 2009). Att 

kunna koncentrera studien till en eller ett fåtal enheter passar behoven för en småskalig forskning. 

Frågor som börjar med ”hur” är tillämpliga i en fallstudie, där forskare sätter fokus på aktuella 

skeenden och ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2007). I denna studie undersöks hur 

skollagsändringen: moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från årskurs 6 uppfattas och 

upplevs av språklärare, specialpedagoger och utvecklingspedagoger ur ett likvärdigt 

delaktighetsperspektiv. Detta görs genom intervjuer. Beth Perry anser i kapitlet 

Fallstudieforskning ur Samhällsvetenskaplig forskning (May, 2013), att fallstudien är en lämplig 

metod för att erkänna olika perspektiv på enstaka händelser och därmed belysa olika 

kunskapsanspråk.  

 

Jag har valt en deskriptiv ansats i min studie. I kapitlet Bakgrund beskrivs vad forskningen visat 

kring flerspråkighet i vår nutid och omvärld samt vad skollagsändringen innebär för ämnet 

moderna språk. Vidare förklaras vad inkludering och tillgängligt lärande betyder. Även i 

presentationen av resultatet blir det deskriptiva syftet tydligt (jfr. Merriam, 2006), eftersom 

studien beskriver olika pedagogers sätt att uppfatta, erfara och resonera kring följderna av 

lagändringen, beroende på den verklighet de känns vid. Studien beskriver även framgångsfaktorer 

för lyckad inkludering i moderna språk. Ett salutogent förhållningssätt valdes inför studien, med 

målsättningen att genom studien kunna bidra till ny kunskap, i enlighet med Nilholms anmodan 

om att ta ett större perspektiv i examensarbetet och visa på olika gestaltningar av dessa 

uppfattningar (2016).  

 

I kvalitativ forskning handlar forskningsfrågan ofta om upplevelser eller uppfattningar av något 

slag. För att förstå hur en annan människa tycker, tänker och känner, gör forskaren tolkningar av 

respondentens ord, kroppsspråk och synliga handlingar (Ahrne & Svensson, 2015). Att en metod 

är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera något – hur man ska gestalta 
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det. ”Inom forskning menar vi då att vi vill beskriva egenskaperna hos något – hur någonting är 

beskaffat” (Larsson, 1986, s. 7). 

Inom den fenomenologiska hermeneutiken är uppgiften viktig att förmedla mellan olika 

verklighetsuppfattningar och hermeneutiken kan spela en roll både som insamlings- och 

bearbetningsmetod för detta (Bengtsson, 2008).  

Ordet fenomenologi kommer från grekiskans fainomenon som betyder ”det som visar sig”. Det 

måste inom fenomenologin alltid finnas någon att visa sig inför för objektet. Sakerna är därför 

fenomen, det vill säga så som de visar sig för någon. Med en fenomenologisk ansats är forskaren 

öppen för komplexitet, mångfald och olika dimensioner, vilket kan förklaras som människors 

olika sätt att förhålla sig till världen. I denna studie handlar det om hur pedagoger uppfattar och 

förhåller sig med mötet av en ny lag (Bengtsson, 2001).  

 

4.2.1 Urval och bortfall 

Eftersom valet föll på fallstudie, blev urvalsstrategin ett viktigt moment. Det slutgiltiga 

metodvalet blev en fallstudiedesign, med kommunen som fall, som bygger på kvalitativa 

intervjuer. Det stämmer väl överens med mitt syfte att skapa ett kunskapsbidrag kring 

uppfattningen av lagändringen moderna språk – obligatoriskt ämne ur ett likvärdigt 

delaktighetsperspektiv och vilken innebörd det har hos pedagoger av olika yrkesgrupper. Urvalet 

är av typen icke-sannolikhetsurval. Det är ett ändamålsenligt eller målinriktat urval, då 

ambitionen var att få så stor insikt som möjligt och urvalet lämpar sig för att upptäcka, lära och 

förstå (refererad Chein ur Merriam, 2006). Valet att intervjua specialpedagoger och språklärare 

gjordes i enighet med studiens problembeskrivning; Utifrån dessa två infallsvinklar; språkens 

grundläggande betydelse och specialpedagogikens uppdrag att tillse likvärdig utbildning, vill jag 

utforska moderna språk ur ett inkluderande delaktighetsperspektiv. Förhoppningen är att 

resultatet kommer vara intressant för huvudmän, skolor och rektorer i ett vidare perspektiv, då 

detta ämne ännu är tämligen lite beforskat och studien belyser ett viktigt skolutvecklingsområde.  

Jag har valt att undersöka en kommunal verksamhet i en mellanstor till stor kommun där både 

stadsskolor och landsbygdsskolor finns. Totalt finns ca 10-15 högstadieskolor med olika storlek 

och huvudmän. Jag har intervjuat språklärare i årskurs 6-9, specialpedagoger i årskurs 4-6, 6-9 

och 7-9. De skolutvecklare jag intervjuat arbetar på skolförvaltningen i den kommun där studien 

genomförts.  

Urvalet av deltagare påverkas ofta av aspekterna tidsåtgång och ekonomi (Denscombe, 2009). 

Denna studies urval är också i visst mått ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2018), eftersom studien 

bygger på de respondenter som frivilligt erbjöd sig delta. Eftersom jag genom mitt metodval ville 

göra personliga intervjuer fick även avståndet betydelse för att praktiskt kunna genomföra dem. 

Det visade sig, glädjande nog, att de respondenter som för tillfället befanns tillgängliga, kom från 

sex olika skolor, med olika socioekonomiska upptagningsområden, vilket gör studien relativt 

representativ för kommunen i fråga om olika skolmiljöer. 
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Tabell 1a: Översikt över studiens respondenter och skolor. 

Skola Skola A Skola B Skola C Skola D Skola E Skola F 

Antal 1 person 1 person 1 person 1 person 2 personer 2 personer 

Kön kvinna kvinna kvinna kvinna 1 kv.1 man 1kv. 1 man 

Yrke språklärare språklärare språklärare specialped. 1 specialped. 

1 språklärare 

2 

specialped. 

År i yrket 20 6 25 11 16 resp. 24 9 resp. 10 

Arbetsplats Grundskola 

7-9 

Grundskola 

7-9 

Grundskola 

6-9 

Grundskola 

7-9 

Grundskola 

7-9 

Grundskola 

4-6 

Fingerat 

namn 

Marie Catrin Sofia Elisabeth Lotta och 

Magnus 

Ulrika och 

Pär 

 

Tabell 1b: Översikt över studiens respondenter. 

Arbetsplats Skolförvaltningen 

Antal 2 personer 

Kön 2 kvinnor 

Yrke utvecklingspedagog 

År i yrket 3 rep. 9 

Fingerat 

namn 

Lena och Kajsa 

 

 

4.3 DATAINSAMLING 

För att få en djupare insikt i respondenternas erfarenheter och upplevelser/uppfattningar valdes 

den kvalitativa forskningsintervjun som datainsamlingsmetod (Backman et al., 2012; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Inom kvalitativ forskning är det mycket vanligt att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod när man vill nå förståelse för det man undersöker. Fördelar med metoden 

är att forskaren kan gå djupare i ämnet och att möjligheten att ställa följdfrågor ökar chansen för 

utförliga svar (Backman et al., 2012). Genom kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor 

ges respondenten möjlighet att tillsammans med intervjuaren att skapa kunskap (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Inom kvalitativa intervjuer är det vanligt med semistrukturerade intervjuer, 

där intervjuaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett intervjuschema, men som 

kan ställas på ett informellt sätt i varierad formulering och ordningsföljd (ibid.).  

 

I denna studie användes ett intervjuschema (bilaga 1) med semistrukturerade frågor. Eftersom tre 

olika yrkesgrupper intervjuades ändrades några frågor utifrån verksamhet. Till 

utvecklingspedagogerna byttes exempelvis ordet skolan ut i fråga två till fyra till förvaltningen. I 

tabellen på nästa sida visas frågorna som användes vid intervjuerna med språklärarna. 
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Tabell 2. Intervjuschema för språklärarna. Se bilaga 1. 

 

1. Hur uppfattar du lagändringen obligatoriskt moderna språk från åk 6 utifrån ett 

inkluderande delaktighetsperspektiv? 

2. Hur har du/ni förberett er för detta på skolan? Stöd, tid. 

3. Vad har du/ni kommit fram till? Hur ser skolans upplägg kring språkvalet i åk 6? (7-9?) 

4. Vilka förändringar innebär det för skolan att alla ska erbjudas undervisning i ett 

modernt språk? 

5. Vilken information har gått ut till övrig personal, mellanstadiet, mentorer, föräldrar 

och elever? Vem informerar? 

6. Erbjuds alla elever på din skola ett modernt språk i åk 6? 

7. Vilka förändringar innebär det i undervisningen att alla ska erbjudas undervisning i ett 

modernt språk? 

8. På vilket sätt ges eleverna möjlighet till delaktighet i moderna språk? 

9. Vilka extra anpassningar brukar du göra inom moderna språk? Vilka av dessa är 

effektiva?  

10. Hur ser du på särskilt stöd inom moderna språk? Vilket stöd kan ges i gruppen? Av 

vem? 

11. Hur har språklärare och specialpedagoger/speciallärare diskuterat kring extra 

anpassningar och särskilt stöd i moderna språk? 

12. Finns det saker kvar att utveckla för att lyckas med moderna språk obligatoriskt från 

årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? Vad behövs tycker du? 

 

En personlig intervju har också fördelarna att respondenten kan ställa frågor vid otydligheter och 

ge utförliga svar med sina egna ord. Forskaren bör ta i beaktning är att respondenten kan påverkas 

av intervjuaren och, beroende på känsla av maktförhållande, välja att undanhålla vissa svar eller 

vinkla svaret som man tror intervjuaren önskar (Bryman, 2018).  Vid intervjuer av alla slag är det 

viktigt att dokumentera vad som sägs. Det finns en risk att frågor formuleras om, att svaren blir 

långa och inte registreras korrekt eller skrivs ner ordagrant. Därför bör man, om genomförbart, 

spela in intervjun för att sedan transkribera, skriva ner, intervjun. De viktigaste argumenten för 

inspelning är att forskaren kan gå igenom intervjun upprepade tillfällen, göra en noggrann analys 

av vad som sagts, och att validiteten i studien stärks då informationen blir offentlig och kan 

användas som empiri (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Inför en större datainsamling rekommenderas att en pilotstudie genomförs. Pilotfallet kan bidra 

till förbättring och finslipning av datainsamlingsmetoden (Yin, 2007). Inför denna studie gjordes 

den i två steg, dels genom en genomläsning av en specialpedagog, dels genom en förenklad 

pilotstudie, där en intervju hölls av en språklärare som en slags generalrepetition med en 

uppsättning semistrukturerade frågor (ibid.). Det underlag jag använt mig av i mina 

semistrukturerade intervjuer med språklärare, specialpedagoger och skolutvecklare finns med 

som bilaga. Specialpedagogen som läste igenom frågorna bidrog med konstruktiv feed-back, men 

deltog inte i studien. Den språklärare som var mitt pilotfall, valde jag att låta ingå i studien, 

eftersom inga betydelsebärande förändringar gjordes i intervjuschemat. Studiens empiri består av 

tio kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor, vilket anses tillräckligt för en liten till 
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mellanstor studie (Braun & Clarke, 2013; Bryman, 2018). De tio intervjuerna spelades in och 

den totala datainsamlingen transkriberades i sin helhet. 

 

 

4.4 DATABEARBETNING 

Bearbetningen av studiens data sker med tolkning som analysredskap. Hermeneutik är 

vetenskapen om tolkning och de hermeneutiska principerna har lång tradition bland humanister. 

Hermeneutisk analys är en process där man i flera steg går igenom sitt empiriska material. 

Heidegger (enligt Backman et al., 2012) menade att varje enskild person har sitt eget ramverk 

utifrån vilket hen betraktar och tolkar sin omgivning (ibid.).  En forskare bör man vara medveten 

om sin förkunskap inom området och inte låta sina förutfattade meningar ta över, men använda 

dem klokt för att beskriva den mänskliga livsvärlden. Inom den moderna fenomenologin, 

förordas förståelse av sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och en vilja att beskriva 

världen som den upplevs av dem. Den relevanta verkligheten antas vara vad människor uppfattar 

att den är (Kvale & Brinkmann, 2014). I kvalitativ forskning sätter man fokus på process, 

innebörd och förståelse. Jag har valt att göra en vid tolkning, det vill säga jag har tolkat vad de 

faktiskt sagt i ord, ”textens denotativa mening” (Fangen & Sellerberg, 2011), men också tolkat 

in deras ord i en kontext, där jag hört tonlägen, skratt och märkt osäkerhet (jfr. Bryman, 2018).  

4.4.1 Induktiv analysmetod  

Analysmetoden är i denna studie är till största del induktiv. Den insamlade datainformationen 

analyseras förutsättningslöst och teoretiska teman och påståenden formas utifrån de relationer 

forskaren hittar i informationen (Merriam, 2006). Analysmetoden som jag inspirerats av kallas 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Den utformades av Jonathan Smith med 

kollegor och är vanligt förekommande vid fallstudier (Braun & Clarke, 2013; Smith & Osborn, 

2007). IPA är fenomenologisk eftersom den intresserar sig för hur människor uppfattar och talar 

om fenomen och skeenden. ”Detta är förenat med förmågan att se saker genom andras ögon, att 

förstå saker på det sätt som de berörda förstår dem och att beskriva detta på ett sätt som adekvat 

skildrar hur den aktuella gruppen upplever situationen” (Denscombe, 2009). Det är en 

tolkningsmetod som bygger på tolknings- och analyseringsarbete av forskaren (Braun & Clarke, 

2013). Analysfasen består av tre steg; att sortera, att reducera och att argumentera (Bryman, 2018). 

Väl sorterat gäller det att läsa materialet många gånger och undersöka det med ”analytikers ögon”. 

Det handlar både om att skapa ny ordning och att kringgå befintlig ordning. Här används en 

initial eller öppen kodning som till slut börjar forma ett mönster (ibid.). Det sorterade empiriska 

materialet läses på nytt, om och om igen. Figur två på nästa sida illustrerar hur analysen fördjupas 

genom flertalet genomläsningar. 
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Figur 2. Analyscykel. Analysen fördjupas av flera genomläsningar (förf. egen bild, inspirerad av 

Bryman, 2018). 

 

Nästa steg handlar om att reducera sitt material. Bryman (2018) beskriver det som en dialog 

forskaren för med sitt material. De fenomen som ska belysas lyfts fram, medan annat får stå 

tillbaka. När forskaren gjort sitt val väljs empiriska exempel, i detta fall citat, som illustrerar de 

valda fenomenen. Väl där skapas generaliseringar eller allmänna begrepp för fynden. Genom att 

argumentera kan analytikern skapa självständighet i förhållande till tidigare studier eller teorier 

som refereras till. Det är av stor vikt att analytikern argumenterar med hjälp av sitt material, 

snarare än redovisar det (ibid.). I denna studie analyserades svaren som gällde åsikter om 

lagändringen lite mer för att se likheter och skillnader. Det var intressant att pröva om det gick 

att urskilja att någon yrkesgrupp var mer eller mindre positivt inställd till lagändringen. En ny 

tabell gjordes från den första sorteringen kring de olika yrkesgruppernas svar angående positiva, 

negativa och neutrala faktorer som berörde skollagändringen om moderna språk. Dessa finns 

redovisade i resultatet under Dilemmaperspektiv (tabell 13). 

Strävan att bidra med ny kunskap är en ambition varje akademisk studie bör ha (Bryman 2018; 

Nilholm, 2016; Merriam, 2006). Därför har jag i slutskedet av analysarbetet även gjort kopplingar 

från mina respondenters upplevelser och uppfattningar till hur det rimligtvis förhåller sig i 

verksamheten på lite mer generell nivå. Min intention har inte varit att beskriva och utelämna 

pedagogerna och deras skäl för sina uppfattningar, utan att visa hur deras olika uppfattningar får 

konsekvenser för implementeringen av en lagändring och för verksamheten. Analysmetoden är 

inspirerad av IPA, men det studien visar är delvis ett resultat av mina värderingar, min kunskap 

och den epistemologi jag känner (jfr. Braun & Clarke, 2013). Jag har försökt åstadkomma god 

överensstämmelse mellan mina observationer av det reducerade empiriska materialet och de 

teoretiska tankegångar jag utvecklar (jfr. LeCompte & Goetz i Bryman, 2018). Därför har jag 

genom hela processen arbetat nära de ursprungliga transkriberade texterna och försökt förklara 

min tolkning av innebörden i respondenternas olika uppfattningar med tydliga citat (jfr. 

Denscombe, 2009). 
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4.4.2 Deduktiv analysmetod 

I mitt intervjuschema fanns dock en fråga om delaktighet och vid analysen av empirin kring detta 

har metoden varit deduktiv. Deduktion handlar i denna studie om en analysmetod som utgår 

från en färdig referensram (Bryman, 2018). 

Inför min studie hade jag läst boken Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (SPSM, 2015). Där finns 

sex olika aspekter av delaktighet. Jag ville i min studie ta reda på hur respondenterna i de olika 

yrkesgrupperna uttalade sig kring delaktighetsbegreppen. I intervjuerna ställdes frågan: På vilket 

sätt ges eleverna möjlighet till delaktighet i moderna språk? (bilaga 1). Därför analyserades och 

sorterades de olika citaten i empirin kring denna fråga till de olika aspekterna av delaktighet: 

tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Aspekten tillhörighet 

ingick inte i studien. Resultatet redovisas både i tabellform och i löpande text.   

I resultaten såg jag att respondenterna hade olika åsikter i förhållande till specialpedagogiska 

perspektiv, men det fanns även skillnader i förhållande till läroplan och de teman som resultatet 

presenterar. Därför gjorde jag ytterligare en analys av mitt empiriska material. I den analysen som 

ledde fram till resultaten under temat Förhållningssätt har jag analyserat de olika pedagogernas 

intervjusvar och jämfört dessa ur följande parametrar: 

• problem- eller lösningsfokuserat perspektiv i förhållande till läroplansförändring  

• kategoriskt eller relationellt specialpedagogiskt perspektiv  

• tilltro till kollegialt lärande, kolleger språklärare och specialpedagoger och omvänt  

• hur respondenterna uppfattar innebörden i likvärdighet i utbildning kring språk och stöd 

• tilltro till skollagsändring i moderna språk 

Analysen gjordes i form av en tabell med de olika parametrarna uppskrivna. Det empiriska 

materialet gicks sedan igenom för att söka de olika respondenternas ställningstagande eller 

perspektiv i förhållande till de olika parametrarna. Det färgade materialet förenklade denna analys, 

som inspirerats av Höög och Johanssons analys av olika skolor i Struktur, kultur och ledarskap – 

förutsättningar för framgångsrika skolor (2015). 

 

4.4.3 Kvantitativa inslag 

Kvantitativa metoder handlar ofta om att organisera data som har formen av siffror (Denscombe, 

2009). Studien innehåller två mindre inslag av kvantitativ forskning, i den bemärkelse att jag har 

räknat vissa citat och svarsfrekvens hos pedagoger. Dels i det deduktiva analysarbetet med 

delaktighetsbegreppet kring aspekterna tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang 

och autonomi. I det utskrivna sorterade materialet kan jag räkna hur representativt de olika 

respondenterna fått med dessa aspekter i sina uttalanden. Dels i analysprocessen kring det 

överordnade temat förhållningssätt. De fyra olika gestaltningar av pedagoger kunde mejslas ut 

genom att konkret finna belägg för de olika kriterierna hos respondenterna och slutligen blev 

dessa gestaltningar olika väl representerade. Bra forskning tenderar att innehålla inslag från både 

kvalitativa och kvantitativa metoder (Denscombe, 2009), något jag försökt uppnå med min 

studie. 
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4.4.4 Genomförande 

Studien är förlagd till en mellanstor kommun i Sverige och har genomförts under januari till maj 

2019. Efter godkänd forskningsplan inleddes arbetet med på att skapa ett fungerande 

intervjuschema för de tre kategorierna respondenter (bilaga 1). Den stora övergripande, öppna 

forskningsfrågan ställdes först: ”Hur uppfattar du lagändringen obligatoriskt moderna språk från 

åk 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv?” Detta för att svaren skulle kunna komma 

fritt utan att någon ledande fråga styrt respondenten (Bryman, 2018). En liten pilotstudie 

genomfördes för att slipa underlaget till ett intervjuschema och utveckla relevanta frågeställningar 

(Yin, 2007). Frågorna lästes och besvarades av en specialpedagog och en första intervju gjordes 

med en språklärare. I formativ mening var det mycket utvecklande, då det framgick att antalet 

frågor behövde reduceras, vilka frågor som var svåra för respondenterna att besvara och vilka 

frågor som var av större vikt och vid vilka frågor följdfrågor kunde vara relevanta. I slutändan 

användes ett intervjuschema till alla tre yrkesgrupper (bilaga 1). 

Det är viktigt att respondenterna känner sig bekväma i intervjusituationen och är införstådda 

med studiens syfte och användningen av persondata och insamlad information (Bryman, 2018). 

Därför skickades ett mail (bilaga 2) med information om mig själv och min roll, syfte med studien 

samt förfrågan om deltagande. Mail utgick på en sändlista för kommunens språklärare, en sändlista 

för specialpedagoger/speciallärare och ett mail till sex utvecklingspedagoger. I mailet fanns även 

bifogat ett informationsbrev (bilaga 3) med utförligare beskrivning av studien samt en blankett 

för samtycke till deltagande (jfr. Vetenskapsrådet, 2017), (bilaga 4). I denna studie har intervjuer 

hållits med fyra språklärare, fyra specialpedagoger och två utvecklingspedagoger. Tid och plats 

för intervjuerna bestämdes via mail eller telefon efter respondenternas önskemål. Vid 

intervjutillfällena förmedlades information angående studien i stora drag muntligt, samt fanns till 

hands att läsa och erhålla igen. Efter lite informellt prat, fick respondenterna läsa igenom, skriva 

på samtycke samt lämna lite personuppgifter till beskrivningen av urval, varpå intervjun 

genomfördes (Bryman, 2018). 

Bearbetning och analys beskrivs på nästa sida i en tabell i sju steg. Vid intervjutillfällena fördes 

kortfattade anteckningar, men intervjuerna spelades även in och transkriberades senare i sin 

helhet. (steg 1). Efter transkriptionen samlades det empiriska materialet i tre högar som 

sidnumrerades i samma följd som forskarfrågorna ett till tre. Det samlade empiriska materialet 

sidmarkerades och uppgick till 97 sidor.  
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Tabell 3. Kvalitativ analysmetod (Braun & Clarke, 2013), omarbetad till att passa denna studie. 

Steg 1. De inspelade intervjuerna transkriberas, varefter de genomförs.  

 

 

Steg 2. Rådata sorteras i tre grupper, färgkodas och sidnumreras. Texterna läses flera gånger. 

 

 

Steg 3. De olika transkriberade intervjuerna läses var för sig, gruppvis och utmärkande citat 

stryks under. Sammanfattande kommentarer/teman skrivs i kanten av texterna. 

 

Steg 4. Texterna läses igen med fokus på de understrukna fraserna. Nya teman växer fram 

under processen. 

 

Steg 5. 

 

Det empiriska materialet reduceras och teman sorteras tillsammans med de utvalda 

citaten i en tabell. Varje citat har sin identitetskodningsfärg och får en sidhänvisning. 

Egna beskrivningar och kommentarer skrivs i anslutning i marginalen. 

 

Steg 6. Innehållet i varje tema analyseras separat, en yrkesgrupp i taget. Viktiga ord stryks 

under i de utsorterade citaten. Innebörden i text och teman tolkas. Överordnade 

teman och insikter skrivs i marginalen av spalterna.  

Steg 7. Samtliga intervjuer (steg 3) analyseras genom att söka samband, skillnader och det 

motsägelsefulla i det samlade empiriska materialet, samt även verifiera så jag förstått 

och noterat citaten korrekt. 

 

Vid innehållsanalysen (steg 2) lästes den transkriberade datainformationen igenom grundligt och 

relevanta yttranden kodades genom olika teman. Varefter materialet lästes igenom, utökades de 

kodade yttrandena. Därefter färgades de olika respondenternas intervjuer i olika kulörer för att 

kunna skapa kluster av liknande citat vid senare stadie i analysen. 

 

Tabell 4: Översikt över den sorterade empirins färger. 

Transkriberade 

språklärarintervjuer 

Transkriberade 

specialpedagogintervjuer 

Transkriberade 

utvecklingspedagogintervjuer 

Språklärare 1 lila 

Språklärare 2 blå 

Språklärare 3 grön 

Språklärare 4 ljusblå 

Specialpedagog 1 röd 

Specialpedagog 2 orange 

Specialpedagog 3 gul 

Specialpedagog 4 rosa 

Utvecklingspedagog 1 brun 

Utvecklingspedagog 2 plommon 

 

De tre olika kategorierna respondenter analyserades var för sig i ett första steg (steg 3). De kodade 

svaren samlades i en tabell med olika teman. Varje svar avslutades med en sidhänvisning. Samma 

citat kunde passa in under flera teman, och duplicerades under alla passande teman, till exempel: 

lösningsfokuserad, vad behövs, kollegialt samarbete (steg 4). Därför var det viktigt med färger 

och sidhänvisningar. Intentionen var att det skulle vara lätt att gå tillbaka och kontrollera citatet 

i den omgivande texten ifall det skulle behövas. Några ansågs inte intressanta eller bidragande till 

ny kunskap, varför de reducerades bort (steg 5).   
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Tabell 5. Exempel på steg 3 och 4 i analysen, deskriptiva kommentarer och framväxande teman. 

Här ges ett exempel på kommentarer till citat under temat ”Vad behövs”. 

Transkriberade intervjuer av språklärare 

 

Deskriptiva kommentarer 

Det är väl det som andra lärare också måste begripa 

att språket är ett ämne av alla andra i såna fall. Det är 

ju en annan syn man måste ha på språk s. 28 

 

Att det finns tid och att det finns liksom ramar så, att 

diskutera s. 21 

 

Ändring av förhållningssätt och förståelse bland kollegor 

att språket nu är ett eget ämne 

 

 

Viktigt att det skapas organiserade tillfällen, med tydlig 

dagordning där frågor kan diskuteras. 

 

Efter många genomläsningar och ett stort arbete med ”klipp och klistra” på datorn fanns där allt, 

för mig, relevant empiriskt material, uppdelat i tre tabeller, en för varje kategori pedagoger. Det 

sorterade empiriska materialet skrevs sedan ut för att bli mer överblickbart och fästes på en vägg. 

Materialet var nu reducerat till 51 sidor.  

 

Tabell 6. Översikt av steg 5. Kartlägga hur teman passar ihop i sorteringsprocessen. Här visas 

ett exempel på sammanställning av citat från temat ”Vad behövs” som senare hamnade under 

det överordnade temat ”Organisation”  

Transkriberade intervjuer 

av språklärare 

Transkriberade intervjuer 

specialpedagoger 

Transkriberade intervjuer 

av utvecklingspedagoger 

Kommentarer om 

likheter, skillnader, fokus 

Man skulle behöva rikta 

informationen mot 

föräldrar tidigare, ja fyran 

och femman liksom s. 21 

 

I framtiden så kanske 

man måste informera 

ännu mer, att så här ser 

det ut. För föräldrar har 

ju ingen aning s. 28 

 

det är ju en jättestor 

förändring för lärarna. 

Och då krävs det liksom 

en sittning. Det krävs att 

man sätter sig ner. Jag 

tänker att man skulle 

behöva sitta alla lärare på 

skolan i grupper och 

prata om det, och så att 

alla förstår vad det 

innebär. S.43 

 

så behöver vi ju se över 

rent organisatoriskt, ska 

dom eleverna åka till en 

annan skola och få 

språkundervisning, eller 

går det få något vis lösa 

med fjärrundervisning, så 

att det är väl såna tankar 

vi jobbar med. S.80 

 

Lärarna ser behovet av 

organiserad information 

till elever och föräldrar, 

utifrån att alla måste läsa 

moderna språk. 

Specialpedagogerna ser 

behovet av pedagogiska 

diskussioner på skolan 

utifrån alla elevers 

rättighet att läsa ett språk 

och få stöd. 

Utvecklingspedagogerna 

ser behovet att organisera 

språkundervisningen så 

effektivt och kvalitativt 

som möjligt för att följa 

lagen. 

 

Vidare började analysen, då varje tema analyserades var för sig, en yrkesgrupp i taget (steg 6). 

Flera underordnade teman kunde föras samman. Vid detta skede fördes anteckningar i marginalen 

av utskrifterna.  
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Tabell 7. Översikt över steg 6. Från underordnade teman utkristalliseras överordnade teman 

Underordnat tema: 

samarbete 

Transkriberade 

intervjuer 

av språklärare 

Transkriberade 

intervjuer 

specialpedagoger 

Transkriberade 

intervjuer av ut-

vecklingspedagoger 

Överordnat tema: 

Kommentarer om andra 

samband och skillnader 

(se nedan) 

 

Språklärare talar mest 

om samarbete mellan 

språklärare 

 

Specialpedagogen talar 

om rollen som jämlik 

handledare 

 

Utvecklingspedagogerna 

talar om övergripande 

diskussioner om lärande 

och yrkesroller 

 

 

 

Moderna språk är 

ju också ett 

kommunikativt 

ämne, så då kan 

man tänka sig mer 

samarbete s.41 

 

 

 

 

 

 

Tips och 

gemenskap både 

för elever och 

lärare  

delaktighet- 

samhandling 

Där har väl 

språklärarna ett 

jobb tillsammans 

med 

specialpedagogerna 

att hitta rätt 

anpassningar så att 

alla får vara med s. 

50 

 

 

 

Samspel mellan 

yrkesgrupperna för 

att skapa 

delaktighet-

tillgänglighet 

Vikten av en 

kontinuerlig dialog 

om lärande s.93 

Så den dialogen 

behöver också 

finnas så att man 

börjar förstå 

varandras uppdrag 

och hur man 

tänker och 

förhåller sig s. 95 

 

Lärarens roll, 

synligt lärande-

förhållningssätt och 

attityder 

delaktighet-ett 

arbetssätt 

Kollegialt lärande 

på olika nivåer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delaktighet 

Förhållningssätt 

(läs kursiv text 

längst ned i 

kolumnerna) 

 

 

Därefter samlades liknande underordnande teman samman i en tankekarta under några 

överordnade teman. Där sorterades de olika bidragen och bildade olika infallsvinklar på temat. 

Inför den sista delen i analysarbetet lästes texterna om på nytt och den reducerade empirin 

korsanalyserades och jämfördes (steg 7) för att verifiera validitet i samband och skillnader. 

Exempelvis gjordes en grundligare analys än den första sorteringen kring de olika 

yrkesgruppernas svar angående positiva, negativa och neutrala faktorer som berörde 

skollagändringen om moderna språk. 

Tabell 8. Exempelöversikt över steg sju. Verifiera samband och skillnader. Här visas 

språklärarnas uppfattning om lagändringen. 

Neutrala faktorer Positiva faktorer Negativa faktorer 

Tjänsteman accepterat det s. 

23 

Rektor ger oss det uppdraget 

och då måste vi lösa det. s. 33 

Och sen när det blev 

obligatoriskt, så kom ju även 

den här uppdelningen av 

läroplanen s. 18 

Skolverket sätter lagar  

s. 10 

Uppgradera språket s. 30  

Alla får ett språk till s. 30 

Likvärdig utbildning s. 30 

Gemenskaphetskänsla s. 30 

Vill ha mer differentierad skola s. 

30 

Alla ska inte tvingas s. 23 

Inte likvärdig utbildning jfr elefant 

och apa s. 23 

Som engelskalärare kan jag tycka 

att det är synd. s. 2 

Jag tror inte dom har språk i 

årskurs sex…så det där är ju inte 

alls vedertaget i ens hela Sverige s. 

27,  

Besparing s.1 
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Under det överordnade temat Förhållningssätt gjordes tabeller med olika parametrar: problem- 

eller lösningsfokuserat perspektiv i förhållande till läroplansförändring, kategoriskt eller 

relationellt specialpedagogiskt perspektiv, tilltro till kollegialt lärande, kolleger språklärare och 

specialpedagoger och omvänt och hur de uppfattar innebörden i likvärdighet i utbildning kring 

språk och stöd. I dessa tabeller placerades de olika respondenterna in, utifrån deras olika 

uttalanden. Till slut kunde fyra olika grupper med gestaltningar av pedagoger skönjas ur det 

empiriska materialet. Denna del av analysen kan delvis betraktas som kvantitativ, eftersom jag 

anser det vara relevant att beskriva de olika grupperna, men även hur de vanligast förekommande 

pedagogerna gestaltas. 

I intervjuerna ställdes frågan: På vilket sätt ges eleverna möjlighet till delaktighet i moderna språk? 

Inför min studie hade jag läst boken Delaktighet – ett arbetssätt i skolan (SPSM, 2015). Jag ville 

i min studie ta reda på hur respondenterna i de olika yrkesgrupperna uttalade sig kring de sex 

delaktighetsbegreppen. Därför analyserades och sorterades olika citaten deduktivt under till 

exempel temana följd av lagändring och extra anpassningar till de olika aspekterna av delaktighet. 

Resultatet redovisas både i tabellform och i löpande text. Även här finns inslag av kvantitativ 

forskning. 

Tabell 9. Hur respondenterna uttrycker sig kring aspekten ”Delaktighet tillgänglighet”. Nio 

respondenter bidrar med framgångsrika anpassningar. 

Utvecklingspedagoger  Specialpedagoger Språklärare 

 

bildstöd, bygga på 

begriplighet och 

meningsfullhet, formativt 

förhållningssätt, att 

synliggöra lärandet, konkret 

material, studieteknik hur 

man lär sig ett nytt språk, 

språk och 

kunskapsutvecklande 

arbetssätt 

grundanpassningar, kognitiva 

verktyg, arbeten igång på 

olika nivåer, tillgänglighet kan 

också betyda att man delar 

upp gruppen och undervisar 

några få en stund, anpassa 

stoffet: text och glosmängd, 

lektionsanteckningar, 

muntliga prov 

tydlig struktur, styrning, 

rutiner, bra ledarskap 

 

 

4.5 KVALITETSASPEKTER 

Genom att redogöra för fallstudiens syfte, de olika metoder som använts för insamlandet och 

bearbetning av empiriska data, samt beskrivning av dessa metoder, så att läsaren får insyn i 

processens alla steg, stävar jag efter att ge fallstudien vetenskaplig kvalité. 
 

Triangulering i en fallstudie beskrivs som en metod att synliggöra en beviskedja när man går från 

datainsamling till en fallstudie eller flera fall till resultat och slutsatser. ”Det handlar om att 

säkerställa att belägg från olika källor bestyrker samma faktum” (May, 2013, s. 273), något jag 

försökt göra i min studie genom att intervjua tre olika kategorier av pedagoger. Dessa fem 

punkter är viktiga för fallstudien: val av fråga, triangulering, erfarenhetskunskap, kontexter och 
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verksamheter. Det handlar om att visa på de olika innebörderna, utifrån människors skilda 

verklighetsuppfattningar (Stake, 2004, refererad i May, 2013). 

 

4.5.1 Generaliserbarhet 

Det empiriska underlaget bör vara tillräckligt stort och representativt för en population för att 

kunna göra generaliseringar utifrån ett resultat (Bryman, 2018). Merriam (2006) förklarar 

fallstudiens heuristiska egenskap som att den kan vidga läsarens erfarenhet och förbättra 

förståelsen av den företeelse som studeras. I en relativt liten studie med tio intervjuer från sex 

olika skolor är möjligheten begränsad att dra några tydliga konklusioner och teoretisera i någon 

vidare mening. En ambition och en ansträngning att ändå utveckla en teoretisk ram bör finnas i 

en fallstudiedesign (Yin, 2007). Den tidsram på femton veckor som jag haft till förfogande till 

denna studie, är begränsande, men min ambition har varit att göra mitt yttersta med det insamlade 

empiriska materialet. Risken att övertolka resultatet tas i beaktning i diskussionen.   

4.5.2 Validitet 

Validitet handlar om en undersöknings förmåga att mäta det forskaren i syftet avser mäta. Genom 

hela studien är det viktigt att säkerställa att de frågor som används kan ge svar som klarlägger de 

frågor som återfinns i syftesfrågeställningarna och ger tillräcklig empiri som kan redovisas i 

resultaten (Backman et al., 2012; Bryman, 2018). Detta innebär att de resultat som erhålls ska 

vara giltiga och hållbara (Merriam, 2006). Dels är studiens syfte att studera hur skollagsändringen: 

Moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från årskurs 6 ur ett likvärdigt 

delaktighetsperspektiv uppfattas av pedagoger.  Det finns även en ambition att bidra med ny 

kunskap kring hur pedagoger uppfattar att inkluderad undervisning i moderna språk för alla 

elever framgångsrikt kan bedrivas. Ordet uppfattning i forskning kan vara komplicerat att 

använda, då detta är något högst subjektivt. Enligt ordböcker betyder ordet uppfattning flera 

saker, till exempel: åsikt, mening, kunna uppfatta något med sinnena, personligt sätt att betrakta 

och bedöma något (SAOL, 2015; SO, 2009). 
 

I den fenomenologiska analysen försöker forskaren beskriva omvärlden som människor uppfattar 

den utifrån den kontext de befinner sig i (Bengtsson, 2001). I detta fall är det en ny lag som ska 

implementeras i skolan och detta berör både elever och yrkesverksamma på organisationsnivå, 

gruppnivå och individuell nivå. På vilket sätt detta uppfattas av de olika respondenterna beror på 

den tolkning och innebörd som konstrueras i deras upplevda verklighet (May, 2013). Studien är 

ett kunskapsbidrag till att förstå dessa komplexa innebörder och de förhållanden som råder mellan 

de olika yrkesgrupperna. 
 

Validitet i denna studie handlar om hur väl mina perceptioner av respondenternas svar stämmer 

överens med deras verklighet. Detta är något som jag varit mycket medveten om och jag har 

vinnlagt mig om att reflektera kring eventuell bias, så att inte mina egna åsikter i ämnet tillåts 

framhävas i resultatet. Det resultat jag redovisar är dock framsprunget ur det inifrånperspektiv 

som jag, genom min yrkeserfarenhet kunnat se, trots den knappa tidsaspekt, under vilken studien 

har genomförts. Genom att peka på internationell forskning är det möjligt att se samband som 

stärker validiteten. När studien genomförs på flera skolor blir urvalet mer representativt. 
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Intervjuerna har spelats in, och jag har upprepade gånger lyssnat igenom respondenternas svar 

för att verifiera att jag uppfattat deras svar korrekt. 
 

Fallstudien är förlagd till en viss kommun under vårterminen 2019, vilket gör den svår att 

upprepa. Vid ett annat tillfälle, med en annan forskare som frågeställare, kan svaren säkert lyda 

annorlunda och resultatet bli ett annat. Detta är inte specifikt för denna studie utan något som 

karaktäriserar studier baserade på kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014). I det läget 

skulle troligen implementeringen av lagändringen även hunnit längre. Den externa validiteten 

kan därför sägas vara begränsad i denna studie, ett problem för fallstudien som forskningsdesign 

och dess begränsade urval (enligt LeCompte & Goetz, 1982, refererad i Bryman, 2018). 
 

Inre validitet, det vill säga god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de 

teoretiska idéer som denne utvecklar, är ofta den kvalitativa studiens styrka (enligt LeCompte & 

Goetz, 1982, refererad i Bryman, 2018). Genom att försöka skapa transparens i studiens alla steg, 

hoppas jag kunna ge studien validitet. I metoddelen beskriver jag öppet och noggrant hur 

empirin samlats in, sorterats och analyserats. De transkriberade rådata, det vill säga intervjuerna 

som finns utskrivna som dokument, den sorterade empirin och det reducerade empiriska 

materialet finns förvarade enligt de principer som gäller för forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4.5.3 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om trovärdigheten i resultaten (Bryman, 2018). Dokument bör granskas och 

utvärderas i förhållande till autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd, vilket 

refereras enligt Platt (1981) och Scott (1990) i Denscombes Forskarhandboken (2009). För att 

höja trovärdigheten har jag satt mig in i och presenterat tidigare forskning kring språk, 

inkludering och specialpedagogens roll. Det empiriska material, på vilket jag grundar min analys 

och resultat består av 97 sidor rådata, innehållande tio kvalitativa intervjuer. Vid 

sorteringsprocessen har jag kunnat följa de olika respondenternas repliker genom färgkodning 

och sidnumrering. All rådata; inspelningar, utskrifter och sorterat material finns sparat, liksom 

alla tabeller och tankekartor. En annan forskare skulle följaktligen kunna kontrollera eller 

återupprepa studien. Respondenterna kommer från sex olika grundskolor samt en 

skolförvaltning. De yrkesgrupper som representeras är fyra språklärare och fyra specialpedagoger, 

yrkesverksamma på mellanstadiet och högstadiet samt två utvecklingspedagoger på 

huvudmannanivå. Spridning av skolornas placering och socioekonomiska upptagningsområde 

samt spridning i yrke, ålder, kön och stadier talar för att trovärdigheten i resultaten ökar gentemot 

kommunen i stort. Styrkan i en fallstudie är just att den är kontextuell och intersubjektiv (May, 

2013). I detta fall kan min egen erfarenhet som språklärare och specialpedagog vara en fördel vid 

analysen, eftersom den bidrar till en djupare förståelse för innebörd och olika perspektiv. En 

annan forskare med liknande bakgrund skulle kunna få ett liknande resultat med samma 

förutsättningar, men i en annan kontext eller ifall studien upprepas om några år med samma 

informanter, torde resultatet bli ett annat. 
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4.6 FORSKNINGSETIK 

Inomvetenskaplig etik handlar om hur forskning ska erhålla pålitlig kunskap (Castensson, 2013). 

Ett inomvetenskapligt forskningsetiskt övervägande jag gjort är självfallet att inte konstruera eller 

förfalska data. Det är viktigt att jag är uppmärksam och inte låter min egen yrkeserfarenhet och 

mina egna åsikter i frågan ta plats i studien. CUDOS-normerna är ett viktigt rättesnöre for 

forskare (Forsman, 1997). Min erfarenhet ska användas främst i intervjuer och i analysen, men 

ska inte dominera mina beslut. Två etiska problemområden kan identifieras under rubriken fusk 

och plagiat, i förhållande till mitt examensarbete; misstanke om empiriskt underlag som utökats 

eller övertolkats och samt risk för plagiat (jfr. Nikku, 2011).  

Risken att övertolka resultatet tas i beaktning vid diskussionen. Eftersom jag skriver ensam, kan 

den kritiska granskningen behöva utökas utöver den grupp vi tilldelas av handledaren. I den 

kritiska granskningen av studien har jag stöd av en student vid Stockholms universitet och 

ytterligare en student vid Luleå tekniska universitet. Nära diskussion och respons av handledare 

är också essentiellt för ett lyckat resultat. 

4.6.1 Individskyddskrav 

Denna studie har följt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vad gäller individskydd (2017). 

Informationskravet innebär att respondenterna i studien är införstådda i studien vad gäller syfte 

och tillvägagångssätt. Vid första kontakten informeras de skriftligt om studien, dess syfte, 

tillvägagångssätt och de får forskningsfrågan bifogad. Vid intervjutillfället informerar jag igen att 

detta ingår som en del i mitt examensarbete de fått information om och att de när som helst kan 

avstå från att delta. 

Samtyckeskravet innebär att allas deltagande beror och bygger på deras informerade samtycke. 

Jag redovisar först bakgrund och syfte med studien, hur examensarbetet kommer redovisas och 

publiceras, samt att alla personuppgifter kommer behandlas med konfidentialitet. Därefter blir 

respondenterna tillfrågade om de accepterar att delta samt att intervjun spelas in och de får 

skriftligen samtycka till detta.  

Konfidentialitetskravet innebär att det inte för någon ska gå att utläsa vem som ingår i studien. 

Detta följs genom att anonymisera skolan studien genomförs på, samt att avidentifiera alla 

deltagande.  

Nyttjandekravet innebär att de deltagande ska bli informerade hur studien ska användas. Den 

information jag får ta del av kommer endast användas i forskningssyfte och ligga till grund för 

resultatet i mitt examensarbete. Det kommer redovisats offentligt för kurskamrater och lärare 

samt vid en konferens om specialpedagogik vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet 

kommer publiceras offentligt och finnas tillgängligt att läsa på nätet. 
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4.6.2 Nytta  

Studien är en kvalitativ studie som bygger på tio respondenters uppfattning. Jag är medveten om 

den begränsade möjligheten att dra några generella nationella, eller ännu mindre internationella, 

slutsatser. Men extern validitet är svårt att uppnå (Bryman, 2018). Däremot kan studiens resultat  

jämföras med den kvalitetsgranskning som gjordes av Skolinspektionen 2010. Vetenskap 

förändras fortlöpande och bildar den bakgrund mot vilken det går att motivera förändringar 

(Chalmers, 2003). Eventuellt kan jag se några mönster, men främst kan min studie bidra till 

självreflektion hos pedagoger och rektorer och även skapa debatt om likvärdig inkluderande 

undervisning. Studien har även en potentiell nytta genom att den skulle kunna användas 

hypotesgenererande för nya, mer storskaliga och kanske hypotesprövande studier. Jag tror att 

studien med sin salutogena ansats kan anses göra nytta eftersom den lyfter frågan och ökar 

kunskapen om inkludering i den sista utposten av differentierad skola, moderna språk.  
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5 RESULTAT 

 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Respondenterna i denna studie består av tre olika 

yrkesgrupper: språklärare, specialpedagoger och utvecklingspedagoger. Jag har valt att redovisa 

de tre yrkesgrupperna i ett gemensamt resultat. De tio deltagarna i studien är en heterogen grupp 

i olika åldrar, kön, antal yrkesår och från olika delar av kommunen. Respondenterna har genom 

sina berättelser, bidragit med åsikter och erfarenheter kring moderna språk och hur de uppfattar 

den nya lagändringen med obligatoriskt språkval från årskurs sex utifrån ett inkluderande 

delaktighetsperspektiv. Resultatet av denna studie har samlats under fyra överordnade teman: 

organisation och resurser, yrkesroller och kollegialt lärande, lärande och elevsyn, samt 

förhållningssätt. I tabellen nedan presenteras en översikt av resultatet, med de överordnade och 

underordnade teman som vaskats fram i analysen av de kvalitativa intervjuerna. 

Tabell 10. Översikt av överordnade och underordnade teman i resultatet.  

Överordnade teman  Underordnade teman 

 
Organisation och resurser (5.1) Implementering, Orsaker till och följder av 

organisation efter skollagsförändring, Rektors 

ansvar (5.1.1 t.o.m. 5.1.3) 

Yrkesroller och kollegialt lärande (5.2) Samarbete och förväntningsfällan, 

Specialpedagogens roll, Kollegialt lärande, en 

skiljelinje (5.2.1 t.o.m. 5.2.3) 

Lärande och elevsyn (5.3) Likvärdig skola, Extra anpassningar, 

Delaktighet uppdelat i fem aspekter, Särskilt 

stöd (5.3.1 t.o.m. 5.3.4) 
Förhållningssätt (5.4) Fyra olika typer av förhållningssätt, 

Dilemmaperspektiv (5.4.1 t.o.m. 5.4.2) 

 

 

5.1 ORGANISATION OCH RESURSER 

I denna studie blir det tydligt att organisationen av moderna språk och språkvalet beror till hög 

grad på skolans storlek och hur rektor prioriterar resurser. I de flesta fall bedrivs 

språkundervisningen i samma skola, i vissa fall reser språklärarna till en skola och i något fall bussas 

elever till en annan skola för moderna språk i åk 6 och då får eleverna all undervisningstid på en 

veckodag. Där eleverna inte får byta språkval alls, verkar det vara en fråga om neddragning av 

resurser som påverkar skolresultaten för flera elever. I en skola tog språklärarna initiativet och 
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gjorde fler grupper än rektor föreslagit och fick bannor för det. Endast på en skola beskrivs rektor 

som tillmötesgående av respondenterna. 

Det är också väldigt olika hur de olika yrkesgrupperna diskuterar kring organisation. 

Språklärarnas åsikter hamnar mestadels på gruppnivå där de påtalar gruppstorlekens betydelse där 

jag kan räcka till som pedagog och vikten av gemensamma ämnesträffar och organiserat kollegialt 

samarbete. Utvecklingspedagogernas kommentarer rör frågor på skolnivå och huvudmannanivå: 

det första jag tänkte på var lärarbristen faktiskt (utvecklingspedagog). Det framkommer även att 

fjärrundervisning, stöd till förstelärare och skapande av mötesplatser för kollegialt samarbete 

mellan språklärare och specialpedagoger samt mellan rektorer är frågor som borde höra till 

förvaltningen. Jag tolkar deras lite opreciserade svar som att detta inte är en stor prioriterad fråga 

och att det även på förvaltningsnivå råder ganska stor osäkerhet om vad denna lagändring innebär. 

Vi har verkligen ett utvecklingsområde om hur vi ska lösa det här. Det är nog en lagändring som 

har skett och man har tänkt att jomen det där det kommer nog att ordna sig. Det är ju ungefär som 

vi redan gör. Men när man grottar ner sig, så krävs det ju lite grejer och lite tanke, och hur ska vi? 

Både tanke och organisation (utvecklingspedagog). 

De specialpedagoger som arbetar på mellanstadiet efterfrågar en organiserad överlämning och 

pekar på behovet att språklärarna och de själva kopplas ihop för att skapa samsyn. Dessa 

yrkesgrupper har också betydligt fler synpunkter kring organisation och rektors ansvar. I 

synnerhet finns det åsikter kring organisationen av särskilt stöd och extra anpassningar. 

Kompetensutveckling för språklärarna i hur man anpassar och kompetensutveckling om elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar efterfrågas också: 

Man måste ha kunskap om elever som har funktionsnedsättningar. Det måste finnas kunskap hos 

lärare. Man måste utbilda sig, regelbundet. Och det måste finnas en gedigen kunskap i elevhälsan 

och hos rektorer. Det är ju som basen till allt, tycker jag, kring NPF och kring läs- och 

skrivsvårigheter. Så att man förstår vilka hinder som kan vara, som kan vara i vägen för lärandet för 

en del elever (specialpedagog). 

De underordnade teman som tas upp här nedan är: Implementering, Orsaker till och följder av 

organisation efter skollagsförändring samt Rektors ansvar. 

5.1.1 Implementering 

Studien visar att implementeringen av den lagändring gällande språkvalet som kom 1 juli 2018, 

inte gjort så stort avtryck i kommunens skolor under det första läsåret efter ändringen. De flesta 

respondenter säger att de haft ingen eller liten förberedelse för förändringen. Lärarna ger uttryck 

för en frustration över att de inte fått tillräcklig information kring förändringen och att de skulle 

behövt tid att diskutera den nya kursplanen för årskurs sex.  

Men det har inte varit någon diskussion. Vi har inte fått tid och utrymme att diskutera den nya 

kursplanen (språklärare). 

Tiden har inte heller funnits för diskussion rektor, lärare och specialpedagoger tillsammans, för 

att säkerställa samsyn kring språkvalet, stöd och eventuella byten.  

Det är ju en jättestor förändring för lärarna. Och då krävs det liksom en sittning. Det krävs att man 

sätter sig ner. Jag tänker att man skulle behöva sitta alla lärare på skolan i grupper och prata om det, 

och så att alla förstår vad det innebär (specialpedagog). 
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Det ser väldigt olika ut hur språkvalet organiseras i dessa skolor. Alla skolor erbjuder moderna 

språk i årskurs sex, men det skiljer sig hur ”obligatoriskt” man ser på det. En skola har fortfarande 

svenska/engelska som alternativ, en annan skola har svenska som andraspråk och ytterligare två 

skolor kommer erbjuda svenska/engelska i årskurs sju.  

5.1.2 Orsaker till och följder av organisation efter skollagsförändring 

I intervjuerna ställdes initialt samma fråga till samtliga respondenter: Hur uppfattar du 

lagändringen obligatoriskt moderna språk från åk 6 utifrån ett inkluderande 

delaktighetsperspektiv? Svaren som anges är blandade och ger uttryck för både positiva och 

negativa känslor. Att EU-lagstiftning ligger bakom nämns av en språklärare, som är positiv till 

lagändringen och som även säger alla kan lära sig ett språk. Endast två respondenter yttrar sig helt 

positivt kring lagändringen. Här lyfts språkets betydelse fram som en viktig aspekt för alla. Den 

åsikten delas av de flesta respondenter genom uttalanden som: Alla får ett språk till, Språken får 

bättre status, Det är ju ett positivt steg – jag tänker på framtiden och nyckelkompetenser.  

Likvärdig utbildning framhålls också som en positiv följd, dels för det blir lika över hela landet 

och därmed lättare för elever som flyttar, något som blivit allt vanligare i skolan, för att ingen ska 

byta skola och hamna i exkluderande grupper för att de läst mer eller mindre i moderna språk 

(utvecklingspedagog), dels ur en demokratisk aspekt, att alla ämnen på skolan erhåller samma 

värde och att stöd ska ges till elever. En specialpedagog säger: Eleverna ska ju få chansen att få 

rätt förutsättningar för att klara betygen eller kunskapskraven. Med lagförslaget får alla elever rätt 

till att läsa ett språk till förutom engelska och ska ges möjlighet att klara det med rätt stöd. Som 

det är idag, ges inte den möjligheten till alla elever, då de inte antas klara språkstudier. Man 

kanske har känt att ”det skulle vara bättre för dig att läsa engelska eller svenska” (specialpedagog).  

Flera respondenter påtalar behovet av ett alternativ till de moderna språken. Både som en väg ut 

för de elever som behöver stärka svenska och/eller engelska, men även för de elever som ligger 

på en årskurs två-tre nivå i årskurs fem, alltså i övriga ämnen. Den specialpedagog och den 

språklärare som framför stor oro över gruppen ”svaga” elever menar att det är inte likvärdig 

utbildning, jämför elefant och apa, och ser risker med en ökad andel F i svenska och engelska. 

Jag tolkar dessa respondenters uttryck för oro som att de har en mer holistisk syn på elevens 

skolsituation och att de behörighetsgivande ämnena inför gymnasiet: svenska, engelska och 

matematik, faktiskt styr grundskolans verksamhet tillsammans med resurstilldelningen i 

grundskolan. 

Särskilt stöd för mig, om du tänker enskilt stöd, för mig räcker det bara till svenska, engelska, matte, 

alltså till dom tre ämnena som är behörighetsgivande. Jag hinner aldrig ge särskilt stöd i något annat 

ämne (specialpedagog).  

Hos en lärare märks en mer subjektiv frustration över att språkgruppen ska bestå av ”alla” elever, 

grupperna har inte lugnat ner sig förrän dom eleverna har bytt /paus/ och nu kommer det ju 

aldrig hända (språklärare). Här tolkar jag in att vad som menas är attitydproblem hos en viss andel 

elever som tidigare kunnat byta bort moderna språk, och att arbetsmiljön för läraren och de 

motiverade eleverna med det nya lagförslaget blir sämre.  
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5.1.3 Rektors ansvar 

Rektorn beskrivs av en specialpedagog som spindeln i nätet. Rektorns uppgift är att med ansvar 

sätta organisationen och tala om vad som gäller: 

Förstår du? Att man får en samsyn och som vanligt är det ju oftast rektorn, för att det ska vara, så 

att det som ska implementeras så att alla förstår att det är det som gäller (specialpedagog). 

Det är viktigt för alla yrkeskategorier i skolan och det duger inte att läsa på själv, vilket jag tolkar 

som att man då riskerar att bli misstrodd, utan det ska komma från rätt person och i nio fall av 

tio är det rektorn (specialpedagog). Det särskilda stödet är något som specialpedagogerna menar 

att rektor bör vara delaktig i att bestämma kring. Ska det ges av specialpedagoger från högstadiet, 

från mellanstadiet eller från språklärarna själva? är frågor som rektorerna måste klara ut. Dessutom 

kvarstår frågan om byte av språkval. Jag tolkar osäkerheten om vilka regler som ska gälla som 

väldigt frustrerande för alla inblandade. Olikheter mellan skolor uppfattas också frustrerande i 

verksamheten. Och det där blir ju också en följd utav skollagen, uttrycker rektors mandat och 

uppdrag på det där sättet (utvecklingspedagog).  I två av skolorna talas om anpassad studiegång 

vid bortval av moderna språk, eftersom det inte erbjuds något alternativ. Möjligheten att få stöd 

av språkläraren på någon läxläsningstid eller kanske genom tvålärarskap i moderna språk någon 

timme i veckan nämns av flera respondenter som en möjlig lösning. Men språklärarnas tilltro till 

rektor som problemlösare tolkar jag som låg utifrån deras beskrivningar. Dels verkar det handla 

om att moderna språk under lång tid har fått för dåliga förutsättningar och inte är prioriterat på i 

skolan:  Det har ju fått stryka på foten mycket och så där… Gemensamhetstider är fullmatade 

med mycket annat som ska gå före (språklärare). Språklärarna påtalar även rektors ansvar för att 

rätt information går ut till elever och föräldrar, men även till skolans övriga lärare och till 

klasslärarna på mellanstadiet:  

Det är väl det som andra lärare måste begripa att språket är ett ämne av alla andra i såna fall. Det är 

ju en annan syn man måste ha på språk (språklärare).  

Det är till lärarna man vänder sig när det inte fungerar genom arga mail från elever och föräldrar 

på grund av stökig grupp (språklärare). Dom tror ju att det bara är att ta ”SvEn” 

[svenska/engelska] hur lätt som helst (språklärare). En annan språklärare uttrycker sig så här: 

Sen kan det ju vara konsekvenser för eleverna, vissa som kommer få det lite tuffare när de inte kan 

byta bort det och har räknat med det (språklärare). 

 

5.2 YRKESROLLER OCH KOLLEGIALT LÄRANDE  

Studien omfattar tre olika yrkesgrupper och resultatet visar att både specialpedagogens och 

språklärarens yrkesroller berörs och behöver ändras, om moderna språk, obligatoriskt från årskurs 

sex, ska bli verklighet. Framför allt behöver de två yrkesgrupperna kunskap om varandras 

uppdrag, men även börja föra dialog om lärande: 

Om vi ska lyckas bra i samverkan och i samarbete, så är det nästan en förutsättning att vi har 

kännedom om varandras uppdrag, så vi, ja, men att, när man går i förväntningsfällan 

(utvecklingspedagog). 
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Att detta varit en bristvara hittills, tolkar jag genom de många kommentarer där 

specialpedagogerna med både skepsis och osäkerhet nämner moderna språk. Språklärare verkar 

inte vara lika vana att samarbeta kring moderna språk som kring andra ämnen. Man kanske inte 

känner inte att man har så mycket gemensamt med andra språklärare (språklärare). På flera skolor 

finns det bara en språklärare i varje språk och det kan ligga både stolthet och osäkerhet bakom, 

men jag ser även att det finns svårigheter att hinna med samarbetet. Och det, samsynen får man 

ju, bara man hinner diskutera ihop sig (språklärare). De underordnade teman som finns under 

denna rubrik är: Samarbete och förväntningsfällan, Specialpedagogens roll samt Kollegialt 

lärande, en skiljelinje. 

5.2.1 Samarbete och förväntningsfällan 

De olika skolorna har hunnit olika långt i det kollegiala samarbetet. Hur stor vanan är hos 

språklärare att rådfråga kollegor och att samarbeta kring anpassningar beror på hur skolkulturen 

ser ut. Vid tre skolor arbetar man mycket med anpassningar, man kan ju alltid bolla idéer 

(språklärare) och ser specialpedagogen som en naturlig del av detta. Vi samspråkar jag och 

specialpedagogen vad eleven egentligen behöver och så försöker jag förse eleven med det 

(språklärare). Vid tre skolor är samarbetet betydligt mindre. I två språklärares svar tolkar jag in en 

osäkerhetskänsla över huruvida specialpedagogerna vill eller klarar att stötta elever i moderna 

språk:  

Skulle specialpedagog/speciallärare vara ett alternativ? Jag tycker det, men jag tror inte dom tycker 

det (språklärare).  

Men det är ju lite knepigt eftersom…att…lägga moderna språk på specialpedagoger är inte det 

första man gör (språklärare). 

Tvivel och förutfattade meningar märks även i motsatt riktning: men även språklärarna kanske 

inte heller är vana att…fråga efter stöd (specialpedagog). Så det blir ju en större utmaning för 

språklärarna (specialpedagog). Speciellt mot språklärare som bara undervisar i moderna språk och 

som undervisat mycket länge finns ganska hård kritik: 

Dom har stora svårigheter att gå in och anpassa, för dom har aldrig upplevt att dom har behövt att 

anpassa. Dom har inget annat ämne dom behöver anpassa i. och dom har alltid haft dom duktiga 

eleverna, och aldrig behövt tänka anpassningar (specialpedagog). 

Specialpedagogen som tidigare endast arbetat med årskurs ett till fem uttrycker en tydlig 

tveksamhet inför detta, för denne, nya och okända ämne, där jag tolkar in en reservation 

gentemot språklärarna och kanske en rädsla att inte kunna leva upp till språklärarnas 

förväntningar, men även inför sin egen förmåga: 

Men jag tror att vi som kommer från en F-femskolebakgrund, vi är kanske ännu mer lite osäkra 

mot dom här moderna språken, så att säga, så känner man helt plötsligt att man kommer till något 

som man ”det här, det behärskar jag ju verkligen inte. Själva språket, så att säja (specialpedagog). 

5.2.2 Specialpedagogens roll 

Resultatet i denna studie pekar tydligt på att det är den handledande rollen som både efterfrågas 

mest och som specialpedagogerna poängterar, mycket handlar om handledning mot läraren, 

hur han kan förändra, göra saker i undervisningen (specialpedagog). Områden som nämns av 

de flesta respondenterna är handledning kring struktur, extra anpassningar, annat material, 
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upplägg, genomförande, elever med funktionsnedsättningar. En utvecklingspedagog uttrycker 

specialpedagogens samspel med språkläraren så här: 

Jag föreställer mig att det kommer att innebära att man går in i portalparagrafen att, ja, men att ha 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, det här med det kompensatoriska uppdraget, att få 

den ledning och stimulans som varje elev har rätt till (utvecklingspedagog). 

En annan del i specialpedagogens arbete är att vara kunskapsbärare av elevinformation vid 

överlämningar, i handledning och allmänt i ämnet, alltså att även kunna se specialpedagogiska 

tänket lite inom den här undervisningen också, även i moderna språk (specialpedagog). Även 

den utredande expertisen omnämns av specialpedagoger: 

respondent:  Jag tänker ju att det ska vara på samma sätt, som precis vilket ämne som helst, att har man en elev 

i sin grupp som man upplever inte kommer att nå kunskapskraven, så ska ju, då ska man ju 

rapportera till rektor. 

frågeställare:  Mm. 

respondent:  Som i sin tur då egentligen ska utse någon som utreder det hela. Och då är det ju ofta 

specialpedagogen (specialpedagog). 

 

5.2.3 Kollegialt lärande, en skiljelinje 

Resultatet visar en skiljelinje mellan respondentkategorierna då det gäller kollegialt lärande. Hos 

språklärarna efterfrågas framför allt samarbete mellan språklärare. Det är önskvärt att få mer tid 

till ämnessamarbete både för utveckling av ämnet, men även för att skapa samsyn kring nya 

kunskapskraven för moderna språk i årskurs sex. Respondenterna som arbetar som 

specialpedagoger menar att samarbete och samspel mellan specialpedagog och språklärare är 

centralt för att det ska bli bra för alla elever. Tvåvägskommunikation är väsentligt: moderna 

språklärarna behöver tänka till och signalera till specialpedagog också vid behov, att man behöver 

hjälp med den här eleven (specialpedagog). Samarbetet förutsätter en kunskap om varandras 

yrkesroller, tolkar jag det som när specialpedagogen säger: Så samarbetet är ju, blir ju centralt 

där, och kanske ännu lite viktigare när man känner dom där styrkeförhållandena. Denna 

skiljelinje mellan yrkesgrupperna tolkar jag beror på att specialpedagogernas arbete, mer än 

språklärarnas, i mångt och mycket bygger på samarbete mellan kollegor. I deras yrkesroll ingår 

kunskap att kunna gå in i okända situationer och ge handledning även i obekväma situationer. 

Vikten av att sprida goda exempel lyfts av flera specialpedagoger, både inom skolan, men även 

mellan skolor. En specialpedagog uttrycker sig så här: 

Och vi måste prata mycket med varandra i kollegiet om hur och sprida goda exempel och lära av 

varandra, hur vi lägger upp lektioner, så att alla får en chans. Vi har ju börjat med kollegial 

coachning (specialpedagog). 

Denna coaching innefattar även rektor på denna skola. Att få ta del av goda exempel är en mycket 

viktig kompetensutveckling som uppskattas. Sen är det alltid intressant att få veta hur gör man 

på andra skolor. (specialpedagog). Här ser även skolförvaltningens utvecklingspedagoger en 

möjlighet att skapa mötesplatser för det kollegiala lärandet på kommunal nivå: 
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Jag kan se just det som jag lyfte om specialpedagogik och samarbete med specialpedagoger, och det 

kollegiala stödet. Det kan jag också se. Som att det måste bli en bit rent för skolförvaltningen också 

(utvecklingspedagog). 

Sådana erfarenhetsbaserade dialoger behövs även för rektorer, där man får prata med varandra 

och byta erfarenheter. Ibland riktigt hands on, alltså ”Hur har du löst det? (utvecklingspedagog). 

 

5.3 LÄRANDE OCH ELEVSYN 

De tio respondenterna visar alla ett genuint engagemang för sina uppdrag som handlar om att 

eleverna ska få den utbildning de har rätt till och där de ska kunna utvecklas så långt det är 

möjligt. Det är den tolkning jag gör av deras svar. Detta engagemang bygger dock på lite olika 

värderingsgrunder som skiljer sig åt. Det beror på vilken verklighet pedagogen själv erfarit och 

deltagit i som ung och som student, men också på den skolkultur pedagogen arbetat i. Det 

handlar om förhållningssätt kring lärande och elevsyn. De underordnade teman som finns under 

detta överordnade tema är: Likvärdig skola, Extra anpassningar, Delaktighet uppdelat i fem 

aspekter och Särskilt stöd. 

5.3.1 Likvärdig skola 

Likvärdighet är ett begrepp som förekommer i flera av respondenternas uttalanden. Likvärdighet 

förekommer i fråga om språk, lärande och stöd men också om organisatoriska förutsättningar. 

De olika uppfattningarna baseras också troligen på vilket perspektiv och vilken nivå av 

organisation som avses; skol, grupp- eller individnivå.  

Avseende språk påtalar ett flertal respondenter att det är bra med mer likvärdighet mellan skolor 

och över landet. Likvärdighet med andra ämnen och stöd (språklärare) är positivt både ur 

elevernas perspektiv, eftersom alla elever får möjlighet till att läsa ett språk med stöd 

(specialpedagog), men också för språklärarna som nu får undervisa i ett ämne där man 

uppgradera(t) språket.  Några respondenter menar även att likvärdighetsaspekten kan ses ur ett 

medmänskligt, globalt perspektiv: vi ska inte välja att begränsa dom för att vi inte tror att man 

behöver flera språk (utvecklingspedagog), och inte bara för tio extra poäng för gymnasiet, utan 

för, för sin vidare kunskap i livet (specialpedagog).  

För att undervisningen ska bli likvärdig, behöver den anpassas till eleverna och deras olika 

förutsättningar. Extra anpassningar, särskilt stöd och inkluderande arbetssätt är olika sätt att göra 

skolan mer likvärdig. Denna rättighet att kunna få stöd har funnits länge, men har nu aktualiserats 

för specialpedagoger på mellanstadiet som ofta har samtal med föräldrar i årskurs fem: ”ja fast ni 

ska veta att ni har ju i alla fall rättigheter till stöd även i …och den informationen har kanske inte 

kommit fram” (specialpedagog). Det verkar även finnas ett dilemma här, med elever som av olika 

anledningar får kämpa hårt i alla ämnen. Alla elever ska inte tvingas läsa ett modernt språk, det 

är inte likvärdig utbildning (språklärare). Det finns begränsningar i timplan och kunskapskrav, 

som försvårar att alla elever att nå alla betyg. Men det förutsätter ju då att man klarar av att läsa 

ett B-språk och få ett godkänt betyg, vilket jag tänker att alla har inte riktigt förmågan att göra 

(specialpedagog). 
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Vad som oroar utvecklingspedagoger är hur likvärdigheten hotas av 

kompetensförsörjningsfrågan: Det måste bli en fråga, hur löser vi lärarbristen? Kan vi bedriva 

undervisning med kvalité ändå? (utvecklingspedagog). I kommunen ser man över alternativa 

undervisningsformer för att kunna säkerställa den organisatoriska likvärdigheten: eller går det på 

något vis lösa med fjärrundervisning? (utvecklingspedagog). 

5.3.2 Extra anpassningar  

Studien har en ambition att belysa viktiga faktorer för framgångsrik undervisning i moderna språk 

för alla elever. Resultatet visar att samtliga respondenter menar att fler grundanpassningar, det 

vill säga mer ledning och stimulans till alla elever är vägen att gå för att lyckas nå fler elever.  

Det råder dock en begreppsförvirring bland språklärarna över vad som är anpassningar. När jag 

tittar på svaren som de olika yrkesgrupperna ger, förstår jag att det är svårt att relatera till vad 

innebörden egentligen är i språket man undervisar. Vad räknas som extra anpassningar? 

(språklärare). Dels tolkar jag att de tycker att det man gör för alla inte är en anpassning, dels så 

tolkar jag det som att det finns olika grad av medvetenhet av vad som är stödet i de anpassningar 

man gör. Det finns ingen anledning att göra muntliga förhör (språklärare).  

De olika kommentarerna går från ett ganska abstrakt språk på förvaltningsnivå till mer och mer 

konkreta anpassningar ju mer elevnära pedagogerna arbetar. Utvecklingspedagogerna talar i 

termer av bildstöd, mer muntligt, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Specialpedagogerna 

har också ett ganska generellt språk och nämner tillgängliga lärmiljöer, gemensamma ramar, 

lektionsstruktur och tydlighet, olika anpassningar av stoffet, kognitiva verktyg, för- och 

efterarbete. Språklärarna talar bland annat om mer generellt stöd till alla, mycket repetition, 

enskilda prov, extra genomgångar, individanpassningar, uppgifter som går att lösa på flera nivåer, 

startstöd och påminnelser, instruktioner både muntligt och skriftligt, placering och digitala 

verktyg. 

Anpassningar som kan stödja elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tolkar 

jag in i följande förslag: tillgängliga lärmiljöer där struktur och tydlighet poängteras 

(specialpedagog), scaffolding - ge stöd så att det går lösa uppgiften för alla på olika nivåer, 

konstruera uppgifter så att det inte blir minneskunskaper man kollar. Underlätta ordinlärningen 

med quizlet, lära dom de teknikerna (språklärare), tolkar jag som studietekniker.  

5.3.3 Delaktighet uppdelat i fem aspekter   

I intervjuerna ställdes frågan: På vilket sätt ges eleverna möjlighet till delaktighet i moderna språk? 

Eftersom alla lärare och specialpedagoger som intervjuats tillhör grundskolan, har inte den första 

aspekten av delaktighet – tillhörighet tagits med. Alla elever har en klass och en tillhörighet. 

Tabellen på nästa sida visar hur de olika yrkesgrupperna uttrycker sig kring delaktighet och hur 

det deduktivt kan redovisas under de fem aspekterna tillgänglighet, samhandling, erkännande, 

engagemang och autonomi: 
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Tabell 11. Hur respondenterna uttrycker sig kring delaktighet. 

Aspekter av 

delaktighet och 

respondentantal 

Utvecklings-

pedagoger  

Specialpedagoger Språklärare 

 

Delaktighet 

tillgänglighet 
handlar om fysisk 

tillgänglighet, tillgängligt 

meningssammanhang och 

tillgängligt 

sociokommunikativt 

samspel 

 

9 respondenter bidrar 

med framgångsrika 

anpassningar 

bildstöd, bygga på 

begriplighet och 

meningsfullhet, 

formativt 

förhållningssätt, att 

synliggöra lärandet, 

konkret material, 

studieteknik hur 

man lär sig ett nytt 

språk, språk och 

kunskapsutveckland

e arbetssätt 

grundanpassningar, 

kognitiva verktyg, 

arbeten igång på olika 

nivåer, tillgänglighet 

kan också betyda att 

man delar upp 

gruppen och 

undervisar några få en 

stund, anpassa stoffet: 

text och glosmängd, 

lektionsanteckningar, 

muntliga prov 

tydlig struktur, styrning, 

rutiner, bra ledarskap 

 

Delaktighet 

samhandling 
är det man gör 

tillsammans med kamrat, 

en grupp, en klass, både 

under tydlig struktur och 

mer spontant, socialt 

 

5 respondenter bidrar 

med framgångsrika 

anpassningar 

gemenskap, skapa 

trygghet 

gemenskap, skapa 

trygghet 

att få komma till tals och 

att bli lyssnad till, att göra 

något tillsammans: 

samarbetsgrupper, köra 

samma modell allihop i 

klassrummet, hålla ihop 

gruppen, skapa relation 

med eleverna, gemensam 

bas 

Delaktighet 

erkännande 
handlar om andras 

subjektiva syn på eleven, 

viktigt vid 

gruppindelning 

 

5 respondenter bidrar 

med framgångsrika 

anpassningar 

mycket positiv 

feedback, 

framåtsyftande 

återkoppling. 

som du bemöter 

eleven blir du bemött 

bygga relationer genom 

att uppmuntra, ha koll på 

svaga elever, känna 

delaktighet i gruppen, 

dom är respektfulla och 

hjälper varandra att ha 

blivit sedd under en 

lektion, dom här 

smågrejorna…för att dom 

ska känna sig delaktiga, 

känna sig viktiga 

Delaktighet 

engagemang 
betyder att eleven 

upplever delaktighet. 

Denna påverkas av 

tillgänglighet, 

erkännande och 

samhandling.  

5 respondenter bidrar 

med framgångsrika 

anpassningar 

feedback, 

metakognitiva 

metoder 

skapa trygghet 

 

eleven ska känna att hen 

har tillfört nånting, att 

man står vid dörren och 

hälsar, att dom blir sedda, 

motivera dom, skapa 

glädje, pusha och peppa 
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Delaktighet 

autonomi 
handlar om den enskildes 

möjlighet att bestämma 

över sitt handlande och 

ha inflytande över vad 

man gör, hur och med 

vem 

 

4 respondenter bidrar 

med framgångsrika 

anpassningar 

  Dom får vara med och 

bestämma lite grann, 

kring kanske någon 

aktivitet eller nåt…det 

beror på hur gruppen 

fungerar…mer i 

nian…mindre i grupper 

som inte fungerar bra  

med samarbetsgrupper. 

 

 

Delaktighet tillgänglighet: Två respondenter bland språklärarna påtalar att tydlig struktur, 

styrning, rutiner och bra ledarskap är anpassningar de gör för att eleverna ska känna delaktighet. 

Bland specialpedagogerna nämns grundanpassningar, kognitiva verktyg, arbeten igång på olika 

nivåer (specialpedagoger). Tillgänglighet kan också betyda att man delar upp gruppen och 

undervisar några få en stund (specialpedagog). Vanliga anpassningar är även att anpassa stoffet; 

text och glosmängd, lektionsanteckningar, muntliga prov. Utvecklingspedagogerna nämner 

bildstöd, bygga på begriplighet och meningsfullhet, formativt förhållningssätt, att synliggöra 

lärandet, konkret material, studieteknik hur man lär sig ett nytt språk, språk och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. Här tolkar jag in att det är tydligt att de klassrumsnära 

pedagogerna har mer konkreta förslag. Tydliga rutiner och struktur handlar i många fall om enkla 

knep som gör att eleverna får det lättare att förstå vad som pågår i klassrummet. Att skriva på 

tavlan start och stopptid, att börja och sluta på liknande sätt ingår i de flesta respondenters svar. 

Att vara en bra ledare innefattar i realiteten väldigt många anpassningar. Digitala verktyg påpekas 

som positivt av två språklärare.  

Delaktighet samhandling: Många uppslag förekommer hos språklärarna kring 

sociokommunikativt samspel: att få komma till tals och att bli lyssnad till, att göra något 

tillsammans, samarbetsgrupper. Utifrån språklärarnas konkreta exempel tolkar in en lång 

erfarenhet i deras svar. Det handlar till stor del om att skapa ett relationskapital för att kunna 

agera ledare och få en grupp att fungera tillsammans: gemensam bas, skapa relation med eleverna. 

Här finns också önskemål från en språklärare om att göra mer med andra språkklasser. Något som 

finns med och passar in på denna aspekt av delaktighet är: köra samma modell allihop i 

klassrummet hålla ihop gruppen. Däremot går det emot den förra aspekten där det framkom att 

flera nivåer kan behöva vara igång samtidigt. Specialpedagogerna uttryckte gemenskap, skapa 

trygghet. Att de inte hade mer att tillföra tolkar jag att det beror på att de inte deltagit under 

språklektioner i så hög grad. 

Delaktighet erkännande: Denna aspekt handlar om andras subjektiva syn på eleven, vilket till 

exempel är viktigt vid gruppindelning och kooperativt lärande. Här kommer lärarens 

förhållningssätt att spela stor roll. Vilken elevsyn man har, men även vilket specialpedagogiskt 

perspektiv man utgår från när man ska stötta elever. Respondenterna som bäst beskriver detta är 

språklärare som nämner: bygga relationer genom att uppmuntra, ha koll på svaga elever, känna 

delaktighet i gruppen. Här framkommer även att eleverna behöver ledning för att kunna stötta 
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varandra: dom är respektfulla och hjälper varandra. Väldigt viktigt för att känna erkännande är 

att inse vikten av att ha blivit sedd under en lektion. Följande citat visar att här är lärarens 

sinnesnärvaro avgörande.  

Dom här smågrejorna…för att dom ska känna sig delaktiga, känna sig viktiga (språklärare). 

En specialpedagog nämner som du bemöter eleven blir du bemött. Här tolkar jag in att 

respondenten uttrycker en frustration över att inte alla lärare har ett gott bemötande till alla 

elever, vilket denne specialpedagog kanske mött vid språkvalsbyten, där språkläraren kanske inte 

gjort allt i sin förmåga att behålla eleven och där svårigheterna främst berott på relationella 

svårigheter. Utvecklingspedagogerna nämner mycket positiv feedback och framåtsyftande 

återkoppling. Detta är något som elever behöver otroligt mycket idag, kanske mer än förr, med 

sociala medias snabba återkoppling; ”syns jag inte, finns jag inte”. 

Delaktighet engagemang: Det går inte att avkräva engagemang av någon annan, utan det är något 

man som lärare skapar förutsättningar för att eleverna ska uppleva, genom att motivera dom, 

skapa glädje, pusha och peppa. Engagemang handlar till stor del om att skapa trygghet där 

eleverna ges möjlighet att växa och bidra: eleven ska känna att man har tillför nånting, och att 

man står vid dörren och hälsar, att dom blir sedda. Det handlar om att vara där i nuet och få med 

sig eleverna, där dom befinner sig just för stunden. 

Delaktighet autonomi: Detta är den aspekt som var svårast att hitta belägg för i respondenternas 

berättelser. 

Dom får vara med och bestämma lite grann, kring kanske någon aktivitet eller nåt…det beror på 

hur gruppen fungerar…mer i nian…mindre i grupper som inte fungerar bra (språklärare). 

En utvecklingspedagog säger att man kan använda eleverna som läranderesurs för varandra och att man 

kan arbeta med metakognitiva metoder, något som en språklärare praktiserar med samarbetsgrupper. I 

dessa sitter elever mot varandra och kan genom kooperativt lärande hela tiden få stöd av varandra. En 

annan språklärare är inte så förtjust i att släppa på kontrollen: 

Att eleverna ska få vara med och bestämma där, det känns för mig inte som prioritet ett…Det är 

ju jag som kan det här, det är jag som ska bestämma (språklärare). 

Alla dessa aspekter av delaktighet är delar i det som vanligtvis kallas inkludering. Innebörden av 

ordet inkludering är ganska komplext, dessutom väldigt individuellt för olika elever, vilket gör 

att vissa anpassningar som passar för några elever, kanske motverkar andra elevers tillgänglighet i 

meningssammanhanget. Men studien visar att pedagoger behöver vara mer konkreta gällande 

vad de menar med anpassningar och att diskutera vad som behövs tydligast i klassrummet. 

Specialpedagoger kan bidra med mycket kunskaper, men det är språklärarna som måste göra 

denna kunskap till verklighet i klassrummet.  

5.3.4 Särskilt stöd 

Det särskilda stödet ska ges eleven där extra anpassningar inte räcker till. Denna studie visar att 

det råder stor osäkerhet över hur det särskilda stödet i moderna språk ska kunna ges. De flesta 

respondenter är eniga om att det måste vara ordinarie språklärare som ska ge det särskilda stödet, 

antingen genom att vara två språklärare under minst en lektion i veckan, eller genom att förlägga 
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en läxläsningstid på en schemaposition under skoldagen där språkläraren kan finnas tillgänglig. Så 

här säger en specialpedagog: 

Absolut av språkläraren! Med handledning av en specialpedagog, om behov finns. Det kan ju inte 

någon annan göra än en lärare som kan språket (specialpedagog). 

Det blir också tydligt att det finns olika perspektiv hos specialpedagogerna. På mellanstadiet 

funderar man närmast på hur stödet ska lösas för eleverna som har språk, och ifall de 

specialpedagoger som hör till mellanstadiet ska gå in och ge stödet. På högstadiet framförs 

funderingar huruvida eleverna ska kunna byta språkval och ges stöd i svenska och engelska och 

om inte, hur ska de få stöd i svenska och engelska. Även frågan om anpassad studiegång lyfts. 

Bland språklärarna är kommentarerna kortfattade och tvekande. Jag tolkar det som att de har 

svårt att realisera hur det särskilda stödet skulle kunna se ut rent organisatoriskt. Läxläsningstid 

eller två lärare är även deras lösning. På en skola som idag arbetar mycket med anpassningar på 

både grupp- och individnivå säger läraren: Vi klarar oss väldigt bra med dom här anpassningarna 

(språklärare). 

 

5.4 FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Studien visar att respondenterna har olika förhållningssätt till sitt yrke, sina elever och till språk 

och specialpedagogik. Det har betydelse vilken bakgrund läraren själv har i utbildning och 

yrkeserfarenhet. Det märks även skillnad hur man ser på elevernas skolsvårigheter och hur dessa 

elever bäst kan hjälpas. Det finns ingen tydlig profilering av vare sig språklärarna eller 

specialpedagogerna, men det går att koppla olika förhållningssätt till lärande, kollegor, rektor och 

sin egen professionalitet. Ju högre tilltro som pedagogerna verkar ha till att alla kan lära sig och 

till kollegialt lärande, desto högre tilltro verkar de också ha till ett förändrat arbetssätt och 

möjlighet att själv påverka förutsättningar för elevers delaktighet. Det verkar också skilja hur 

respondenterna uppfattar innebörden i likvärdighet. Från att alla ska få tillgång till språket till att 

alla ska få möjlighet att må bra i skolan och därför bör få slippa undervisningen i moderna språk. 

Två underordnade teman finns under denna rubrik: Fyra olika gestaltningar av förhållningssätt 

och dilemmaperspektiv. 

5.4.1 Fyra olika gestaltningar av förhållningssätt 

Av det urval på tio respondenter, kan jag urskilja fyra olika typer av förhållningssätt hos 

pedagogerna. Jag inser att möjligheten att kunna dra några generella konklusioner av denna studie 

är begränsad, men det framgår likväl ett resultat med olika förhållningssätt, där det blir tydligt att 

en lagändring av denna typ uppfattas på olika sätt, vilket får följdverkningar i skolan på både 

organisations-, grupp- och individnivå. Resultaten i denna del av resultatet redovisas även 

kvantitativt. 
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I denna studie har jag tolkat de olika pedagogernas intervjusvar och jämfört dessa ur följande 

parametrar: 

• problem- eller lösningsfokuserat perspektiv i förhållande till läroplansförändring  

• kategoriskt eller relationellt specialpedagogiskt perspektiv  

• tilltro till kollegialt lärande, kolleger språklärare och specialpedagoger och omvänt  

• hur respondenterna uppfattar innebörden i likvärdighet i utbildning kring språk och stöd 

• tilltro till skollagsändring i moderna språk 

 

Tabell 12. Fyra olika förhållningssätt hos pedagoger. 

 Likvärdighet är att alla får 

tillgång till samma 

utbildning, dvs språk och att 

alla får tillgång till stöd. Hög  

tilltro till skollagsförändring 

gällande moderna språk. 

Likvärdighet är att alla inte 

ska behöva ha samma 

utbildning, dvs alla behöver 

inte läsa ett till språk. Låg 

tilltro till skollagsförändring 

gällande moderna språk. 

Hög tilltro till, läroplans-

förändring (speciellt kap. 1), 

elever och lärande, kollegialt 

lärande, möjlighet att 

påverka, extra anpassningar. 

grupp A 
 

Fem pedagoger 

grupp B 
 

Tre pedagoger 

Låg tilltro till läroplans-

förändring (speciellt kap. 1), 

elever och lärande, kollegialt 

lärande, möjlighet att 

påverka, extra anpassningar. 

grupp C 
 

En pedagog 

grupp D 
 

En pedagog 

 

I grupp A återfinns den gestaltning av pedagog som de flesta respondenter (fyra stycken) 

representerar i denna studie. Här ses språk som en mänsklig rättighet och något som är viktigt 

för framtida kompetensförsörjning och den demokratiska visionen. Dessa pedagoger verkar ta 

denna förändring i skollagen som en utmaning. Dessa pedagoger har hög tilltro till rektor och 

kollegor. De har också en hög tilltro till ett förändrat arbetssätt och möjlighet att själv påverka 

förutsättningar för inkluderande delaktighet. Pedagogerna anpassar hela tiden för eleverna, det är 

ett arbetssätt. Hela skolan bollar anpassningar jämt, med alla. Det är liksom vår vardag. 

Inställningen verkar vara att alla kan lära sig ett språk. Egentligen är kunskapskraven inte så 

jättehöga, utan det går att få med alla. Det handlar om bemötande och att anpassa uppgifter och 

konstruera dem så att de går lösa för alla elever på olika nivåer. Scaffolding med till exempel 

stödfraser, digital arbetsbok är exempel på olika effektiva extra anpassningar. Läxor används i 

syfte för att befästa och använda kunskaper, ej som rena minneskunskaper. Dessa pedagoger anser 

det vara viktigt med mycket gemensam repetition. Denna uppfattning är mer vanlig bland 

specialpedagogerna, utvecklingspedagogerna inräknat. 
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I grupp B är pedagogerna ganska negativt till skollagsförändringen. Inte för att de tycker språk är 

oviktigt i sig, men det kanske inte är ett ämne för alla. De menar att de svagaste eleverna samt 

nyanlända får mycket svårt att klara målen, inte bara i språkval utan kanske främst i ämnena 

svenska och engelska som de menar påverkas av denna förändring. Dessa pedagoger månar 

verkligen om alla elever och ser sin uppgift som pedagoger med stort allvar. De har en holistisk 

syn på undervisningen. De förordar att entusiasmera alla och lyfter glädjen i att vara tillsammans 

och lära sig. Det finns en hög tilltro till rektor och till kollegor och arbetsplatsen präglas av 

mycket kollegialt lärande. Så det är ju ett ständigt, en ständig utveckling för oss alla. Här finns 

ett tätt samarbete mellan språklärare och specialpedagog och de tycker det är viktigt att variera 

undervisningen och ser fördelar med digitala verktyg. De arbetar med kooperativt lärande och 

hittar tillsammans med eleven var denne är sitt bästa jag.  

I grupp C hamnar en respondent. Denna pedagog kan se både för- och nackdelar med 

skollagsändringen. Hen accepterar sin situation och tänker att det måste bli en 

perspektivförändring hos lärarna. Jag förstår att denne pedagog har tilltro till rektor, men förstår 

att det inte det kanske inte blir så stor förändring. Pedagogen ger uttryck för att det får bli så bra 

det blir: Dom hära visionerna och sånt, dom stannar ju ofta på papperet. Denne har målsättning 

att alla ska med, men likvärdighet betyder i denne pedagogs klassrum att alla elever är med på 

samma saker, samtidigt. Detta är en auktoritet i klassrummet. Pedagogen har skapat många 

kontrollsystem för att inte tappa någon elev, men räknar med att de omotiverade ska få byta. 

Hen vill inte gärna arbeta med någon annan, för de kanske inte har gemensamma värderingar. 

Jag kan ana en låg tilltro till specialpedagog och till att kunna få stöd. Pedagogen tror mycket på 

disciplin och rutiner och tycker det är viktigt att se alla elever, men tror inte egentligen inte på 

anpassningar och särskilt stöd.  

I grupp D finns också en respondent. Denne har uppfattningen att alla elever inte kan eller vill 

inte lära sig ett till språk. Det kan bero på hemförhållanden, svårigheter hos eleven, eller 

attitydproblem hos eleven, vilket jag tolkar som ett kategoriskt/bristperspektiv. Pedagogen ger 

uttryck för en ganska hopplös situation som hen inte upplever sig kunna ändra. Flera elever har 

F och hen ser inga egna möjligheter att göra mer för dem. Pedagogen väntar på hjälp utifrån. 

Denna pedagog har en låg tilltro till sin rektor som hen uttrycker har tagit beslut kring språkval 

utifrån, vad jag tolkar som, ett besparingsperspektiv och inte elevernas bästa. Pedagogen känner 

liten stöttning av rektor och av sina kolleger. Denne pedagog tror inte att specialpedagogen vill 

hjälpa, vilket jag tolkar som att hen känner sig ensam och lite övergiven i en utsatt situation. Hen 

uttrycker önskemål om mer kollegialt samarbete och samsyn. Pedagogen tycker synd om de 

duktiga eleverna som måste repetera och om de elever som inte klarar engelskan eller svenskan. 

Jag tolkar även in att pedagogen tycker lite synd om sig själv i sin otillräckliga arbetssituation.  

5.4.2 Dilemmaperspektiv 

Förutom dessa fyra gestaltningar av olika förhållningssätt kan denna studie fastställa att alla tre 

respondentgrupper uttalade ett visst mått av dilemmaperspektiv gentemot skollagsändringen 

moderna språk för alla från årskurs sex. Jag har valt ordet dilemmaperspektiv här eftersom 

betydelsen stämmer med Nilholms definition på dilemman (2016), som en sorts grundläggande 

motsättningar utan en helt igenom tillfredsställande lösning. Det handlar dock inte uteslutande 

om ett specialpedagogiskt perspektiv här. Majoriteten av respondenter kunde uttrycka skäl för 
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såväl neutrala, som positiva och negativa uppfattningar och det är tydligt att det inte går 

marginalisera denna fråga till en uppfattning för eller emot skollagsändringen. Det är en mycket 

komplex fråga och studien visar att det inte finns en gemensam uppfattning hos respondenterna. 

Det finns faktorer som ger fördelaktig och negativ innebörd för verksamheten inom alla fyra 

överordnade temaområden som resultatet redovisar. Det beror till stor del ur vilket perspektiv 

man ser på saken och i vilket sammanhang; på skolnivå, på gruppnivå och på individnivå och 

vem eller vad som hamnar i fokus. Det handlar om vilka resurser man inom kommunen vill 

lägga ned på att göra något bra av denna lagändring, hur införstådda rektorer man har på skolorna, 

hur väl dessa lyckas med att ena kollegiet och få samsyn kring denna fråga, vad man anser är 

likvärdig skola och vilka förhållningssätt som skolkulturerna låter växa sig starka.  

 

Tabell 13. Sammanställning av neutrala, positiva och negativa faktorer ur det empiriska 

materialet.  

Yrkeskategori Neutrala faktorer Positiva faktorer Negativa faktorer 

språklärare Tjänsteman 

accepterat det s. 23 

Rektor ger oss det 

uppdraget och då 

måste vi lösa det  

s. 33 

Och sen när det blev 

obligatoriskt, så kom 

ju även den här 

uppdelningen av 

läroplanen s. 18 

Skolverket sätter 

lagar s. 10 

Uppgradera språket s. 

30  

Alla får ett språk till s. 

30 

Likvärdig utbildning s. 

30 

Gemenskaphetskänsla 

s. 30 

Vill ha mer 

differentierad skola s. 

30 

Alla ska inte tvingas 

s. 23 

Inte likvärdig 

utbildning jfr elefant 

och apa s. 23 

Som engelskalärare 

kan jag tycka att det 

är synd. s. 2 

Jag tror inte dom har 

språk i årskurs 

sex…så det där är ju 

inte alls vedertaget i 

ens hela Sverige s. 27 

Besparing s. 1 

specialpedagoger Lagändring – ställa 

om s. 70 

Följa reglerna 

Vi kommer ju inte 

runt det, det är 

bestämt s. 9 

Ämne i tiden s. 70 

Jättebra s. 40 

Språken får bättre 

status s. 41 

Möjlighet att läsa 

språk med stöd s. 45 

Få chans till rätt 

förutsättningar s. 48 

Alla behöver språk s. 

40 

Ge elever chans till ett 

till betyg s. 48 

Synd för svenska 

och engelska s. 3 

Inte bra- oroad s. 71 
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Spec stöd borde 

spridas mer s. 47 

utvecklingspedagoger Bör betyder väl kan 

s. 93 

Tydligare s. 92 

Nyfikenhet s. 88 

Framtiden s. 92 

Nyckelkompetenser s. 

92 

Ingen är exkluderad i 

förväg s. 88 

Alla elever ska ha 

samma chans s. 89 

Likvärdighetsaspekt s. 

93 

Ej exkluderade från 

den språkliga världen 

s. 88 

Delaktighetsperspektiv 

s. 88 

Gemenskapen s. 92 

Mer likartad 

utbildning s. 92 

Lärarbrist s. 92 

Fler F i moderna 

språk s. 94 

Olika p.g.a. rektorns 

mandat s. 97 

  

 

5.5 SAMMANFATTNING  

I studien har språklärare, specialpedagoger och utvecklingspedagoger genom intervjuer beskrivit 

hur de uppfattat och upplevt skollagsändringen: moderna språk - eget ämne och obligatoriskt 

från årskurs 6 ur ett likvärdigt delaktighetsperspektiv. Respondenterna har genom sina berättelser, 

bidragit med åsikter och erfarenheter kring framgångsrik inkluderande undervisning i moderna 

språk. 

I denna studie blir det tydligt att organisationen av moderna språk och språkvalet beror till hög 

grad på skolans storlek och hur rektor prioriterar resurser. Studien visar att implementeringen av 

den lagändring gällande språkvalet som kom 1 juli 2018, inte gjort så stort avtryck i kommunens 

skolor under det första läsåret efter ändringen. De flesta respondenter säger att de haft ingen eller 

liten förberedelse för förändringen. Resultatet av denna studie kan samlas under fyra överordnade 

teman: organisation och resurser, yrkesroller och kollegialt lärande, lärande och elevsyn samt 

förhållningssätt.  

Det ser väldigt olika ut hur språkvalet organiseras i dessa skolor. Alla skolor erbjuder moderna 

språk i årskurs sex, men det skiljer sig hur ”obligatoriskt” man ser på det. Angående lagändringen 

ges uttryck för både positiva och negativa känslor. Endast två respondenter ger sken av att vara 

helt positiva till den. Här lyfts språkets betydelse jämsides likvärdighet fram som viktiga aspekter. 
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I resultatet märks ett behov av alternativ för elever som annars riskerar att slås ut i ämnena svenska 

och engelska. 

Rektorns beskrivs som spindeln i nätet med ansvar att sätta organisationen och bestämma direktiv 

för språkvalen. Språklärarna påtalar även rektors ansvar för att rätt information går ut till elever 

och föräldrar, men även till skolans övriga lärare och till klasslärarna på mellanstadiet. Studien 

omfattar tre olika yrkesgrupper och resultatet visar att både specialpedagogens och språklärarens 

yrkesroller berörs och behöver ändras om moderna språk, obligatoriskt från årskurs sex ska bli 

verklighet. Framför allt behöver de två yrkesgrupperna kunskap om vad den andres uppdrag är, 

men de behöver även börja föra dialog om lärande. Resultatet pekar även på önskemål om tid 

och möjligheter till mer kollegialt samarbete. Pedagogerna behöver vara mer konkreta med vad 

de menar med anpassningar och att diskutera vad som behövs tydligast i klassrummet. 

Specialpedagoger kan bidra med mycket kunskaper, men det är språklärarna som måste göra 

denna kunskap till verklighet i klassrummet.  

Pedagogers förhållningssätt kan, enligt resultatet, behöva ändras för att lyckas med målsättningen 

i denna skollagsändring, att alla elever ska vara inkluderade i språkundervisningen och att alla 

elever ska vara med i klassrummet under språklektionerna. Med ett förändrat perspektiv där 

läraren undervisar för att alla elever ska förstå och klara att genomföra uppgifterna som ges, med 

tydlig struktur och grundanpassningar på gruppnivå och samarbete med specialpedagogen, kan 

man skapa förutsättningar för att eleverna ska uppleva delaktighet och vara fullt inkluderade. 

Studiens resultat visar på fyra olika typer av förhållningssätt hos pedagogerna. Hos den gestaltning 

av pedagoger som de flesta respondenter representerar ses språk som en mänsklig rättighet och 

något som är viktigt för framtida kompetensförsörjning och den demokratiska visionen. Dessa 

pedagoger verkar ta denna förändring i skollagen som en utmaning. De har hög tilltro till rektor 

och kollegor. De har en hög tilltro till ett förändrat arbetssätt och möjlighet att själv påverka 

förutsättningar för inkluderande delaktighet. Pedagogerna anpassar hela tiden för eleverna, det är 

ett arbetssätt. 

Studien kan fastställa att alla tre respondentgrupper uttalade ett visst mått av dilemmaperspektiv 

gentemot skollagsändringen moderna språk för alla från årskurs sex. Det är en mycket komplex 

fråga där det finns faktorer som ger fördelaktig och negativ innebörd för verksamheten inom alla 

fyra överordnade temaområden som resultatet redovisar. Perspektiv och sammanhang avgör var 

fokus hamnar på skolnivå, på gruppnivå och på individnivå. Det handlar om vilka resurser man 

inom kommunen vill lägga ned på att göra något bra av denna lagändring, hur införstådda 

rektorer man har på skolorna, hur väl dessa lyckas med att ena kollegiet och få samsyn kring 

denna fråga, vad man anser är likvärdig skola och vilka förhållningssätt som skolkulturerna låter 

växa sig starka.  
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6 DISKUSSION 

 

I detta avsnitt följer en metoddiskussion där val av metod, design av studie och de etiska val som 

gjorts under studiens genomförande lyfts, samt en diskussion av studiens resultat kopplat till 

befintlig forskning och framtida forskningsbehov.  

6.1 METODDISKUSSION 

Min bakgrund som språklärare, men även min nyfikenhet och vilja att försöka bidra med kunskap 

ligger till grund för valet av ämne. Timingen med lagändringen moderna språk – obligatoriskt 

från årskurs sex (SFS, 2018:1098) bidrog också, eftersom det finns ett ”research gap” här. Den 

ganska breda ingång som språk och likvärdig inkluderande undervisning utgjorde, gjorde att jag 

brottades en del med val av design och metod. Erfarenheten att det alltid finns flera perspektiv 

att se saker på är något som den specialpedagogiska utbildningen bekräftar med olika 

specialpedagogiska perspektiv, beskrivet bland annat av Ahlberg (2015). Inför studien ville jag 

vara helt öppen för olika sätt att se på denna lagändring och kanske kunna finna några mönster 

eller någon generell teori i frågan.  

Fallstudien var den design som tilltalade mina intentioner, även om jag tvekade och läste på 

mycket innan jag kunde finna tillräckliga belägg för att det var den design som studien skulle 

anta. Merriam (2006) och May (2013) har tillsammans med Braun och Clarke (2013) och Yin 

(2007) ökat mina kunskaper kring de val av metod jag gjort. Tanken att bygga fallet på endast 

en skola förkastades tidigt, då det riskerade att bli ett för litet urval och låg reliabilitet (Braun & 

Clarke, 2013). Med vetskap om pedagogers arbetssituation och arbetsbelastning fanns en oro att 

erhålla för få respondenter till studien. Endast ett svar kom inom utsatt svarstid. Efter påminnelse 

svarade några fler. Eftersom min egen tidsplan var väldigt snäv, övergick jag till personliga mail 

och samtal. Den tid och den ekonomi som forskaren förfogar över påverkar metodvalet 

(Denscombe, 2009). Urvalet blev därför som jag skrev en mix av bekvämlighetsurval och 

ändamålsurval, vilket Bryman (2018) menar är vanligt. 

Mitt val att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer bygger på metodens styrka att förstå 

upplevelser och uppfattningar av fenomen. Som frågeställare har jag haft möjligheten att gå på 

djupet för att söka förståelse, men även kunnat ta del av respondenternas kroppsspråk och synliga 

handlingar och tonläge. (Ahrne & Svensson, 2015). Jag tycker att tio intervjuer från tre 

yrkesgrupper och sex skolor gav en god bild av verksamheten i kommunen samt genererade ett 

rikt empiriskt material (jfr. Castensson, 2013). Ett alternativ att fördjupa förståelsen hade varit att 

få göra observationer i moderna språk hos respondenterna. Det fanns dock inte möjliga tidsramar 

för detta. 

Datainsamlingen var energikrävande och erfarenhetsberikande. Medvetenheten om min egen 

roll i samtalen samt vilka svar som huvudsakligen svarade mot mina forskarfrågor växte under 

intervjuprocessens gång. Validitet handlar om en undersöknings förmåga att mäta det man i syftet 
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avser mäta (Bryman, 2018). Jag kan se att mitt intervjuschema innehåller fler frågor än jag 

redovisar i resultaten. Min föresats var att lära mig hur organisationen av de olika verksamheterna 

ser ut. Som fallstudie kan validiteten i denna studie ifrågasättas, då resultaten endast bygger på 

kvalitativa intervjuer där analysen till största del är induktiv. Vissa kvalitativa forskare talar om 

analys som ”analytisk induktion” där man menar en systematisk metod vid analys av empiriskt 

material, där likheter undersöks för att utveckla begrepp, idéer och teorier (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det är dock alltid möjligt att respondenternas svar tolkas på ett subjektivt sätt och att 

uppfattningen av innebörden i vissa ord eller svar inte motsvarar exakt den som den intervjuade 

hade för avsikt (jfr. Ahrne & Svensson, 2015).  

Inspelningen av intervjuerna var mycket värdefull. Transkriberingen av hela materialet var 

tidskrävande, men samtidigt erhölls en förtrogenhet med respondenternas svar som var till stor 

nytta vid analysen (jfr. Ahrne och Svensson, 2015). Reliabiliteten i denna studie går även den att 

ifrågasätta, då resultaten bygger tio intervjuer på sex olika skolor. Det skulle vara berikande att 

göra en fortsatt studie i fler kommuner med större spridning över landet. Den tolkning och 

kategorisering av det empiriska materialet är min egen. Jag kan se styrkan i att vara flera analytiker 

vid genomgången av materialet för att åstadkomma en triangulering (Braun & Clarke, 2013). 

Bland de övriga studenterna, var det dock ingen som delade mina forskarfrågor. De metoder jag 

använt samt valet att intervjua tre olika yrkesgrupper och den transparens jag försökt visa genom 

studien, tycker jag dock uppfyller kraven för validitet och reliabilitet. 

Det har varit ett mycket intressant och spännande arbete att gå in i varje intervju och plocka ut 

essensen ur vad respondenterna säger och försöka tolka vad de menar. Den tematisering som 

sedan gjorts bygger på den kontext jag befinner mig i, på mina erfarenheter, upplevelser och 

kunskaper, men jag tror att jag just på grund av min erfarenhet kan tolka in mycket av 

”skoltänket”. Den fenomenologiska inriktningen av hermeneutiken tilltalar mig, eftersom det så 

väl stämmer in på det relationella specialpedagogiska perspektivet som beskrivs av Aspelin (2015). 

Det är så många faktorer som spelar in hur en pedagog reagerar över en språkvalsförändring.  

Validiteten handlar om hur väl mina perceptioner av respondenternas svar stämmer överens med 

deras verklighet. ”Uppgiften är att presentera erfarenheterna på ett sätt som är troget originalet” 

(Denscombe, 2009, s. 112).  

Att välja citat med ord och sedan tolka innebörden i dem är en tidskrävande analysmetod och 

jag tror att det material jag samlat in skulle räcka till fler uppsatser. Jag har varit tvungen att välja 

vad jag vill berätta, något som också krävs av en forskare (Bryman, 2018). 

När resultatet presenterades i skrift, var mitt första beslut att noggrant nedteckna vilka 

respondenter som sagt vad, givetvis med fingerade namn och avidentifierade skolor. Detta var 

viktigt för att säkerställa att alla respondenter kom till tals, för att det skulle gå att följa källan, och 

att hög reliabilitet skulle visas för läsaren. Jag tycker också att texten känns mer verklighetsnära 

och läsvänlig med fingerade namn. När resultatet och diskussionen var nedtecknade, fanns dock 

en medvetenhet om att möjligheten att följa namnen och skolorna, med viss ansträngning, skulle 

kunna leda till en eventuell identifikation av respondenterna, i alla fall för dem själva. Eftersom 

namn och skola inte har en självklar relevans för resultatet, sparade jag ned en kopia och plockade 

sedan bort dessa uppgifter. Mitt forskningsetiska ställningstagande är här att 
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konfidentialitetskravet måste gå före läsvänlighet och närhet till källa. Av samma anledning har 

jag valt att plocka bort vissa spårbara uppgifter i bilagorna.   

 

Studien är kvalitativ till största delen, men innehåller inslag av kvantitativ analys, vilket Bryman 

(2018) menar är vanligt och kan berika studien.  IPA som analysmetod, är den metod jag 

inspirerats av. Jag har visat på olika uppfattningar och tolkat vad orsaken till dessa uttalanden kan 

vara. Braun och Clarke (2013) samt Smith och Osborn (2007) var en ögonöppnare som gav mig 

stabilitet och mod vid nedtecknandet av metodavsnittet. Samtidigt vill jag tillstå att jag inte nöjt 

mig med att beskriva olika uppfattningar utan har, i enlighet med Nilholm (2016), velat ta ett 

större grepp och bidra med ny kunskap och påstår därför saker i mitt resultat som kanske mer 

följer tematisk analysmetod (jfr. Braun & Clarke, 2013). 

Mitt beslut att visa de kvantitativa resultaten kring delaktighet och de olika gestaltningarna av 

pedagogers förhållningssätt grundar sig på den nytta jag tror detta tillför studien i relation till 

skolutvecklingsprojekt och diskussioner. Resultaten kring delaktighet kan läsas som konkreta 

framgångsfaktorer i form av anpassningar, men även utifrån hur frekvent respondenterna svarat 

och följaktligen kring vilka aspekter mer diskussion behöver föras. Diskussionen kring de olika 

aspekterna blir här en framgångsfaktor. Genom att visa hur många pedagoger som representerar 

de olika förhållningssätten, visas studiens resultat tydligt i förhållande till syftet; att belysa viktiga 

faktorer för framgångsrik inkluderande undervisning i moderna språk för alla elever. Det mest 

frekventa är det förhållningssätt som lyfts fram som framgångsrikt. 
  

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

Syftet med studien var att studera hur skollagsändringen: moderna språk - eget ämne och 

obligatoriskt från årskurs 6 uppfattas och upplevs av språklärare, specialpedagoger och 

utvecklingspedagoger, utifrån ett likvärdigt delaktighetsperspektiv. En ambition var även att 

bidra till kunskap genom att belysa viktiga faktorer för framgångsrik inkluderande undervisning 

i moderna språk för alla elever. I diskussionen som följer tas resultatet upp. Resonemang förs 

också kring språk, lärande och specialpedagogiska perspektiv samt skolutveckling och framtida 

forskning. 

6.2.1 Diskussion om studiens överordnande teman 
Resultatet i studien visar några intressanta överordnade teman: organisation och resurser, 

yrkesroller och kollegialt lärande, lärande och elevsyn samt förhållningssätt. I detta avsnitt 

kommer jag resonera mer om dessa resultat. 

Tabell 14. Studiens resultat i överordnade teman 

Organisation och resurser 

Yrkesroller och kollegialt lärande 

Lärande och elevsyn 

Förhållningssätt 
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Studien visar att organisationen av språkval skiljer sig mellan skolor, både vad gäller moderna 

språk och det på vissa skolor förekommande språkvalet svenska/engelska. Implementeringen har 

inte varit i fokus på de flesta skolor. Jag vill mena att detta beror på den strukturella organisationen 

av svensk skola. Detta lagändringsbeslut som påverkar skolan beror på ett beslut i Europeiska 

Kommissionen. Skollagen styr hur skolan organiseras, men skolan styrs också av huvudmannen, 

kommunen, som förfogar över resurser och skolutvecklingsfrågor. Så länge man följer svensk 

lagstiftning så överlämnas sedan ledningsansvaret av organisation och verksamhet till rektor: Och 

det där blir ju också en följd utav skollagen, uttrycker rektors mandat och uppdrag på det där 

sättet (utvecklingspedagog). En annan faktor som säkerligen påverkat utfallet, är att Skolverkets 

information angående språkvalet på hemsidan, har varit under uppdatering stora delar av vintern, 

vilket troligen inte bara jag har funnit besvärande. Ett problem som kvarstår för rektorerna och 

eventuellt huvudmannen att lösa är hur språkvalsbyten ska gå till. Det är inte reglerat på vilket 

sätt en elev kan göra omval inom ramen för språkvalet (Skolverket, 2019b). Jag tänker mig att 

det både behövs fortbildning och något gemensamt inriktningsbeslut i kommunen för att få 

likvärdighet i organisationsfrågan. 
 

Den undersökta lagändringen berör flera yrkesgrupper i skolan. I de skolor som haft 4-5 

organisation, men som övergått till 4-6, påverkas specialpedagogerna på mellanstadiet. Detta är 

ett nytt perspektiv som jag inte tror är så uppmärksammat. Plötsligt förväntas mellanstadiets 

specialpedagoger gå in och stötta elever i moderna språk, vilket både påverkar deras yrkesroll, i 

form av nya okända uppgifter, och utmanar deras handledningsförmåga i, för dem nya ämnen, 

moderna språk. På högstadiet är lagändringen inte samma nyhet, eftersom det i princip fungerat 

så att extra anpassningar och särskilt stöd ska kunna ges i alla ämnen sedan 2014 (SKOLFS 2014:40), 

men där visade studien att det inte är vanligt med samarbete mellan specialpedagog och 

språklärare. Detta beror till stor del på resursprioritering till ämnena svenska, engelska och 

matematik, men även ett visst mått av tveksamhet inför varandras yrkesroller. Språkkunskaper är 

något som traditionellt medför respekt, men också ett avståndstagande. Här menar jag att det 

behövs organiserade kompetensutvecklingsmöten för att skapa samsyn och kunskap kring roller, 

men även kring stödet; hur, var, vad och av vem? 
 

Likvärdighet i utbildningen, gällande organisation har jag redan nämnt, men likvärdigheten i 

undervisningen behöver kontinuerligt diskuteras. Svensk skola har gått från en tydligt 

differentierad skola till att bli ”en skola för alla” med Läroplan för grundskolan från 1980. Det 

har dock tagit mycket längre tid än så innan alla nivågrupperingar i matematik eller engelska 

försvunnit. Den sista utposten i svensk differentieringsskola vill jag påstå är moderna språk. Det 

har varit orörd terräng för många specialpedagoger och vem kan säga emot en språklärare som 

menar att ett byte är nödvändigt? Men skollagen säger: ”Alla barn och ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver…” (SFS 2010:800, kap. 3, 3§). Trots att forskning visar att 

språkkunskaper blir berikade av mer och fler språk (Bjar, 2010), verkar det finnas kvar en dold 

agenda hos några respondenter att moderna språk inte är för alla elever. Som värdegrundsfråga 

eller mänsklig rättighet (jfr. UNCEF, 2019, Barnkonventionen 8§ och 28§), är detta ett väldigt 

intressant diskussionsämne, som jag tycker behöver föras, men viktigt är även en kontinuerlig 

dialog om lärande: 
Men om vi ska kunna ha med alla elever och kunna ge dom en meningsfull undervisning, då måste 

vi också utveckla hur vi undervisar, vad som är viktigt i språk (utvecklingspedagog). 
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Jag menar att om vi verkligen menar allvar med likvärdighet i utbildningen, så behöver alla 

yrkesgrupper i skolan hjälpas åt att nå dit:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2018d, Lgr 2011, s. 6). 

Jag är samtidigt väl medveten om svårigheterna och dilemmat som lärare, specialpedagoger och 

rektorer står inför, när det kommer till att göra utbildningen likvärdig för alla elever. Vi har de 

styrdokument vi har ifråga om kunskapskrav och centralt innehåll, och vi har en reglerad timplan. 

Rektor har de resurser den har och eleven likaså. Högstadietiden verkar inte räcka till för alla 

elever, är min egen tolkning. Även om skolan hade alla resurser i världen, skulle den inte klara 

alla elever, som styrdokumenten ser ut idag, anser många pedagoger. ”Mycket kretsar kring 

kognition i kombination med väl utvecklade språkliga förmågor” resonerar Rehn Bergander 

(2017). Hon sticker ut hakan ordentligt i sin blogg på SPSM: 
 

Har vi alternativ för elever som saknar förmåga att analysera eller dra slutsatser, eller där läraren 

saknar förmåga att se och fånga de slutsatser dessa elever drar på insidan? (Rehn Bergander, 2017).  
 

Undantagsbestämmelsen vid betygssättning bör och ska användas, men först efter att skolan gjort 

alla de anpassningar eleven behöver (Skolverket, 2019c). Hur går det sedan på gymnasiet om 

grundskolan sätter godkända betyg på för generösa grunder? Om alla yrkesgrupper verkligen 

hjälps åt skulle vi nå betydligt längre. ”Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten 

följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” (Skolverket, 2018d, Lgr 

2011, s. 9). 
 

Resultatets sista överordnade tema visar fyra typer av förhållningssätt. Jag menar att pedagoger i 

grupp A har det förhållningssätt som förordas i skollag och läroplan. Hur pedagoger förhåller sig 

till språk, lärande och elever med funktionsnedsättningar är mycket väsentligt för hur man lyckas 

med att nå delaktighet visar studien. Därvid bekräftar den vad Skolinspektionen (2014) slog fast 

angående pedagogens roll och framhåller förhållningssätt som framgångsfaktorer för inkluderande 

undervisning.  
 

Frågan angående delaktighet var relativt svår att besvara bland respondenterna, vilket kan tyda på 

att SPSMs material med delaktighetsaspekter (2015) inte är så spridd ute i skolans verksamheter, 

men resultatet visar ändå att många framgångsfaktorer för likvärdig språkundervisning rör 

delaktighet. Samtliga yrkesgrupper hade konkreta exempel på anpassningar som leder till ökad 

delaktighet för eleverna. 
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           Figur 3. Delaktighetsaspekter. (SPSM, 2015, s. 13) 
 

Glädjande visar studien att de flesta respondenterna, grupp A, hade ett förhållningssätt som 

gynnar delaktighet enligt delaktighetsmodellen. Pedagogerna som beskriver att alla kan lära sig 

och verkar ha hög tilltro till kollegialt lärande, verkar också ha en hög tilltro till ett förändrat 

arbetssätt och möjlighet att själv påverka förutsättningar för inkluderande delaktighet genom 

extra anpassningar (se tabell 11). Men skolan kan inte nöja sig med detta resultat utan behöver 

kontinuerligt arbeta med detta. ”Skolorna behöver utveckla och förbättra det pedagogiska arbetet 

samt de förhållningssätt som råder i de ordinarie undervisningsgrupperna” 

(Skolinspektionen, 2014:06). I Skolinspektionens granskning två år senare kunde konstateras:  

”Arbetet med att utveckla och etablera arbetssätt med extra anpassningar är fortfarande i ett 

uppbyggnadsskede” (Skolinspektionen, 2016). Jag tycker studien visar många goda exempel, så 

jag menar att skolan hunnit ytterligare en bit på väg. 
 

Studiens resultat kring förhållningssätt går jämföra med resultatet i Höög och Johanssons studie 

(2015), där de trycker på att framgångsrika skolor både har goda resultat och ett gott socialt 

klimat. Hos den gestaltning av pedagogiskt förhållningssätt som de flesta respondenter 

representerar, grupp A, ses språk som en mänsklig rättighet och något som är viktigt för framtida 

kompetensförsörjning och den demokratiska visionen. Dessa pedagoger verkar ta denna 

förändring i skollagen som en utmaning. Pedagogerna har hög tilltro till rektor och kollegor. De 

har en hög tilltro till ett förändrat arbetssätt och möjlighet att själv påverka förutsättningar för 

inkluderande delaktighet. Pedagogerna anpassar hela tiden för eleverna, det är ett arbetssätt. Jag 

kan även se likheter med förhållningssätt i grupp B och den sociala skolan, för att använda Höög 

och Johanssons definition (2015). 
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Vad jag tycker blir tydligt är att det finns olika förhållningssätt, som alla kan förklaras utifrån 

skolkultur och lärarens egna erfarenheter. Men värdegrunder och förhållningssätt kan behöva 

stöpas om och uppdateras för att följa skolans uppdrag idag. 
 

Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Skolverket, 2018d, Lgr 2011, s.6). 

 

Det kan även vara så att vissa förhållningssätt gynnar ett större antal elever i sin 

kunskapsutveckling, där man kan höja nivån i gruppen och sporra fler till höga betyg, något man 

jämföra med Höög och Johanssons etikettering ”Kunskapsskola” (2015).  Men om detta 

förhållningssätt exkluderar vissa elever som tvingas avstå sin rättsliga undervisning för att några 

ska nå elitnivå, då har man inte följt läroplanens, skollagens eller Europeiska Kommissionens 

intention om en demokratisk undervisning. Detta är ”dilemmat” i svensk skola. Hur ska skolan 

få alla elever att nå så långt som möjligt, när det finns så mycket att hänsyn till? De högpresterande 

har rättigheter precis som elever i behov av stöd i en skola för alla.  

6.2.2 Diskussion om språk 

När jag jämför pedagogernas uppfattningar om moderna språk med Skolinspektionens 

granskningsrapport (2010) ser jag flera tydliga skillnader, men där finns också likheter. Avhoppen 

från 2010, på 20 till 25 procent, har minskats. Numera finns det enligt studien, i alla fall för 

årskurs sex, en tydlig ambition att alla elever ska välja ett modernt språk. På vissa skolor går det 

inte heller att byta till något annat. Informationen har på flera håll blivit bättre, men min studie 

visar att skolorna fortfarande måste bli bättre på att informera och att motivera varför eleverna 

ska läsa ett språk. Vad gäller lärarnas inställning, kan jag se en förändring i förhållningssätt. Flera 

lärare i studien uppgav att de gör många anpassningar för att fler elever ska klara språket, (se tabell 

11, hur respondenterna uttrycker sig kring delaktighet). Men fortfarande märks tankar att språk 

inte är för alla eller att alla inte har förmågan att lära sig språk. Jag menar att det generellt inte 

görs tillräckligt för att undervisningen i språk ska utvecklas till att passa alla elever. Här behövs 

fortfarande fortbildning för att kunna utveckla nya undervisningsmetoder och 

undervisningsmaterial. Nivån på undervisningen behöver också diskuteras. Studien visar ett 

tydligt behov av kollegialt samarbete. Jag skulle vilja lyfta detta ansvar både till rektors- och 

huvudmannanivå. Eftersom språkläraryrket på många sätt fortfarande är ett ensamarbete på 

skolor, behövs koordinerade utvecklingsinsatser. Behov av kompetensutveckling finns både 

inom moderna språk och i specialpedagogik. Specialpedagogerna kan få en nyckelroll i det 

senare.  

Studien visar att pedagogernas uppfattning är att det finns behov av alternativ till språk, något 

som Skolverket också verkat tagit med i sin uppdatering av informationen kring språkval. Det är 

fortfarande inte reglerat hur byten ska gå till och därför kommer det troligtvis fortsätta se olika 

ut, både mellan och inom kommuner (Skolverket, 2019b). Här finns fortfarande en motsättning 

mellan Europeiska Kommissionens ambition (2018) och skollagen (SFS 2010:800) som tillåter 

språkvalsbyten, precis vad som kom fram i granskningen av Skolinspektionen (2010). Kanske 

kommer ett tydliggörande i form av allmänna råd från Skolverket eller skollagsändring kring 

svenska och engelska. Jag tror i alla fall på ett tydligt utredningskrav från rektor innan 
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språkvalsbyte och att specialpedagogen får ett viktigt uppdrag att kartlägga vad svårigheterna 

beror på, och att försöka handleda språklärarna till en bättre anpassning för eleven i fråga. 

I inledningen till studien pekade jag på språket som den viktigaste grundpelaren för att utvecklas 

som människa och världsmedborgare och skapa en hållbar värld. Det är jag givetvis inte ensam 

om att tycka. I litteraturen som bildat grund för bakgrunden i studien, har jag hittat många belägg 

i forskningen för att detta stämmer. Genom att lyfta internationell forskning (jfr El Atia, 2017; 

Nazikia, 2016) har jag försökt stärka validiteten i studien. Kommunikation är den viktigaste 

förmågan i moderna språk, gällande kunskapskraven i årskurs sex. Bjar (2010) hänvisar till den 

ryske psykologen Vygotskij, som har haft mycket stor inverkan på undervisning och Lindberg 

trycker på språkets påverkan på de kognitiva funktionerna (Vygotskij, 1999, refererad Lindberg 

i Bjar, 2010). Säljö (2011) pekar på vikten av att kunna flera språk för att förstå komplexiteten i 

vårt samhälle. Min studie visar att många pedagoger lyfter språkens betydelse och rättigheten hos 

alla elever att få ta del av dessa. Inte enbart ur likvärdighetsaspekt, utan som en djupare mänsklig 

nödvändighet för framtiden.  

Jag har även genom min egen erfarenhet som språklärare erfarit detta; hur nya språkkunskaper 

bokstavligen öppnat ögonen hos elever för nya kulturer och fler dimensioner i livet. Med ett 

EU-projekt om kulturellt utbyte ”to become more effective European citizens by increasing our 

understanding of cultural similarities and differences”, fick mina elever besöka Frankrike, Italien 

och England under åren 2012 till 2013 och skapa kontakter och föra diskussioner om livet, 

miljön, demokrati och framtid. Jag menar att det samhälle vi lever i idag är det globala samhället 

och att de stora viktiga politiska diskussionerna i vår samtid måste föras mellan många länder, på 

flera språk. Därför är språk viktigt för alla elever och ingenting vi ska undanhålla för någon. 

6.2.3 Diskussion om lärande och specialpedagogiska perspektiv 

Synen på lärande och språkinlärning har sett olika ut historiskt och kulturellt. Faktorer som när 

en pedagog gick skola själv och i vilken universitetskultur hen fick sin utbildning, påverkar den 

syn på undervisning denne har (jfr. Lundahl, 2009). Den grundsyn som en gång bildats i ligger 

kvar hos pedagogen och alla nya rön silas genom denna, menar jag. Här spelar givetvis de 

specialpedagogiska perspektiv som pedagogen utgår från också in (jfr Ahlberg, 2015). Beroende 

på om pedagogen har ett statiskt eller ett dynamiskt mindset (jfr. Dweck, 2015), är denna 

grundsyn olika lätt att förändra. Det krävs både stark övertygelse och vilja till förändring för att 

ändra en undervisning. Jag tycker därför att diskussioner behöver föras mer kring innehållet i 

läroplanens kapitel ett för att säkra att alla pedagoger arbetar utifrån nutida värderingar.  

The concept of practice connotes doing, but not just doing in and of itself. It is doing in a historical 

and social context that gives structure and meaning to what we do. In this sense, practice is always 

social practice (Wenger,1998, s. 47). 

Specialpedagogens kompetens kommer därför att spela stor roll för undervisningen i moderna 

språk. En viktig del i uppdraget är att verka för skolutveckling och utveckling av undervisningen. 

Specialpedagogen har stor nytta av Bond, Keogh och Walkers handlednings- och 

reflektionsmodell, omnämnd av Handal (1996, refererad i Lauvås & Handal, 2015). Jag tror att 
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specialpedagogen kan stöta på problematiska undervisningssituationer, där det visar sig vara 

läraren som bär på de största hindren. Då blir det viktigt att kunna plocka fram händelser och 

återuppleva dem, samt vilka känslor de gav upphov till hos läraren, för att sedan kunna omvärdera 

upplevelsen eller erfarenheten. Jag håller med Sundqvist (2012) att det är det svåraste jag gör som 

specialpedagog, att ge råd hur en lärare ska undervisa för bästa resultat. Här måste 

specialpedagogen kunna vara obekväm för språklärarna och visa på pedagogisk forskning som 

grundar sig på beprövad erfarenhet. Det gäller även att kunna motivera åtgärder som kostar 

resurser, både uppåt mot rektor men även ut till lärarna. Det kan man endast nå genom att vara 

empatisk och stödjande, samtidigt som man visar stort engagemang och kunnighet. Det gäller 

både att få mandat av rektorn att leda och fördela sitt såväl som andras arbete för elevernas bästa, 

men även att få legitimitet av övrig personal. Jag hoppas att denna studie kan vara ett bidrag till 

kunskap som kan inge mod hos specialpedagoger och språklärare i den diskussionen. 

 

6.3 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I bakgrundsmaterialet om språkforskning märks tydligt att nya sätt att bedriva undervisning är 

nödvändiga för dagens moderna språkundervisning. Det interkulturella lyfts fram både av GERS 

(Skolverket, 2018c), Nazikian (2016) och El Atia (2017). Att se människan som en social agent 

som använder det som behövs för att samspela och kommunicera med medmänniskor runt vår 

värld är tydligt. Användandet av flera språk samtidigt, och att kunna hitta de rätta uttrycken för 

situationen i mötet med andra människor, behöver inte betyda att tala korrekt och felfritt på ett 

annat språk utan att kunna få till en fungerande kommunikation. Eftersom vår värld blir mer och 

mer interkulturell även i Sverige, är detta en viktig insikt för alla språklärare. GERS (Skolverket, 

2018c), som många redan använder i sin undervisning borde bli ett tydligare incitament än idag. 

Varför ska en del elever gå miste om att få utveckla dessa kommunikativa och samarbetsfrämjande 

förmågor för att dagens skola fortfarande har lärare som undervisar ”i den gamla skolan”? I 

moderna språk har läroboken varit en viktig del av undervisningen, vilket många lärare vill hålla 

fast vid, trots att det idag finns många alternativ. Så här säger en språklärare: 

Så variationen i undervisningen är bra, eller viktig, tror jag också, för att nå alla. 

Att man inte tänker gammeldags att ”nu jobbar jag så här som jag alltid har gjort                                                                             

(språklärare). 

Studiens resultat visar att det finns utvecklingsområden som behöver diskuteras och lösas, till 

exempel hur man löser elevers stöd, både i språkval, men även i svenska och engelska. Ett annat 

område är hur blir det rent juridiskt ifall en elev väljer bort moderna språk. Ska specialpedagog 

alltid kopplas in för utredning och blir det fråga om anpassad studiegång? Det är dock så det ser 

ut idag. Hade det varit enkelt att ordna till detta i grundskolan, skulle lagen antagligen varit 

mycket tydligare skriven och informationen lättare att tolka. 
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6.3.1 Skolutveckling 

Det är otroligt viktigt och intressant att arbeta med skolutveckling. Det är skolutveckling som 

drivit mig och gjort det meningsfullt att arbeta inom skolan så länge, och även en orsak att jag 

valt moderna språk som ämne i mitt examensarbete. Skolutveckling i moderna språk handlar om 

att skapa bästa möjliga förutsättningar på en skola för att varje elev ska ha möjlighet att utvecklas 

så långt som möjligt i ett modernt språk. ”Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära” (Skolverket, 2018d).  Det räcker alltså inte med att nittiofem procent 

lyckas nå detta mål på en skola, utan alla ska göra det och dessutom nå så långt som möjligt. Det 

ställer otroliga krav på organisationen och det handlar om att utveckla undervisningen och 

verksamheten. Som specialpedagog ser jag på detta med andra ögon än tidigare. Det finns 

oändligt med projekt och utvecklingsarbeten att ta del av eller kollegiala samarbeten att ingå i. 

När huvudmän, rektorer, specialpedagoger och lärare tittar på allt detta, finns det något för alla. 

Men det är väldigt svårt att hålla igång ett utvecklingsarbete utifrån varje enskilt önskemål.  

Ett utvecklingsarbete får bäst resultat om alla på skolan är eniga i beslutet, det vill säga både rektor 

och lärare (Höög och Johansson, 2015) och detta gäller ju självklart även moderna språk. Men 

det är inte självskrivet att alla vill vara med. Lärare kan vara mer intresserade av att utveckla sitt 

ämne mer än digitalisering eller värdegrund, en rektor kan vilja styra lärarna till ett visst 

utvecklingsarbete som hen ser gynnar den organisation hen vill ha och huvudmannen kan vilja 

styra skolor till ett utvecklingsarbete som medför statsbidrag eller får gehör i budgetberedningen. 

Det kan alltså vara ganska lätt att hamna lite ur kurs med skolutveckling när nästan allt kan räknas 

dit. Jag tänker att man i ledningsgruppen hela tiden behöver tänka på att det ska gynna elevernas 

utveckling, likvärdigheten och kvalitén.  

När specialpedagogen är med och driver skolutveckling, är det för att utbildningen ska vara så 

likvärdig som möjligt, att alla elever ska få det stöd de behöver och att alla känner trygghet och 

glädje i lärandet (Sundqvist, 2012). Det borde alltså vara självklart att specialpedagogen är med i 

ledningsgruppen. Dessutom tycker jag det är viktigt att inför varje kompetensutvecklingsinsats 

eller skolprojekt ta med ett måldokument som senare också ska följas upp och utvärderas. 

 

6.3.2 Framtida forskning 

Jag hoppas min studie kan inspirera andra forskare till fortsatta och utvecklade studier kring 

inkluderande delaktighet i moderna språk. Här ger jag min syn på vad som fortsatt forskning 

kring detta ämne kan handla om. 

Organisationen av moderna är ett ”hett ämne” hos utvecklingspedagoger och huvudmän. 

Fjärrundervisning är något som påbörjats i delar av Sverige för att kompensera språklärarbristen. 

Här finns mycket att studera: vilka följder får det för kommunikativ och interaktiv undervisning. 

Hur gör man extra anpassningar med fjärrundervisning och hur blir det särskilda stödet utformat? 

Moderna språk, har hittills hållits lite vid sidan av specialpedagogernas territorium, både på grund 

av att specialpedagogens tid är otillräcklig, men även för att det finns en osäkerhet från 

specialpedagogerna och språklärarna över hur det stödet ska fungera. Här finns också ett ”research 
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gap”. Hur ser stödet ut i de skolor där specialpedagoger/speciallärare samarbetar. Hur ser det 

särskilda stödet ut? Speciellt intressant att följa blir den nya lagändringen från 1 juli 2019, att det 

särskilda stödet ska ges inom ordinarie grupp: 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte 

annat följer av denna lag eller annan författning. (SFS 2018:1098). 

Dessutom har språkundervisningen genomgått en stor förändring mot att bli mer kommunikativ 

och aktivitetsbaserad, något som inte fått fullt genomslag bland språklärare. Detta blir intressant 

att följa. Kommer de nya kunskapskraven för årskurs sex leda till färre avhopp och en bättre 

måluppfyllelse hos eleverna? Eller kommer glappet mellan kunskapskraven mellan årskurs sex 

och sju till nio leda till fortsatta avhopp från moderna språk? 

Det råder frågetecken kring hur det kommer se ut rent juridiskt, ifall man väljer bort moderna 

språk. Blir det en anpassad studiegång, enskild undervisning eller kommer svenska/engelska 

grupper fortsätta finnas på skolor? Detta vore väldigt också intressant att göra en studie på.  

Den studie jag genomfört bygger på tio kvalitativa intervjuer. Det skulle vara intressant att få 

göra en eller flera fallstudier med observationer på de skolor där pedagoger med, i min 

bedömning, framgångsrikt förhållningssätt arbetar. Jag tror att forskare behöver studera goda 

exempel i inkluderande språkundervisningen i moderna språk och gå mer på djupet för att söka 

finna framgångsfaktorer. Genom observationer och intervjuer av rektorer och fler pedagoger kan 

forskningen bättre peka på utvecklingsområden. Även en större nationell studie med 

utgångspunkt i denna studies syfte och forskarfrågor, skulle vara mycket intressant att genomföra.  
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BILAGOR 

 

Intervjuschema (bilaga 1) 

Mitt syfte i föreliggande examensarbete är tudelat.  Dels är mitt syfte med studien 

att studera hur skollagsändringen: moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från 

årskurs 6 uppfattas av pedagoger i en kommun i norra Sverige. Jag vill även ta reda 

på hur pedagoger uppfattar att undervisning för flerspråkighet hos alla elever 

framgångsrikt kan bedrivas. Mina forskarfrågor lyder: 

• Hur uppfattar språklärare skollagsändringen: moderna språk obligatoriskt 

från årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

• Hur uppfattar specialpedagoger skollagsändringen: moderna språk 

obligatoriskt från årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

• Hur uppfattar skolutvecklare skollagsändringen: moderna språk obligatoriskt 

från årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

• Vilka framgångsfaktorer lyfter språklärare och specialpedagoger för ett 

”modernt språk för alla” utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv?  

 

Allmänna frågor 

 

• Namn: 

• Yrke: 

• Antal år i yrket: 

• Skola: 

 

Uppfattning om skollagsändringen 

 

• Hur uppfattar du lagändringen obligatoriskt moderna språk från åk 6 

utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

Härutöver ska det som ämnen finnas moderna språk som ska erbjudas varje 

elev inom ramen för språkval och, för elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning, modersmål. 

 

Positivt/negativt, likvärdighet för elever/segregering av elever, 

möjligheter/svårigheter, gymnasieantagning/möjligheter till fler/färre 

poäng 
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Implementering 

 

• Hur har du/ni förberett er för detta på skolan/huvudmannanivå? Stöd, tid, 

upplägg 

 

 

 

• Vilka förändringar innebär det för skolan/kommunen att alla ska erbjudas 

undervisning i ett modernt språk? Information elever, föräldrar, lärare, 

rektorer? 

 

 

Inkluderande delaktighetsperspektiv 

 

• Erbjuds alla elever i kommunen ett modernt språk i åk 6? 

 

 

 

 

•  Vilka förändringar innebär det i undervisningen att alla i grundskolan ska 

erbjudas undervisning i ett modernt språk? 

 

 

 

 

 

• På vilket sätt ges eleverna möjlighet till delaktighet i moderna språk? 
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• Hur arbetar du/ni på förvaltningen för att skapa goda förutsättningar och 

stärka elevernas möjligheter till delaktighet i moderna språk? 

 

 

 

• Kan du uppge extra anpassningar som kan göras. Effektiva?  

 

 

 

 

 

• Hur ser du på särskilt stöd inom moderna språk? Vilket stöd kan ges i 

gruppen? Av vem? 

 

 

 

 

 

• Har språklärare och specialpedagoger/speciallärare getts möjlighet att 

diskutera kring extra anpassningar och särskilt stöd i moderna språk? 

 

 

 

 

• Finns det saker kvar att utveckla för att lyckas med moderna språk 

obligatoriskt från årskurs 6 utifrån ett inkluderande delaktighetsperspektiv? 

Vad behövs tycker du? 
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Hej! Mail till tänkbara respondenter (bilaga 2). 

 

Mitt namn är Maria Bernsson och jag utbildar mig till specialpedagog. 

Jag vill fråga dig om du kan delta i en studie som ligger till grund för ett examensarbete på 

Specialpedagogprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. I det bifogade dokumentet får du 

information om studien och om vad det innebär att delta. 

Där finns också ett skriftligt samtycke att delta i studien.  

Studien handlar om inkludering i moderna språk samt vilka extra anpassningar och vilket 

särskilt stöd som är effektivt i moderna språk. Arbetsnamn på studien är:  

Flerspråkighet för alla elever – framgångsfaktorer för en likvärdig inkluderande 

språkundervisning ur verksamma pedagogers synvinkel  

Jag hoppas att jag kan få ta del av dina erfarenheter och tankar kring detta i en intervju. Svara 

genom att maila eller ring mig så bokar vi en tid för intervju. 

Jag behöver ditt svar senast torsdag 21 februari. 

Väl mött! 

Vänliga hälsningar 

Maria Bernsson 

xxxxxxxxx@gmail.com 

070-xxxxxxxx 

 

 

 

  

mailto:xxxxxxxxx@gmail.com
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Informationsbrev (bilaga 3). 

Information till deltagare i studien 

Jag vill fråga dig om du vill delta i en studie som ligger till grund för ett examensarbete på 

Specialpedagogprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Forskningshuvudman för studien 

är avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik. I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för studie? 

Detta är ett examensarbete som handlar om inkludering i Moderna språk.  

Mitt syfte i föreliggande examensarbete är tudelat.  Dels är mitt syfte med studien att studera 

hur skollagsändringen: moderna språk - eget ämne och obligatoriskt från årskurs 6 uppfattas av 

språklärare, specialpedagoger/speciallärare och skolutvecklare i en kommun i norra Sverige. Jag 

vill även ta reda på vilka framgångsfaktorer dessa pedagoger lyfter för att lyckas med uppdraget. 

• Hur uppfattar du skollagsändringen: moderna språk obligatoriskt från årskurs 6 utifrån ett 

inkluderande delaktighetsperspektiv? 

• Vilka framgångsfaktorer lyfter du för ett ”modernt språk för alla” utifrån ett inkluderande 

delaktighetsperspektiv?  

Att just du är tillfrågad beror på att du arbetar som språklärare eller specialpedagog/speciallärare 

i Xxxxx kommun. Information om mailuppgifter till dig som erhållit mailet har jag fått via 

Outlook och skolkontoret i Xxxxxxx.  

Hur går studien till? 

Studien kommer baseras på intervjuer. Intervjun kommer utgå från ovanstående 

frågeställningar som du får ta del av i förhand. Vid intervjutillfället kommer frågor att ställas 

kring ditt och skolans arbete med moderna språk. Hela intervjun kommer spelas in och 

anteckningar kommer föras. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Eventuellt kan ytterligare 

kontakt tas för förtydliganden av svar.  

Etiska överväganden 

Denna studie kommer följa Vetenskapsrådets fyra huvudkrav vad gäller individskyddskrav.  

Informationskravet innebär att den som deltar i studien är införstådd i studien vad gäller syfte 

och tillvägagångssätt. Vid första kontakten informerar jag skriftligt om min studie, 

tillvägagångssättet beskrivs och deltagarna får ta del av mitt syfte. Vid intervjutillfället 

informerar jag igen muntligt. 

Samtyckeskravet innebär att allas deltagande beror och bygger på deras informerade samtycke. 

Jag redovisar först bakgrund och syfte med studien, samt hur examensarbetet kommer redovisas 

och publiceras. Därefter blir de tillfrågade om de accepterar att delta och att intervjun spelas in. 
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Konfidentialitetskravet innebär att det för utomstående inte ska gå att utläsa vem som ingår i 

studien. Detta följs genom att avidentifiera alla deltagande.  

Nyttjandekravet innebär att de deltagande ska bli informerade hur studien ska användas. Den 

information jag får ta del av kommer endast användas i forskningssyfte. Examensarbetet 

kommer publiceras offentligt och finnas tillgängligt att läsa på nätet. 

Vad händer med uppgifter om deltagare?  

Studien kommer att samla in och registrera information från dig.  

Uppgifterna om de deltagande kommer endast användas för vetenskapligt forskningsändamål; 

att beskriva urval i studien: namn, yrke, år i yrket, skola.  Studien följer principerna för all 

personuppgiftsbehandling enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR. Dina personuppgifter 

kommer att behandlas med konfidentialitet och de kommer inte anges i studien. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Luleå Tekniska Universitet. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 

studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig 

raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta Maria Bernsson xxxxxxxxxx@gmail.com, tfn 070-xxxxxxxxx. 

Hur får deltagare information om resultatet av studien? 

Du kan ta del av dina individuella data genom att kontakta ansvarig för studien. Resultat av 

hela studien kommer finnas tillgängligt på nätet.  

Försäkring och ersättning 

Din medverkan bygger på eget samtycke. Din medverkan kommer inte ersättas finansiellt eller 

tidsmässigt av studieansvarig.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Du 

behöver inte ange orsak. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för 

studien (se nedan). 

Ansvarig för studien är Maria Bernsson, student vid Luleå Tekniska Universitet.  

xxxxxxxxxx@gmail.com, tfn 070-xxxxxxxxx. 
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Samtycke till deltagande (bilaga 4). 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Flerspråkighet för alla elever – framgångsfaktorer för en 

likvärdig inkluderande språkundervisning ur verksamma pedagogers synvinkel   

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen 

till deltagande i studien. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


