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Abstract 
 

Title: Newly arrived pupils in preparation class and regular class 

Author: Ranja Shamoun & Alexandra Ciliz 

Supervisor: Hedda Söderlundh 

 

The aim is to study the newly arrived pupils’ participation in the preparatory class (FBK) and regular 

class and how teachers support the newly arrived pupils in the classroom for three days at each school.  

 

The study is based on a qualitative method with three observations at each school. Observations in two 

different schools, one in a preparation class and the other one in a regular class.  

 

Our study showed that the newly arrived pupils in the preparation class had more chance to participate, 

learn and develop with the help of the teachers. On the other hand, the newly arrived pupils had less 

participation in the regular class and did not get as much help from the teachers as the other newly 

arrived pupils got in the preparation class. 
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Inledning 

Skolinspektionen tar upp att de flesta nyanlända elever vill lära sig och utvecklas. De nyanlända 

eleverna nämner vidare att de blir ilskna över att de inte förstår undervisningen på grund av sina 

språkliga brister i det svenska språket. Detta i sin tur leder till att de förlorar sina befintliga kunskaper 

som de kanske har fått från tidigare skolgång och hamnar på så sätt efter i sin kunskapsutveckling 

(Skolinspektionen, Rapport 2014). Det finns inslag av det skolinspektionen tar upp även på vår VFU 

skola och därför intresserade vi oss för att undersöka nyanlända elever, deras deltagande i två olika 

skolplaceringar samt lärarens stöttning till de nyanlända eleverna. 

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt land som har tagit emot individer av olika anledningar. Det kan vara 

människor som har flytt från krig, svält eller förföljelse. I och med att antalet ensamma barn har ökat 

drastiskt de senaste åren så har det gett upphov till en högre belastning för skolor och kommuner. Bunar 

(2010) skriver om vilken stor roll föräldrarna spelar när det gäller hur tung belastning det blir för skolor 

och kommuner som tar emot nyanlända elever. Om de nyanlända eleverna anländer till Sverige med 

föräldrarna blir det lättare för kommunerna och skolorna att ta reda på barnets tidigare skolgång (Bunar 

2010, s.17). 

 

Ett problem som finns i dagens skolor enligt en rapport från skolinspektionen (2009) är att de flesta 

skolorna i landet skiljer åt de nyanlända eleverna från resten av eleverna, bland annat på grund av att de 

inte behärskar det svenska språket på lika god nivå som de andra eleverna gör. En annan särskiljning 

som de flesta skolor gör, mellan de nyanlända eleverna och de övriga eleverna, är att lärarna inte har 

någon lektionsundervisning som utmanar de nyanlända eleverna i sitt lärande. Det här kan bero på att 

personalen på skolan som jobbar med de nyanlända eleverna har bristande kunskaper om de nyanlända 

eleverna allmänt (Bunar 2010, s.14). 

 

Vårt intresse är att undersöka hur nyanlända elevers deltagande i de olika skolplaceringarna ser ut och 

hur lärarna stöttar de nyanlända eleverna i undervisningen med hjälp av visuellt och verbalt stöd. I 

denna studie menas med deltagande hur de nyanlända eleverna uttrycker sig med hjälp av kroppsspråket 

samt hur hen använder sig av visuella verktyg för att kunna uttrycka sig och vara med på lektionerna när 

språket brister. 

 

Forskning om nyanlända elever som går i förskolan och högstadiet finns, men dock är det svårare att 

hitta forskning som handlar om nyanlända barn som går i grundskolan, årskurs 4–6. 
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Vårt ämnesdidaktiska perspektiv är svenska där vi fokuserar på de nyanlända elevernas deltagande i det 

svenska språket. I Lgr 11 i syftesdelen står det att ett av målen med svenskämnet är att eleverna ska få 

chansen i undervisningen att utveckla språket så de kan tänka, kommunicera och lära sig (Skolverket 

2011, s.247). 

 

Fokus ligger på hur de nyanlända eleverna i bägge skolplaceringarna; förberedelseklass och ordinarie 

klass deltar i undervisningen samt vilken typ av stöd de får av lärarna. 
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Bakgrund 
Sverige är ett av de länderna som har tagit emot flest antal flyktingar under de senaste åren samt det EU-

land som har gett flest asyl åt individer, enligt en sammanställning från EU:s statistikbyrå Eurostat 

(2015) som Lahdenperä (2016, s.73) refererar till. Flyktingkonventionen definierar flykting på följande 

sätt: man är flykting om man är rädd för att bli förföljd av olika anledningar som till exempel; ras, 

nationalitet, kön, sexuell läggning med mera (Migrationsverket, 2016). 

Asylsökande barn betecknas som barn som ännu inte har fått uppehållstillstånd, medan begreppet 

flyktingbarn anser nyanlända barn som har fått permanent uppehållstillstånd (Bunar, 2010, s.8). 

Enligt statistiken som redovisas av Migrationsverket (2016) har 35,369 ensamkommande barn kommit 

till Sverige under 2015. Under de senaste åren har flyktingströmmen ökat kraftigt i Sverige. 

 

(Figur 1: Statistik Ensamkommande barn per månad 2004–2016, hämtad från Migrationsverket). 

 

Bilden visar hur många barn som har kommit ensamma till Sverige. År 2015 är det flest 

ensamkommande barn och månaderna september-oktober är mest attraktiva (Migrationsverket 2016). 

 

När ensamkommande barn kommer till Sverige anses de vara nyanlända. En nyanländ elev kan 

definieras som en individ som ännu inte har fått uppehållstillstånd (Bunar 2010, s.10), barn till föräldrar 

som flyttar hit på grund av arbete, barn till familjer som är papperslösa eller barn som anländer  

till Sverige ensamma (Skolverket 2016, s.11). Skollagen definierar nyanländ på följande sätt: barnet ska 

ha bott utomlands men numera vara bosatt i landet, barnet ska vid sju-års åldern ha börjat i skolan i 

Sverige. Efter fyra års tid i den svenska skolan anses barnet inte längre som nyanländ (Skolverket 2016, 

s.11). 
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I Skolintroduktion för nyanlända flykting-och invandrarbarn, skriver Blob (2004) i sin avhandling, att 

majoriteten av de nyanlända eleverna känner sig oroliga under deras första år i Sverige, eftersom de 

kommer till ett nytt land där de inte behärskar det svenska språket samt att de inte vet hur skolan 

fungerar i Sverige. Hur snabbt en nyanländ elev kommer in i den svenska skolan kan bero på vilka 

tidigare erfarenheter eleven har från tidigare skolgång. Vissa nyanlända barn har mycket erfarenhet av 

skolan medan andra nyanlända barn kanske inte har lika mycket erfarenhet av skolan. Utifrån elevernas 

förkunskaper kan rektorn ta beslut om eleven ska tillsättas i en förberedelseklass eller i en ordinarie 

klass (Blob 2004, s.6). 

 

I vissa kommuner i Sverige får de nyanlända eleverna gå en kortare tid i en så kallad förberedelseklass, 

som är en separat undervisningsklass/grupp (Gibbons 2013, s. 33). Förberedelseklass är en 

undervisningsklass där elever som saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket tillsätts för att få extra 

stöd för att behärska det svenska språket på en god nivå så att hen kan klara av undervisningen i en 

ordinarie klass. Eleverna som tillsätts i förberedelseklassen får lära sig grunderna i svenska samtidigt 

som de undervisas i andra ämnena som tillexempel matematik och naturorienterande ämnen där de får 

lära sig olika begrepp som är viktiga inom respektive ämne (Skolverket, Första tiden i skolan).  

 

Tanken med att tillsätta andraspråkselever som inte behärskar det svenska språket i en förberedelseklass 

är för att läraren lättare ska kunna nivåanpassa sin undervisning och på så sätt nå ut till de nyanlända 

eleverna. Efter två år måste skolan flytta eleverna från förberedelseklass till ordinarie klass (Skollagen 

2015 § 12). I boken interkulturella perspektiv skriver proffesorn Lahdenperä (2016) att situationen med 

de nyanlända känns utmanande och krävande för skolor, även om många kommuner har en lång 

erfarenhet av att ta emot elever med utländsk bakgrund (Lahdenperä 2016, s.74-75). 

 

Det är svårt att hitta en metod som kan få de nyanlända eleverna in i både det pedagogiska och det 

sociala och samt se till att de har rätt till utbildning på samma sätt som de övriga eleverna har rätt till. 

Det här medför att även det svenska utbildningsväsendet står inför stora utmaningar (Bunar 2012, s.10). 

Läraren i svenska som andraspråk Kaya (2016) skriver i sin forskningsbaserade bok att undervisa 

nyanlända, att hon känner glädje, otillräcklighet och ilska när hon behöver undervisa nyanlända elever 

eftersom hon behöver tolka styrdokumenten på egen hand. Det här i sin tur kan ge upphov till att de 

nyanlända eleverna inte får den utbildning de har rätt till, om alla lärare ska tolka styrdokumenten på 

egen hand (Kaya 2016, s.15). Att lärarna behöver tolka styrdokumenten på egen hand när de ska 

undervisa nyanlända elever visar på att det är brist på kunskap om nyanlända elever i skolorna. Detta 
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visar vidare på att de nyanlända elevernas rättigheter, huvudmannens och rektorns skyldigheter samt 

ansvar är låga (Kaya 2016, s.16). 

 

Anna Kaya (2016) refererar till skolinspektionens rapport (2009), där det framkommer att rektorer oftast 

inte håller i arbetet kring nyanlända elever (Kaya 2016, s.18). Det är rektorns ansvar att lägga fram en 

kompetensutveckling så att lärarna ska kunna anpassa sin undervisning utefter de nyanlända elevernas 

behov och förutsättningar (Kaya 2016, s.17). 

 

Vidare sammanfattar skolinspektionen (2009) vilka konsekvenser lärarnas bristande kunskap om 

nyanlända elever, samt rektorns skyldigheter och ansvar ger upphov till: 

 “De nyanlända eleverna får inte den utbildning de har rätt till”  

 “Eleverna placeras rutinmässigt i förberedelseklasser där undervisningen är lika för alla oavsett 

elevernas olika bakgrunder, förutsättningar och behov”  

 “Kunskap om nyanlända elevers rätt till utbildning saknas i hög utsträckning bland personalen i 

skolorna” (Kaya 2016, s.16-17). 

Dessa punkter är aktuella i dagens skolor med tanke på den ökade flyktingströmmen (Kaya 2016, s.16-

17). 

 

Enligt Kaya (2016) definieras nyanlända elever som en heterogen grupp eftersom de har olika 

förkunskaper och skolerfarenheter med sig och därför kan en del av de nyanlända eleverna vara i behov 

av att gå i förberedelseklass för att kunna få en bas i språket medan andra nyanlända elever kanske 

behöver gå i ordinarie klass. Detta är något som bestäms utifrån elevernas individuella behov och 

förutsättningar. En gemensam förutsättning som nyanlända elever har är bland annat att deras 

modersmål inte är svenska (Kaya 2016, s.19). 

Skolverket skriver i första tiden i skolan (2016) att skolan ska forma undervisningen på så sätt att 

eleverna ska få både kunskap och lust att vilja lära sig mer. Om eleverna ska kunna nå kunskapskraven i 

respektive ämne så förutsätter det att läraren stöttar eleven vid behov för att eleven ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt. Utbildningen ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna och demokratin som 

råder eftersom varje elev har rätt till lika bra utbildning oavsett kön, sexuell läggning, bakgrund och så 

vidare. 
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Syfte 

Syftet är att studera de nyanlända elevernas deltagande i förberedelseklass (FBK) och ordinarie klass 

samt vilken typ av stöd de får av lärarna under tre dagar på respektive skola. Vilken typ av stöd de får av 

lärarna samt hur de nyanlända elevernas deltagande ser ut i varje skolplacering kommer att studeras 

utifrån elevernas användning av visuella verktyg och kroppsspråk. Lärarens stöttning kommer att 

studeras utifrån visuellt och verbalt stöd. 

Två delstudier kommer att göras för att jämföra de olika skolplaceringarna (förberedelseklass/ordinarie 

klass). 

Frågeställningar 
 Hur ser de nyanlända elevernas deltagande ut i förberedelseklass och ordinarie klass under tre 

dagar i respektive skolplacering? 

 Hur ser lärarens stöttning till de nyanlända eleverna ut i de två olika skolplaceringarna under tre 

dagar? 
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Material & metod 

I detta avsnitt beskrivs metoderna som används för att få svar på frågeställningarna: hur de nyanlända 

elevernas deltagande ser ut i förberedelseklass och ordinarie klass under tre dagar i varje skola samt hur 

lärarens stöttning till de nyanlända eleverna ser ut. 

Metodval 

Vi genomför undersökningen genom en kvalitativ metod, som bygger på observationer, intervjuer eller 

analyser (Ahrne & Svensson 2015, s.11). Genom denna metod menar Ahrne & Svensson (2015) att man 

kommer närmare det man undersöker, i jämförelse med kvantitativa metoder som grundar sig på 

beräkningar (Ahrne & Svensson 2015, s.12). I studien används öppen observation, där vi informerar 

personerna som kommer att vara en del av vår undersökning om studien och dess syfte (Ahrne & 

Svensson 2015, s.99). 

Insamlingsmetod 

För att hitta en skola som skolar in nyanlända elever direkt in i en ordinarie klass och förberedelseklass 

kontaktar vi sex olika skolor i Södertälje kommun. Vi kontaktar skolorna slumpmässigt. Den första 

skolan vi kontaktar kan ta emot oss, vi kommer i kontakt med expeditionen som ger oss mejladress till 

en verksam lärare som undervisar nyanlända elever i den ordinarie klassen. I mejlet (se bilaga 2) som vi 

skickar till läraren nämner vi syftet med uppsatsen samt frågeställningarna. Vi skriver även vilka vi är 

samt att vi vill boka ett möte med hen för att hitta två elever som passar till vår undersökning. 

 

Vi hittar en skola som placerar nyanlända elever direkt in i en ordinarie klass men det är svårt att hitta en 

skola som placerar nyanlända elever i en förberedelseklass. Vi ringer till Södertälje kommun för att få 

hjälp med att hitta en skola som har förberedelseklass, det visar sig att Södertälje kommun, sedan fyra år 

tillbaka, inte längre har en separat undervisningsklass (förberedelseklass) för de nyanlända. Skälet till 

detta är att kommunen anser att placeringen av de nyanlända i en förberedelseklass skapar segregation 

mellan eleverna. 

 

I Södertälje placeras nyanlända elever direkt in i en ordinarie klass, i en skola som är närmast deras 

bostad, enligt kommunen. Södertälje kommun ger oss tips på att kontakta Botkyrka kommun eftersom 

det finns många förberedelseklasser där. Vi mejlar och ringer till olika skolor i Botkyrka kommun, en 

del skolor svarar inte medan andra förklarar att de inte har tid. Det är bara en skola som svarar på vårt 

mejl och är positiva till att ta emot oss. 
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När vi är i skolan i Botkyrka och träffar läraren berättar hen att det finns en mottagningsenhet, det vill 

säga en plats där den nyanlända eleven vägleds till en skola via enheten och att det gäller de nyanlända 

barnen från 6-19 år. Vidare informerar mottagningsenheten barnet, tillsammans med sin 

vårdnadshavare/god man, om den svenska skolan och om barnet har haft en tidigare skolgång. Det sker 

även ett hälsosamtal med en skolsköterska där barnets hälsa kartläggs. Senare sätts barnet in i en 

Startgrupp (i mottagningsenheten) för ledande undervisning i svenska. Därefter kartläggs barnets 

kunskaper av läraren med hjälp av exempelvis en modersmålslärare. Efter två-åtta veckor i Startgruppen 

placeras barnet i en ordinarie skola i kommunen. 

 

Därefter bokar vi en träff med läraren som är verksam i förberedelseklassen där hen ger oss förslag på 

vilka elever vi kan observera under tre dagar och hen berättar vidare att det finns två olika sorters 

förberedelseklasser, förberedelseklass 1 och förberedelseklass 2. De nyanlända som fortfarande har 

svårigheter med språket eller har precis anlänt till Sverige sätts in i förberedelseklass 2. Medan de 

nyanlända eleverna som kan göra sig förstådda i det svenska språket, både genom tal och skrift, går i 

förberedelseklass 1. När eleverna blir mer självständiga och inte behöver så stort stöd av läraren får de 

börja i en ordinarie klass. Observationerna i denna studie sker i förberedelseklass 1, eftersom det finns 

två elever som har likadana förutsättningar som de andra eleverna i den ordinarie klassen. 

 

Vi använder oss av kvalitativa metoder; öppna observationer, för att studera hur två nyanlända elever i 

respektive skolplacering deltar i undervisningen samt för att studera lärarens stöttning till de nyanlända 

eleverna i varje skolplacering. Vi har kommit fram till vad deltagande och stöttning är inom varje 

skolplacering, utifrån våra observationsfrågor där frågorna är allmänt konstruerade för att vi ska få 

chansen att studera all typ av deltagande och stöttning som sker i skolplaceringarna, och därav komma 

fram till våra kategorier som specifikt talar för vad vi anser är deltagande och stöttning. 

 

Kategorierna som avser deltagande menar vi är kroppsspråk och visuella verktyg. Kroppsspråk 

innefattar att eleven deltar genom att använda sig av kroppen, exempelvis räcka upp handen eller visa 

med gester det hen vill förmedla. Visuella verktyg avser i studien hur eleverna använder olika verktyg 

för att förmedla något, till exempel att eleven ritar eller visar med föremål det hen vill förmedla. 

 

De andra kategorierna som indikerar på stöttning är verbalt och visuellt stöd. Med verbalt stöd menas 

bland annat att läraren ställer ledande och stöttande frågor så som exempelvis: hur, vad och varför? 

Detta kan medföra att eleven reflekterar ännu mer och på så vis kommer hen fram till det rätta svaret på 
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egen hand. Visuellt stöd står för stöttning då läraren använder sig av bland annat bilder och föremål i 

undervisningen för att nå ut till eleverna. Dessa kategorier har vi själva utformat eftersom både 

deltagande och stöttning är breda. 

 

Frågorna i observationsschemat (se bilaga 1) hjälper oss att studera de nyanlända elevernas deltagande 

och lärarens stöttning i bred omfattning. Orsaken till att frågorna är konstruerade på det viset är för att vi 

ska kunna se vad som är mest frekvent vad gäller deltagande och stöttning, därav blir det även vårt 

kriterium på vad som är deltagande och stöttning enligt vår studie. Under observationstillfällena när 

eleverna visar på deltagande och läraren på stöttning, dokumenterar vi det på papper, då det 

samstämmer med våra kategorier. 

 

Vi väljer observation och inte forskningsintervju för att man aldrig kan vara säker på att informanterna 

ger ut en tydlig sanning. En fördel med observation är att man tydligt ser samspelet mellan lärare och 

elever. En svaghet med observation är att man endast kan studera det yttre. En annan svaghet med 

observation är att resultatet man får fram kan bero på faktorer som vi inte kan se genom en observation, 

exempelvis ha tillgång till personliga aspekter som kan ha påverkat den nyanlända med mera (Stukát 

2005, s.49). Om man funderar vidare på hur resultatet skulle se ut om vi även använder oss av intervju 

som metod så skulle man kunna ha tillgång till elevernas tankar och känslor. 

Etiska aspekter 

Eleverna får varsitt brev (se bilaga 3) som de tar med sig hem till vårdnadshavarna för att få deras 

samtycke. Det finns dock brister i brevet eftersom det endast finns en uppmaning till vårdnadshavarna 

att höra av sig om de har frågor. Istället kan samtycket intas i form av en ”ja” eller ”nej” fråga, vad 

gäller om deras barn får vara en del av vår studie eller inte. 

 

Vidare ber vi om de nyanlända elevernas samtycke för att kunna observera de under tre dagar. Eftersom 

de nyanlända eleverna inte behärskar språket väl, översätter vi innehållet i brevet till elevernas 

modersmål, som är arabiska. Detta gör vi för att försäkra oss om att eleverna förstår vad brevet handlar 

om så att de kan ge sitt samtycke. 

 

En vecka innan vi börjar observera eleverna väljer vi att besöka dem. Vi talar om för eleverna vilka vi är 

och varför vi vill observera de samt att vi är blivande lärare. Härmed använder vi oss av 

samtyckeskravet som handlar om att samtycke skall inhämtas från deltagarna själva och från föräldrarna 

då barnen är under 15 år (Stukát 2005, s.131). 
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Därefter talar vi om för eleverna att de kommer att vara anonyma i vår fallstudie, detta kallas för 

konfidentialitetskravet. Detta innebär att personen som skall undersökas ska vara medveten om att alla 

privata uppgifter inte kommer att presenteras om man inte har kommit överens om något annat (Stukát 

2011, s.139). 

Urval 

Den ena eleven i förberedelseklassen kallas för Eva (fiktivt namn), hon går i årskurs fyra och är från 

Syrien. Hon har varit i Sverige i fem-sex månader. Den andra eleven kallas för Sandra (fiktivt namn), 

han går i årskurs fyra och är från Syrien. De har bott i Sverige i cirka ett och ett halvt år. 

 

I ordinarie klassen kallas den ena eleven för Petra (fiktivt namn), hon går i årskurs fyra och är från 

Syrien. Hon har varit i Sverige i fem-sex månader. Den andra eleven kallas för Anton (fiktivt namn), 

han går i årskurs fyra och är från Syrien. Han har varit i Sverige i cirka ett och ett halvt år. 

 

Två nyanlända elever observeras i tre dagar i en ordinarie klass i en F-9 skola i Södertälje kommun. I 

den ordinarie klassen får de nyanlända eleverna undervisning i svenska som andraspråk (SVA) som är 

en extra resurs för att de ska utvecklas i det svenska språket. SVA undervisningen utförs i en grupp som 

består av sju andra nyanlända elever samt en undervisande lärare. Den andra skolan som besöks är i 

Botkyrka kommun, F-9 skola. Även där observeras två andra nyanlända elever i tre dagar. 

Observation som metod 

Syftet med observationerna är att undersöka de nyanlända elevernas deltagande samt lärarens stöttning i 

två olika skolplaceringar. Under observationerna använder vi oss av ett observationsschema för att 

lättare kunna hålla fokus på det vi vill studera. Den observationsmetod som används i denna studie 

kallas för passiv deltagandeobservation. Enligt Stukát (2011) handlar denna metod om att man inte 

deltar i det man studerar. Genom det försöker man ta hänsyn till att undvika att förändra eller störa 

situationen. Till skillnad från passiv deltagande observation menar Stukát (2011) att risken med 

deltagandeobservation är att man kan påverka de observerade och ändra på deras beteende (Stukát 2011, 

s. 58). 

  

Under observationstillfällena noterar vi de utvalda nyanlända elevernas deltagande samt vilken typ av 

stöttning läraren ger till dessa elever i varje skolplaceringsform. 
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Denna metod möjliggör för oss att få svar på våra frågeställningar där frågorna går ut på att studera 

elevernas yttre, deras deltagande och lärarens stöttning. Observationen som metod kan inte ge oss svar 

på varför eleverna väljer att delta på det sättet de väljer att göra det på exempelvis genom visuellt 

verktyg eller kroppsspråk. Stukát (2011) menar på att det är svårt att studera känslor och tankar hos 

individer vid observationer (Stukát 2011, s. 56). 

 

För att kunna komma åt lärarnas och elevernas inre, skulle man behöva använda sig av intervjuer. En 

fördel med deltagandeobservation är att den som observerar har tillgång till verkligheten till skillnad 

från intervjuer där intervjupersonen kan uttala sig om vad som helst. Det problematiska i denna situation 

är att den personen som intervjuar inte vet vad som är sant eller falsk information (Stukát 2011, s. 58). 

En fördel med att observera är att resultatet blir konkret och därmed blir det ett stabilt underlag för att 

kunna fortsätta resonera och tolka kring det man studerar (Stukát 2011, s.56). 

 

Observationsschemat kan man ha till hjälp för att kunna observera det som sker i exempelvis 

klassrummet utan att störa undervisningen (Stukát 2011, s.56). Observationsschemat som vi använder 

oss av för att observera de nyanlända eleverna har fokus på följande punkter: 

 

Observation av läraren: 

 Vilka verktyg använder läraren för att stötta de nyanlända eleverna? 

 Vad för verbal och visuell stöttning erbjuder läraren de nyanlända eleverna?  

Observation av eleven: 

 Har de nyanlända tillgång till deltagande? 

 Hur deltar eleverna i undervisningen? (ex. räcka upp handen, användning av gester/kroppsspråk 

och visuella verktyg). 

Kategorierna som vi delar in deltagande och stöttning i, kommer vi fram till genom vår insamlade 

empiri. Empirin har samlats in med hjälp av frågorna i observationsschemat. Utöver frågorna som fanns 

med i observationsschemat antecknar vi även ned det vi tycker kan vara viktigt för studien utöver de 

frågorna som finns med i observationsschemat. 

Tillvägagångssätt 

Eleverna observeras i ämnet svenska och svenska som andraspråk (ordinarie klass). Vi sitter nära intill 

de nyanlända eleverna som observeras för att kunna följa elevernas deltagande samt för att kunna se 



16 

 

lärarens stöttning på nära håll. Till hjälp har vi observationsschemat som hjälper oss att hålla fokus på 

rätt sak. Vi studerar lärarnas verbala och visuella stöd samt de nyanlända elevernas deltagande via 

kroppsspråket, visuella verktyg som exempelvis att eleven ritar det hen vill förmedla verbalt. Dessa 

studeras utifrån våra valda teorier. 

 

En viktig aspekt i vår studie är att de nyanlända eleverna i respektive skolplacering har likadana 

förutsättningar, exempelvis hur länge de har varit i Sverige samt om de har gått i skolan tidigare. Detta 

är viktigt för att vi ska kunna dra en slutsats som är grundad på likadana förutsättningar och därmed få 

ett realistiskt resultat. Vår avsikt är inte att jämföra eleverna i varje skolplacering med varandra utan vår 

avsikt är att jämföra skolplaceringarna (ordinarie klass och förberedelseklass). 

Om vi väljer att studera elever med olika förutsättningar så kan resultatet bli annorlunda och den kan ge 

en låg reliabilitet. 

 

I studien väljer vi att begränsa oss till att observera två nyanlända elever som går i årskurs fyra eftersom 

den första skolan, som ligger i Södertälje kommun, ger oss förslag på det då dessa elever har likadana 

förutsättningar. Den ena eleven har varit i Sverige i sex månader och den andra eleven har varit i 

Sverige i ett och ett halvt år därav blev det vårt kriterium även för den andra skolan. 

Representativitet 

 I studien följer vi två elever genom passiv och iakttagande observation för att lättare hålla fokus 

på det som skall studeras (Ahrne & Svensson 2015, s.100). Utöver elevernas deltagande studeras 

även lärarens stöttning i två olika skolplaceringar. Om vi skulle observera flera elever i varje 

skolplacering så skulle det bli för omfattande för en uppsats av denna storleks- och 

tidsbegränsning. 

 

 Utifrån studiens syfte är det väsentligt att undersöka en förberedelseklass och en ordinarie klass. 

SVA undervisningen är med i undersökningen på grund av att den visar på ett viktigt mönster i 

resultatet som klargör på skillnader i lärarens stöttning och de nyanlända elevernas deltagande. 

 

Det är inte säkert att resultatet i denna studie är representativt eftersom undersökningen endast är 

genomförd på två skolor där enbart fyra elever observeras. I och med att observationerna är under tre 

dagar i respektive skola, så väljer vi att begränsa oss till att enbart studera två elever i varje 
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skolplacering. Orsaken till att vi väljer att studera enbart två elever i varje skolplacering är för att vi ska 

kunna studera elevernas deltagande och lärarens stöttning så noggrant så möjligt. 
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Teori 

De teoretiska begreppen som kommer att användas i studien som ingår i den sociokulturella teorin är 

mediering där deltagande och stöttning ingår samt den proximala utvecklingszonen som behandlar 

stöttning. 

 

I och med att mediering och den proximala utvecklingszonen ingår i den sociokulturella teorin så 

kommer det att redogöras kort om Vygotskijs sociokulturella teori. Detta skriver forskaren Lindberg 

(2013) om i boken svenska som andraspråk av Hyltenstam & Lindberg samt utifrån tolkningar av 

forskarna Dysthe (2003) i boken Dialog, samspel och lärande och Gibbons (2010) stärk språket stärk 

lärandet. Eftersom den sociokulturella teorin är bred har vi valt att avsmalna det genom att lyfta fram 

Vygotskijs teori som handlar om zonen för närmaste utveckling som Lindberg & Hyltenstam (2013) 

skriver om. Vidare har teori begreppet mediering tolkats utifrån Lindberg & Hyltenstam (2013) och 

Säljö (2014). 

 

Den sociokulturella teorin går ut på att lärandet bygger på deltagande i en social verksamhet (Dysthe 

2003, s.33). Vygotskijs teori går ut på att den sociala gruppen som en individ delar med andra är 

grunden för lärandet (Dysthe 2003, s.8). Lindberg i Hyltenstam (2013), skriver utifrån Vygotskijs syn att 

det inte är möjligt att dela sociala och individuella processer för att individer utvecklas i samspel med 

andra (Hyltenstam & Lindberg 2013, s.491).  

  

Vidare går Vygotskijs teori ut på att eleverna kan utvecklas och lära sig mer med hjälp av andras 

erfarenheter, elever kan alltid lära sig mer om de får stöttning av en lärare än vad de kan lära sig på egen 

hand. I och med att läraren kan få kunskap om elevernas tidigare kunskaper så kan hen se till att 

eleverna få uppgifter som är individanpassade. Den individuella utvecklingen är följd av det sociala 

samspelet det vill säga att det en individ lär sig och vad en individ lär sig beror på vem man umgås med 

(Gibbons 2010, s.26). 

 

Det som är viktigt inom den sociala processen är hur individer interagerar med varandra samt vilken 

relation de har till varandra. På vilket sätt en individ samspelar med andra individer i läromiljön avgör 

även vad eleverna lär sig samt hur de lär sig det (Dysthe 2003, s.44). Detta för att individerna ska få 

möjlighet att utveckla det svenska språket så att kommunikationen utvecklas. Dessa två faktorer är 

viktiga för att lärande och utveckling ska ske. Detta kan även styrkas utifrån det Dysthe (2003, s.31) 
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skriver vidare om det vill säga att lärande äger rum när en individ samspelar med någon och inte bara i 

individens tankar för sig själv. 

Mediering och zonen för närmaste utveckling 

Säljö (2014) skriver att människan använder sig av olika verbala och visuella redskap för att samspela 

med andra individer i sin omgivning. Detta betyder att människan inte upplever världen direkt utan att 

hen istället upplever världen i samspel med andra individer. De visuella verktygen finns för att 

människan ska kunna handla och lösa problem på olika sätt (Säljö 2014, s.26). Det Säljö (2014) tar upp 

vidare är att varje redskap har sin bärande betydelse som i citatet: ”den som har en miniräknare räknar 

på ett annat sätt än den som måste göra det för hand” (Säljö 2014, s.26). Detta innebär att människor lär 

sig och samspelar med varandra med hjälp av olika visuella och verbala verktyg fastän deras grundtanke 

är detsamma det vill säga att kommunicera med varandra. Dessa visuella och verbala verktyg hjälper 

individen att tolka det den andra personen i dialogen försöker att förmedla samt att de ger individen 

chansen att delta i samspelet på olika sätt (Säljö 2014, s.27). 

 

Det finns två olika slags redskap inom mediering, språkliga som innefattar bland annat det 

kommunikativa och fysiska redskap som en individ använder sig av för att kunna delta i undervisningen. 

Fysiska redskap innefattar bland annat bilder och föremål medan kommunikativa redskap innefattar 

bland annat verbalt språk och kroppsspråk (Säljö 2014, s.28). 

 

All deltagande är uttryck för mediering då människor deltar med varandra med hjälp av olika fysiska 

och verbala verktyg för att kunna kommunicera och detta är grunden för lärandet. När till exempel en 

pedagog fungerar som en medierande stöd klargör hen skillnaden mellan uttalet av bokstäverna b och d 

när eleven uttalar dessa bokstäver fel vid läsning (Säljö 2014, s.37). 

 

Lindberg & Hyltenstam (2013) tolkar Vygotskijs syn på lärande att när individer ska lära sig något så är 

det viktigt att eleverna har tillgång till stöd, eller mediering. Detta är extra viktigt när eleverna har svårt 

att ta sig an en svår uppgift. Mediering kan ske i samspel med erfarna personer exempelvis stöttning av 

lärare.  

 

Syftet med mediering är att förbereda eleverna till att delta mer självständigt genom att ta till sig av det 

stöd hen får av läraren, så att hen kan klara av det på egen hand nästa gång, “det som ett barn kan göra 

med lite hjälp idag kan det göra själv imorgon” (Vygotskij, 1978:87, Lindbergs översättning, s.492). 
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Gibbons (2010) tar upp att den här stöttningen ”vägledningen” och att den mer erfarna personens 

uppgift är att visa eleven hur man tänker och inte vad eleven ska tänka (Gibbons 2010, s.26). 

 

Enligt Vygotskij är ett meningsfullt lärande när barnen får utmanas över sin förmåga genom att nivån är 

högre än den redan uppnådda utvecklingsnivån. Området där elevernas lärande utvecklas, kallas enligt 

Vygotskij zonen för närmaste utveckling (Zone of proximal development-ZPD) (Hyltenstam & 

Lindberg 2013, s.492). 

 

Lindberg & Hyltenstam (2013) skriver att mediering genom språket är enligt Vygotskij den mest 

effektiva metoden för att kunna stötta elever i språket och deltagandet. Därför menar han att det är mer 

värdefullt att satsa på mediering i samtal mellan lärare och elev snarare än att eleven tar stöd av 

grammatiska strukturer och satser för att komma till en högre nivå i sin utveckling på egen hand 

(Hyltenstam & Lindberg 2013, s.493).  

 

Exempel på mediering i samtal kan vara att läraren ger eleverna tydliga anvisningar, säga samma sak 

fast på olika sätt, att läraren skriver ned nyckelbegrepp och ger vidare eleverna ledtrådar när de “sitter 

fast” när de ska berätta något. Mediering kan även vara gester, kroppsspråk, bilder, föremål som en 

lärare använder för att få eleverna att förstå något eller förklara för dem något. 

 

Vygotskij menar annars att elevernas kunskaper kan riskeras att inte synas på grund av språkliga 

begränsningar, i detta fall en nyanländ. Därför är det extra viktigt att läraren satsar på aktiviteter som ger 

den nyanlända eleven möjlighet att delta på olika sätt, exempelvis genom gester och kroppsspråk 

(Hyltenstam & Lindberg 2013, s.493). 
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Tidigare forskning 

Avsnittet kommer att behandla tidigare forskning från litteratur och en avhandling. Litteraturen tar upp 

vad olika lärare anser om direktplacering av nyanlända elever i ordinarie klass samt om några nyanlända 

elevers åsikter kring placering i förberedelseklass och ordinarie klass. Avhandlingen, av Ellinor 

Skaremyr (2014) från Karlstad universitet, tar upp nyanlända barns deltagande i förskolan. 

Nyanländas deltagande i förskolan 

En forskare kring ämnet är Skaremyr (2014) som i sin licentiatavhandling “Nyanlända barns deltagande 

i språkliga händelser i förskolan”, undersöker de nyanlända barnens deltagande i språkliga händelser i 

förskolan och vilka kommunikativa verktyg de använder sig av. Skaremyr studerar sin forskningsfråga 

genom att anta rollen som deltagande observatör under tiden barnen har fri lek. 

 

I fältarbetet läggs fokus på att undersöka hur barnen samverkar med språk, kroppsspråk och material, 

samt när och var språkliga händelser sker. Hon studerar vidare talinteraktionen dvs. hur de nyanlända 

barnen samtalar med varandra och gör sig förstådda. I sin studie om interaktion utgår hon från två 

förskolor för att skapa sig en förståelse om den kulturella gemenskapen. Skaremyr undersöker även hur 

mycket svenska som används på de två förskolorna. 

 

Analysen genomförs under två perioder där fokus ligger på två nyanlända barn i två olika förskolor. Hon 

använder sig av observationer för att få en bild av hur förskolan är socialt och kulturellt ordnat. 

Observationen filmas och allt filmmaterial grovstruktureras i Excelark och därefter grupperas det in 

efter tidslängd, rum, deltagare med mera. En innehållsanalys görs av de språkliga händelserna; vad 

barnen samspelar om, vad de kan för att delta i samspelet och så vidare. En del av dessa språkliga 

händelser väljer hon ut och transkriberar. 

 

I resultatet framkommer det att de nyanlända barnen använder sig av olika verktyg för att kommunicera 

med de andra barnen i förskolan. Verktygen de använder är bland annat; skuggning av beteende, 

kroppsspråk, verbalt språk och så vidare. Hon studerar hur två nyanlända barn kommunicerar med de 

andra barnen på förskolan. Det ena barnet använder sig av skuggning, hon härmar sina kompisar i olika 

lekar som inte kräver något muntligt framförande. När hon är delaktig i lekar som kräver 

kommunikation blandar hon mellan engelska och svenska. Den andra flickan är aktiv och använder sig 

av kroppsspråket vid lekar. 
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Utifrån båda perioderna som observeras visar resultatet att de nyanlända barnens medverkande förändras 

från fysisk form till en mer framträdande muntlig form inom några månader. 

Nyanländas perspektiv 

En annan forskare som undersöker forskningsämnet är Nihad Bunar (2015), professor i barn- och 

ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, som i sin bok “nyanlända och lärande-mottagande och 

inkludering”, behandlar nyanlända elever, vilken trygghet de känner när de skall uttrycka sig i en 

förberedelseklass/ordinarie klass samt hur en nyanländ definieras. 

 

Bunar intervjuar både nyanlända elever som har skolats in i ordinarie klass och nyanlända elever som 

går i förberedelseklass. Han tar upp att nyanlända elever som går i ordinarie klass beskriver 

förberedelseklassen som ett “hem” dvs. en plats där de vågar prata och delta i diskussioner. Eleverna 

känner trygghet när de samtalar för att de tänker att alla i klassen ligger på samma språknivå. 

 

Eleverna han intervjuar i förberedelseklassen berättar i en intervju att de har ställts inför stora 

utmaningar och att de inte får den typ av stöd som de är i behov av. Det eleverna berättar i 

förberedelseklassen kan förstärkas utifrån en intervju med en elev som Nihad tar upp i boken. Eleven 

uttalar sig om hur det är att lära sig svenska i en ordinarie klass. Eleven nämner att alla barnen i 

klassrummet har olika hastigheter men att läraren kör med samma hastighet oavsett om eleverna har 

olika förförståelse. Eleven fortsätter vidare med att berätta att de elever som inte har samma hastighet 

som läraren hamnar efter (Bunar 2015, s.60). 

Direktplacering-lärarens syn 

Vårt syfte sammankopplas även med det som forskaren Päivi Juvonen (2015) tar upp i Bunars bok 

“nyanlända och lärande-mottagande och inkludering”, som undersöker vad lärarna anser om 

direktplacering av nyanlända elever. Hon gör en enkätstudie, där det framkommer att de lärare som 

besvarar enkätstudien har 17 års erfarenhet av att jobba som lärare. De har erfarenhet av att arbeta med 

nyanlända elever. 

 

Många av de tillfrågade lärarna anser att nackdelen med att placera en nyanländ direkt in i en ordinarie 

klass kan leda till att de inte uppnår kunskapsmålen. En annan nackdel är att det inte finns tillräckligt 

många utbildade lärare för att hjälpa nyanlända elever med språket, det vill säga brist på lärarresurser. 

De flesta lärare tycker i stort sett att den enda fördelen med att eleverna placeras in i ordinarie klass är 

att de kommer in i det svenska samhället och får svensktalande kompisar. Sammanfattningsvis anser 
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majoriteten av lärarna att de nyanlända eleverna inte är redo för direktplacering in i en ordinarie klass 

(Bunar 2015, s.157). 

Utmaningar för skolan 

Lahdenperä (2016) nämner några segregationsproblem, det vill säga utmaningar, som skolan ställs inför 

vid direkta förändringar som sker när nyanlända ständigt anländer till skolorna. Det ställer stora krav på 

skolan den måste vara flexibel gällande ekonomin, kunna organisera undervisningen (Lahdenperä 2016, 

s.84). Det behövs även särskilt stöd för de nyanlända, då kommunikationen med elever och föräldrar, 

brist på kunskap hos personalen om nyanlända. Det kan även finnas känsliga frågor som läraren bör ha 

kunskap om för att kunna handskas med det på ett bra sätt (Lahdenperä 2016, s.92). 

 

Om den nyanlända eleven är ensamkommande måste skolan, utöver det som tidigare nämnts ovan, även 

ha kontakt med socialtjänsten, olika typer av boenden, exempelvis familjehem, jourhem och personer 

som har ansvar för barnet. Skolan har dessutom ansvar att anmäla dåliga beteenden eller elevens 

frånvaro till omsorgskontoret (Lahdenperä 2016, s.84). 

 

Att arbeta med nyanlända elever kräver mer än bara undervisning. Det ställer även krav på att läraren 

måste vara extra tydlig, kunna samarbeta med tolk och modersmålslärare, som är tidskrävande 

(Lahdenperä 2016, s.86). 

Främjande arbetssätt 

Löthagen (2012) skriver i sin forskningsbaserade bok, framgång genom språket, om att det är viktigt att 

eleverna deltar i ett klassrum eftersom dem då får chansen att använda det svenska språket. När eleverna 

samspelar med varandra och deras språk inte räcker till för att kommunicera kan läraren via mediering 

hjälpa eleverna att yttra sig och delta i undervisningen med hjälp av att läraren ställer ledande frågor. 

Detta arbetssätt ger eleverna både möjligheten att påverka sin egen språkutveckling samt att lärarens 

ledande frågor ger upphov till ett positivt ”framtvingat utflöde” hos eleven (Löthagen 2012, s.73). 

Icke främjande arbetssätt 

Stöttning som inte hjälper elever att utvecklas i det svenska språket är bland annat när läraren fyller i 

med det rätta ordet åt eleven. Detta arbetssätt hämmar dels elevens egna försök att delta samtidigt som 

det har en negativ effekt på elevens deltagande i form av att läraren tar större plats i rummet än eleverna 

(Löthagen et.al 2012, s.74). Om man som lärare vill sätta stopp för den nedgående spiralen så är det 
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viktigt att läraren fokuserar på innehållet snarare än på den formella korrektheten när hen undervisar 

andraspråkselever (Löthagen et.al 2012, s.75). 

Skillnader mellan elever 

Forskarna Hajer & Meestringa (2014) skriver att om alla elever ska kunna lyckas i skolan bör man 

anpassa undervisningen utifrån olika punkter som skiljer eleverna åt. Klassrummet ska spegla det öppna 

och mångkulturella samhället. Punkterna som eleverna skiljer sig åt i är bland annat följande: 

 

 Bakgrund. Elevernas tidigare erfarenheter från skolundervisning samt att de har olika 

livserfarenheter. Det kan vara både i och utanför skolan, skillnader som finns från olika länder 

och elever som har olika modersmål. 

 Välbefinnande, motivation, självständighet. Eleverna känner sig accepterade, vågar uttrycka sig 

och kan vara sig själva, om inlärningsmiljön i skolan är god (Hajer & Meestringa 2014, s.24). 

 Inlärningsstrategier. Varje enskild elev hanterar skoluppgifterna på olika sätt. Allt ifrån hur de 

planerar arbetet, det kognitiva tankesättet, vilka strategier de använder sig av för att bearbeta 

exempelvis en uppgift och så vidare.  

 Inlärningsstilar. Alla lär sig på olika sätt och beroende på vad man känner sig till mods. 

Inlärningsproblem brukar bland annat ske om lärarens sätt att undervisa skiljer sig åt och om det 

sker en blandning av elevens inlärningsstil och förmåga. 

 Språkfärdighet. I och med att de nyanlända eleverna ofta talar fler språk än 

undervisningsspråket, ställs det stora krav på att kunna använda andraspråket (i detta fall 

svenska) när det gäller ordförråd och förmågor i att läsa, tala, lyssna och skriva. I dessa punkter 

går elevernas kunskap isär och det blir svårt för läraren att få en bra helhetssyn över vad eleverna 

verkligen behärskar (Hajer & Meestringa 2014, s.25). 

Samspel 

Samspel mellan flera individer är positivt ur flera synvinklar, exempelvis att eleverna utvecklar språket 

när de diskuterar med varandra samt att deras kunskaper utvecklas. Det här kan förstärkas utifrån det 

Löthagen (2012) skriver om att informationsklyftor uppstår när elever har olika kunskaper om samma 

saker och de behöver varandras information för att kunna lösa uppgiften (Löthagen et.al 2012, s.66). 
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Öppna föreställningar, diskussioner, samtal, och eget skrivande är något som lärarna behöver sträva 

efter istället för att låta lektionen bygga på de traditionella arbetsböckerna. En del elever hittar på 

strategier för att ta sig igenom böckerna fastän de inte utvecklar någon djupare förståelse. Forskning 

visar på att för mycket individuellt arbete leder till att eleverna blir mindre engagerade i skolarbetet och 

detta leder till att eleverna presterar dåligt (Löthagen et.al 2012, 94). 

Kritik mot förberedelseklass 

Bunar (2010) tar upp att skolplaceringen förberedelseklass kritiseras på grund av att det saknas 

information om hur kommunerna skall ta emot nyanlända, brist på handledning på elevernas modersmål 

och så vidare. Vid sidan av detta riktas det även kritik mot förberedelseklassens utformning det vill säga 

att skolplaceringen ger upphov till segregation. Bunar (2010) hänvisar vidare till Skolinspektionen 

(2009) som tar upp att nyanlända elever hålls kvar för länge i en förberedelseklass och att de därför blir 

isolerade och det här påverkar integrationen (Bunar 2010, s.16). 

Resurser för skolan och dess arbete med mångkulturalitet 

I den mångkulturella skolan behövs det olika resurser för att eftersträva att alla elever når 

kunskapsmålen oavsett förutsättningarna som finns. I forskningsöversikten tar Bunar (2010) upp att 

skolan behöver ha undervisning i svenska som andraspråk (SVA) samt att skolan behöver ha 

undervisning i modersmålet. 

 

Utöver det behövs det fler lärare och pedagoger med utländsk bakgrund, fortbildning för lärarna och 

pedagogerna om mångkulturella frågor, en interkulturell inställning, god och aktiv samarbete med 

föräldrar eller andra vuxna kring barnets omgivning och att läromedlen väljs ut noggrant (Bunar 2010, 

s.10). 

Lärarens roll 

Enligt Skolverket (2016) så samspelar en lärarens kompetens av att undervisa nyanlända elever med 

elevens framgång. Skolverket (2016) nämner vidare att en lärare anses ha kompetens av att undervisa 

nyanlända elever ifall hen skapar klassrumssituationer som får eleverna att delta, inspireras och utmanas 

genom att sätta målet en nivå högre utöver elevens kunskapshorisont. 

 

Lahdenperä (2016) tar upp att det är viktigt att läraren ser och förstår vad eleven behöver hjälp med för 

att kunna klara av den ordinarie undervisningen (Skolverket 2016, s.90). 
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Detta synsätt beskrivs i läroplanens mål och riktlinjer. Läraren ska planera och genomföra arbetet så att 

eleven ständigt förbättras efter sina förutsättningar samtidigt som eleven stimuleras, samtalar och 

interagerar med andra personer för att öka lärandet (Gibbons 2013, s.36). 

Språkutvecklande arbetssätt 

Den språkinriktade undervisningen ingår i Vygotskijs teori om sociokulturell inlärning. Grunden i den är 

att inlärningsprocesser sker när människor interagerar med varandra. Det kan vara elever som lär sig av 

varandra eller en vuxen som guidar barnen genom språket, på så sätt får även eleverna arbeta kognitivt 

(Hajer & Meestringa, 2014, s.40). 

Utmaningar som andraspråkselever ställs inför 

En gemensam faktor som en del andraspråkselever har är att de håller på att lära sig det svenska språket 

som är deras andraspråk i en skola som genomsyras av svenska regler och värderingar (Löthagen et.al 

2012, s.10). Andraspråkseleverna utsätts för två utmaningar, det ena är att lära sig svenska och det andra 

är att de vidare ska ta in ämneskunskaper på ett språk som de inte behärskar fullt ut. Andraspråkselever 

behöver exempelvis i naturorienterade ämnen fokusera på både innehållet och språket samtidigt, medan 

de infödda eleverna endast behöver koncentrera sig på innehållet (Löthagen et.al 2012, s.11). 

 

Virginia Coller, som är språkforskare, menar på att det kan ta upp till ungefär två år för en 

andraspråkselev att lära sig det svenska språket för att kunna klara sig i vardagligt samtal om eleven har 

kommit till Sverige under skolåldern. Det kan ta upp mellan två till åtta år för en andraspråkselev att 

erövra kunskaper i det kunskapsrelaterade språket så att hen kan följa skolans ämnesundervisning 

(Löthagen et.al 2012, s.11). 

 

Det svenska språket som andraspråkselever behärskar för att kunna delta i vardagligt samtal räcker fram 

till årskurs ett och två eftersom texterna och lektionerna är konkreta. Det svenska språket som de klarar i 

vardagligt samtal räcker inte till årskurs tre och fyra eftersom texterna övergår från att vara konkreta till 

att bli mer abstrakta. I årskurs tre och fyra krävs det att eleven behärskar det ämnesrelaterade 

skolspråket (Löthagen et al. 2012, s.14). 

 

Carin Rosander (2013) skriver i stärk språket, stärk lärandet att eleven måste få tillfälle att utveckla det 

svenska språket under hela skoldagen. Det räcker inte med att eleven enbart får undervisning i svenska 

som andraspråk, utan det måste ske kontinuerligt i de andra ämnena också. Andraspråkselever ska 
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genom olika kontexter kunna testa sitt språk och i samspel med både skolkamrater och lärare, för en 

ökad språk- och kunskapsutveckling (Gibbons, 2013, s. 16). 

Lärarens uppgift i det språkutvecklande arbetssättet 

Skolverket skriver vidare i diskussionsunderlaget, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, att lärarens 

uppgift är att ta reda på elevernas förkunskaper när det kommer till ämnesspråklig utveckling samt att 

läraren tydliggör innehållet i undervisningen för att kunna stötta elevernas språkutveckling. Det är 

viktigt att läraren använder sig av stöttning och återkoppling i det språkutvecklande arbetssättet, för att 

arbetet ska kunna utföras i riktning mot målen (Skolverket s.5). 

Språk- och ämnesintegrering 

När eleven flyttar till ordinarie klassen, är det då klass- eller ämnesläraren som har ansvar att se till att 

eleven tar till sig ämnesinnehållet samt att eleven utvecklas språkligt (Gibbons 2013, s.33). 

Gibbons refererar vidare till Mohan (2001), som menar att det inte är en lösning att bara låta 

andraspråkseleverna följa med i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Samt att det tillfället inte 

ger den maximala språkinlärningen för eleven. Därför är det viktigt att integrera språk och innehåll så att 

eleverna med ett andraspråk ska kunna utvecklas vid samma tillfälle med ämneskunskaperna. Gibbons 

(2013) ser detta som ett mål med all ämnesundervisning i en skola med andraspråkselever (Gibbons 

2013, s.33). 

 

Exempel på språklig stöttning kan vara att läraren stimulerar eleverna att använda sig av ämnesspecifika 

begrepp, hjälper eleverna att förstå missuppfattningar, ta upp viktiga begrepp och uttryck samt ge 

eleverna verktyg för att själva kunna hitta definitioner och formulera sina tankar. Dessutom spelar 

klassrumsmiljön en viktig roll. Eleverna måste våga göra misstag och ta lärdom av dem, på så vis 

utvecklas individen vidare till högre stadier (Gibbons 2013, s.6). 

Språkutvecklande klassrumsmiljö 

En språkutvecklande klassrumsmiljö är en miljö där eleverna tillåts att göra fel och där eleverna kan 

ställa frågor om de inte förstår vad läraren undervisar om.  Det är även viktigt att läraren tar tillvara 

elevernas egna erfarenheter, kunskaper och ser det som en tillgång. Enligt Löthagen et.al (2012) främjar 

en sociokulturellt stödjande miljö eleven eftersom utgångspunkten är från det eleven har med sig innan 

dvs. sitt förbagage och att eleven kan föra en dialog med sin lärare såväl som med sina vänner i klassen 

(Löthagen et.al 2012, s.34). 
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Även forskaren Rodell-Olgac (1995) skriver i förberedelseklassen: en rehabiliterande interkulturell 

pedagogik om nyanlända elevers situation i klassrummet. Hon skriver om att förberedelseklassen ger de 

nyanlända eleverna en lugnare start eftersom läraren har större chans att uppfylla elevernas behov då det 

oftast är mindre grupper i förberedelseklasser. Eftersom det hela tiden kommer nya nyanlända barn till 

förberedelseklassen så är det viktigt att läraren utgår från varje barns språkkunskaper och förutsättningar 

för att kunna skapa den gemensamma nämnaren i klassen. Hon skriver vidare om att förberedelseklassen 

kan ses som ett sätt att skola in de nyanlända eleverna in i den ordinarie klassen med bra grunder i 

svenska språket, samt att det blir lättare för eleverna att komma in i den svenska skolans regler, 

förhållningssätt och så vidare (Rodell-Olgac 1995, s.5-6). 
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Resultat och analys 

I denna del presenteras resultaten och analysen i förberedelseklassen av Ranja Shamoun och ordinarie 

klassen samt SVA av Alexandra Ciliz, utifrån teorierna och tidigare forskning. Det ämnesdidaktiska 

perspektivet är svenska. 

 

Studiens syfte är att studera de nyanlända elevernas deltagande i förberedelseklass och ordinarie klass 

samt vilken typ av stöd de får av lärarna under tre dagar på respektive skola. Under resultatdelen 

redovisar vi data, som på olika sätt belyser undersökningens syfte och frågeställningar. 

Då studien görs på två olika skolplaceringar (förberedelseklass och ordinarie klass) redovisas två 

resultatkapitel, en från varje skolplacering. 

 

I resultatkapitlen svarar vi på studiens två frågeställningar: Hur ser de nyanlända elevernas deltagande ut 

i förberedelseklass och ordinarie klass under tre dagar? Och hur ser lärarens stöttning till de nyanlända 

eleverna ut i de två olika skolplaceringarna under tre dagar? 

I resultatdelen presenteras även excerpt från SVA, som ses som ett extra stöd i det svenska språket för 

de nyanlända eleverna i den ordinarie klassen. 

 

I denna studie riktas fokus mot de nyanlända elevernas deltagande samt det stöd de nyanlända eleverna 

får av läraren i undervisningen. Deltagandet och stöttningen skiljer sig åt i de två olika 

skolplaceringarna. Under observationerna identifieras två kategorier, användning av visuellt verktyg och 

kroppsspråk som avser deltagande och två kategorier som avser stöttning: visuellt stöd, exempelvis 

bilder/föremål och verbalt stöd, ledande frågor. 

Förberedelseklass 

Visuellt verktyg använder sig de nyanlända eleverna av i förberedelseklassen för att delta när språket inte 

räcker till. Under lektionen pratar de om årstiden vinter och läraren frågar eleverna om de vet vad som 

kännetecknar vinter. Sandra ritar en julgran för att visa läraren att hon vet vad som menas med årstiden. 

Sedan tar Sandra fram en snöglob i klassrummet och visar läraren, samtidigt pekar hon på snöflingorna 

som virvlar omkring i snögloben och säger ”det här är vinter”.  

 

I slutet av lektionen skulle eleverna berätta vad de brukar göra under helgen. Sandra berättar vad hon 

gör under en helg med hjälp av att använda sig av kroppsspråket. Sandra berättar att hon spelar ett 

instrument och visar med händerna vad det är för instrument. Hon gestaltar en gitarr med händerna. 
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Elevens användning av kroppsspråk för att delta finns det även mönster av i Skaremyrs (2014) 

avhandling där hon i sin studie kommer fram till att barn använder sig av olika verktyg för att kunna 

kommunicera med varandra. Ett av verktygen barnen använder sig av för att delta är kroppsspråket. 

Säljö (2014) tar upp att individen använder sig av både verbala och visuella verktyg för att kunna delta 

och samspela med andra individer och att dessa olika verktyg finns för att individen ska få en chans att 

yttra sig samt för att språket inte ska begränsa en individs deltagande. 

 

Under samma lektionstillfälle frågar Eva Läraren ”vad menas med imma?”. Läraren ger visuell stöttning 

genom att gå fram till fönsterrutan tillsammans med Eva och andas ut på fönstret så att imma bildas på 

fönstret. Lindberg (2013) menar på att ett sådant samspel mellan lärare och elev visar på att läraren 

använder sig av mediering på flera sätt dels genom att förklara ordet imma visuellt samtidigt som hon 

tydliggör det för eleven genom att själv gå fram till fönsterrutan och andas ut. Lindberg (2013) menar 

vidare att mediering i samtal mellan lärare och elev är mer värdefullt än att eleven på egen hand ska 

använda sig av grammatiska strukturer för att komma fram till vad ordet imma betyder. 

 

Vid ett annat lektionstillfälle skulle eleverna arbeta med temat ”skog”. Sandra frågar läraren ”vad 

används trä till?”. Läraren säger till Sandra att se sig omkring i klassrummet och pekar samtidigt på 

stolen. Sedan ber hon Sandra att själv hitta träföremål i klassrummet. På så sätt integrerar även läraren 

begreppen visuellt för den nyanlända eleven och kopplar till hennes omgivning. Genom att läraren 

ställer ledande frågor möjliggör hon att Sandra deltar i undervisningen med hjälp av språkliga och 

fysiska redskap (Säljö 2014). Dessa två verktyg, verbala och visuella, hjälper Sandra att förstå vad 

läraren menar med träföremål. 

 

Efteråt säger Sandra “vi kan göra ett bord av träd” och pekar på bordet framför. Detta visar på förståelse 

från Sandras sida med hjälp av lärarens visuella och verbala stöttning. Utifrån Vygotskijs proximala 

utvecklingsszon (Lindberg 2013) kan detta förstås att Sandra är i behov av stöttning från en erfaren 

person för att kunna ta sig vidare i sin kunskapsutveckling. 

 

En annan situation som visar på deltagande med visuellt verktyg i förberedelseklassen är när Eva ritar 

ett staket och frågar Sandra “vad heter det” och pekar på staketen som hon ritar på pappret. Sandra 

svarar “det heter staket”. Genom att flickorna samspelar med varandra både verbalt och visuellt kan 

deras ordförråd utvecklas utan att språket hindrar de från att delta i undervisningen. Utifrån Vygotskijs 
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syn på lärandet visar det på att lärande inte sker inom individens tankar för sig själv, utan att lärande 

istället äger rum när individer samspelar med varandra (Dysthe 2003). 

 

På en annan lektion som handlar om kroppen tittar eleverna på en film. I filmen förklaras namnen på de 

olika kroppsdelarna med hjälp av tecknade figurer. Eleverna i förberedelseklassen får visuellt stöd i 

form av film, musik, bilder och bildtexter. Till musiken finns det även lyrik så att eleverna får sjunga till 

sig namnen på de olika kroppsdelarna. Eva och Sandra deltar i undervisningen genom att använda sig av 

kroppen då de pekar på olika kroppsdelar och uttalar namnen på dem. 

Kroppsdelarna förklaras för eleverna på olika sätt så att eleverna får möjlighet att delta genom olika 

aktiviteter för att språket inte ska förhindra dem i deltagandet (Lindberg & Hyltenstam 2013). 

 

Läraren i förberedelseklassen använder ledande frågor för att eleverna ska formulera sig i tal. 

Exempelvis uttalar Eva ordet ”patienter” fel. Läraren rättar uttalet och frågar “Vilka är patienter?”, Eva 

pekar på bilden i läroboken. Läraren fortsätter vidare “Ja, vilka är de på bilden?”. Genom att läraren 

använder sig av ledande frågor försöker hon skapa interaktion som får den nyanlända eleven att delta i 

undervisningen. Genom ledande frågor får eleven chansen att uttrycka sig i tal och formulera egna 

meningar samtidigt som hon både ser och hör ordet och själv försöker formulera betydelsen. 

 

Att eleven får verbalt stöd av läraren är enligt Lindbergs (2013) tolkning av Vygotskij ett av de mest 

effektfulla verktygen för att få eleven att delta. Genom att eleven får verbalt stöd så kan den klara av 

uppgifter som den annars inte skulle kunna klara av på egen hand. 

 

När Eva läser högt ur en bok harklar hon på ordet “cykla”, då hjälper läraren henne via verbalt stöd att 

uttala ordet genom att artikulera det för henne. På så sätt kan Eva lära sig uttala ordet. Detta kan förstås 

ur Vygotskijs syn på lärande där han menar att det ett barn kan åstadkomma med stöd av en erfaren 

person, exempelvis läraren, kan barnet göra på egen hand nästa gång (Hyltenstam & Lindberg 2013). 

 

Härmed har deltagande och stöttningen i förberedelseklassen förklarats utifrån kategorierna och nu 

kommer deltagande och stöttningen att belysas i ordinarie klassen. 

Ordinarie klass (SVA) 

I en lektionsundervisning i SVA klassen arbetar de nyanlända eleverna med rimord. Läraren frågar 

eleverna “kan ni komma på ett eget rimord?” Anton svarar ”hage mage!” och lägger samtidigt sin hand 

på sin mage och då frågar läraren vidare “vad är en hage?”. Anton svarar “jag kan inte berätta med ord, 
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men jag kan rita”. Han går fram till tavlan och ritar en hage och han förtydligar vad han menar med 

bilden genom att han använder sig av kroppsspråket, han hoppar jämfota. 

Detta visar på deltagande med hjälp av kroppsspråk och visualisering av bilder samt verbal stöttning av 

läraren genom att hen ställer ledande frågor. Detta arbetssätt får eleven att utmanas i sitt lärande där han 

förväntas komma fram till svaret på egen hand genom att använda sig av olika strategier. Ledande frågor 

är ett främjande arbetssätt eftersom läraren inte fyller i åt eleven (Löthagen et.al 2012). 

 

Läraren fortsätter undervisningen med att fråga Petra “kan du komma på något ord som rimmar?”. Petra 

skakar på huvudet och då pekar läraren i boken som innehåller bilder på föremål som rimmar med 

varandra. Då säger Petra “de här” och pekar på bilderna som illustrerar en nål och en ål och sedan går 

hon fram till tavlan och ritar en nål och en fisk (ål). Här deltar eleven genom att använda sig av 

visualisering genom att rita det hon vill uttrycka samt att hon får visuellt och verbalt stöd av läraren. Här 

ger läraren eleven chansen att delta på ett valfritt sätt dvs. verbalt eller visualisering. 

 

Under en svenska lektion frågar läraren alla i SVA-klassen “vilket datum är det idag?” Anton räcker upp 

handen och säger nummer sex och läraren frågar vidare är det verkligen sex man säger, hon frågar 

vidare klassen och säger kommer ni inte ihåg att vi gick igenom gårdagens datum och läste högt upp 

siffrorna ur siffertavlan. Petra räckte upp handen och sade första, andra och pekade på siffertavlan som 

de hade i klassrummet. Sedan pekade läraren på respektive siffra i siffertabellen och uttalade högt första, 

andra, tredje och så vidare, eleverna härmar läraren i uttalet. 

 

Att eleven får verbalt stöd av läraren är enligt Lindbergs (2013) tolkning av Vygotskij ett av de mest 

effektfulla verktygen för att få eleven att delta snarare än att eleven exempelvis får använda 

grammatiska strukturer. Genom att eleven får verbalt stöd så kan den klara av uppgifter som den annars 

inte skulle kunna klara av på egen hand (Hyltenstam & Lindberg 2013, s.493). 
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Den här siffertabellen använde sig de nyanlända eleverna av för att skriva dagens datum samt lära sig 

siffrorna. 

Anton och Petra lär sig namnen på veckodagarna genom att både se de visuellt och genom att höra de 

uttalas genom verbal stöttning från lärarens sida. Bilden på blomman som illustrerar veckodagarna 

hjälper Petra och Anton att se både stavelsen på dagarna samtidigt som de får lära sig i vilken ordning 

dagarna kommer. Detta är en typ av mediering genom bilder som läraren använder sig för att eleverna 

ska lära sig dagarna (Hyltenstam & Lindberg 2013). 

                                                                                                                                

Bilden visar blomman som de nyanlända eleverna arbetar med varje morgon för att lära sig veckans sju 

dagar. De ledande frågorna som finns runt om blomman som exempelvis ”idag är det”, ”imorgon är det” 



34 

 

och så vidare vilket får eleverna att tänka ett steg längre och även lära sig i vilken ordning dagarna 

kommer. 

 

Anton är uppmärksam och talar om för läraren att klockan går fel. Läraren tar ned klockan från väggen 

och frågar Anton ”vad är det som är fel på klockan tycker du?”. Anton rycker på axlarna och svarar ”jag 

vet inte”, vilket är deltagande genom både kroppsspråk och verbalt språk. Då deltar Petra genom att 

vrida på klocka till rätt tid. Därefter säger läraren ”vad är det för skillnad nu då när du vrider på klockan 

en timme bak?”. Petra säger ”klockan går en timme fel”.  

 

Detta visar på samspel mellan Anton och Petra samt mellan de och läraren. Petra får visa felet på 

klockan för Anton och läraren genom att använda sig av visuellt verktyg (klockan). Den sociala 

verksamheten som eleverna befinner sig i ger utrymme för lärande i samband med att individerna 

interagerar med varandra, som är en viktig faktor inom den sociala processen (Dysthe 2003). 

Läraren stöttar även Anton och Petra verbalt genom att ställa ledande frågor som leder till ett positivt 

”framtvingat utflöde” hos eleverna (Löthagen et.al 2012). 

Ordinarie klass 

Under lektionerna som observeras i den ordinarie klassen med Anton och Petra får inte eleverna stöd i 

lika stor utsträckning som eleverna får i förberedelseklassen och SVA undervisningen.  

 

Den enstaka gång som stöttning av läraren observeras sker under en lektion som handlar om vem som 

styr i Sverige. Här använder läraren visuellt stöd när hen ska introducera lektionen genom att ha färdiga 

svarsalternativ på en smartboard. Anton räcker inte upp handen och läraren frågar honom ”vad tror 

du?”, han rycker på axlarna och läraren går vidare och frågar en annan elev. Här får Anton inget stöd 

från läraren, varken i form av verbal stöttning, exempelvis ledande frågor.  

 

Detta gör att han kan uttrycka sig och delta i undervisningen i form av valfri användning av olika 

verktyg, exempelvis visuellt (kroppsspråk). Om läraren ger honom dessa former av stöttning så kan 

individen bli delaktig i undervisningen och att det är läraren som leder elever i lärandeprocessen, både 

verbalt och icke verbalt (Säljö 2014). 

 

Under en annan lektion i ordinarie klassen besvarar Petra en fråga på ett papper, där frågan lyder “vad 

tycker jag är viktigt i samhället”. Hon skriver av frågan i sitt häfte och väljer att besvara frågan genom 

att rita en bild som illustrerar mynt, det vill säga pengar. Läraren frågar “varför skriver du inte ”mynt” 
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istället för att rita en bild på det du vill säga?” då rycker Petra på axlarna. Läraren använder sig i detta 

fall av ett icke främjande arbetssätt då hen fyller i med ordet som Petra inte kan (mynt).  

 

Detta kan leda till att elevens vilja att delta hämmas. För att förhindra detta bör läraren tillåta den 

nyanlända eleven att använda sig av valfritt verktyg exempelvis visuella verktyg för att uttrycka sig och 

delta. Säljö (2014) skriver om att människan använder sig av visuella verktyg för att handla och lösa 

problem genom olika strategier som varje individ känner sig bekväm med. Säljö (2014) betonar därmed 

att varje redskap har sin bärande betydelse, i detta fall kan Petras användning av visuellt verktyg (när 

hon ritar mynt) ha en betydelse för hennes inlärning. 

 

Läraren undervisar eleverna om hur olika föremål sjunker och flyter. Petra räcker upp handen och säger 

”jag förstår inte”. Läraren förklarar för Petra visuellt med hjälp av gester. Läraren sänker handen och 

säger ”sjunker” och höjer handen och säger ”flyter”. Säljö (2014) skriver att det visuella och verbala 

stödet hjälper eleven att förstå vad som menas med de två begreppen, i detta fall. Genom att människor 

samspelar med varandra, som i exemplet mellan läraren och Petra så lär hon sig begreppens innebörd. 

Genom att läraren använder sig av dessa två stöttnings verktyg så ger hon Petra en chans att delta i 

samspelet antingen verbalt eller visuellt. Genom att läraren ger Petra stöttning genom dessa två verktyg 

så hjälper hon Petra att tolka det hon försöker förmedla (Säljö 2014). 

 

I en lektion skriver eleverna en text till en bild som illustrerar en gårdsfest. Eleverna får hitta på en egen 

text till bilden. Anton ropar på läraren och säger ”jag vet inte vad jag ska skriva om”. Läraren säger till 

Anton ”skriv att festen kommer att vara i Spanien, att det är tio inbjudna gäster och att det kommer att 

bjudas på tårta”. Anton skriver det läraren säger. Detta visar på ett icke främjande arbetssätt eftersom 

läraren fyller i åt honom och säger vad han ska skriva, vilket gör att läraren tar större plats i rummet än 

Anton. Detta leder till att eleven inte kan lösa uppgiften på egen hand, vilket gör att det hämmar hans 

egna försök att delta (Löthagen et.al 2012). 
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Diskussion och jämförelse 

I studien utgår vi från mediering som är en teoridel som baseras på stöttning och deltagande utifrån den 

sociokulturella teorin. Vidare studeras även lärarens stöttning till de nyanlända eleverna utifrån 

Vygotskijs proximala utvecklingszon. Metoden som vi använder oss av för att studera lärarens stöttning 

och de nyanlända elevernas deltagande är öppen observation av två nyanlända elever i respektive 

skolplacering. 

 

Genom resultatet och analysen kommer det fram att i förberedelseklassen stöttar läraren de nyanlända 

eleverna kontinuerligt genom verbal och visuell stöttning. Samt att de två nyanlända eleverna är 

delaktiga i klassrummet genom att de använder sig av kroppsspråk och visuella verktyg. 

Det som visar på de nyanlända elevernas deltagande i förberedelseklassen är att de räcker upp handen, 

använder sig av gester, ritar det de vill förmedla med mera. 

 

 Läraren stöttar de nyanlända eleverna i förberedelseklassen genom att ställa ledande frågor, visualiserar 

med hjälp av praktiska hjälpmedel som exempelvis film, bilder och kroppsspråk. Forskaren 

Abrahamsson (2009) skriver att läraren använder sig av gester för att nå ut till de nyanlända eleverna på 

bästa sätt eftersom de inte behärskar det svenska språket på en god nivå. Med hjälp av gester förtydligar 

läraren innehållet för eleverna det vill säga det hen vill ha sagt via tal (Abrahamsson 2009, s.176). 

 

I resultat och analysdelen har vi få excerpt när det gäller deltagandet av de nyanlända eleverna och 

stöttning av läraren i den ordinarie klassen. Detta på grund av att under observationerna framkommer 

det att de nyanlända eleverna inte deltar i samma mån som de nynlända i förberedelseklassen gör. 

Läraren stöttar inte eleverna i lika stor utsträckning som läraren i förberedelseklassen gör. Detta kan 

enligt forskarna Hajer & Meestringa (2014) bero på att läraren i ordinarie klassen har svårare att 

individualisera de nyanlända på grund av att hen inte har kunskap om vilka verktyg eleverna använder 

sig av för att exempelvis bearbeta en uppgift. Vidare skriver forskaren Lahdenperä (2016) att 

individualiseringen i den ordinarie klassen är tidskrävande. 

 

Medan i den ordinarie klassen får inte de nyanlända eleverna lika stort utrymme till att använda sig av 

olika verktyg för att delta. Detta kan bero på att lärarna som undervisar de nyanlända eleverna i den 

ordinarie klassen inte har erfarenhet eller utbildning av att undervisa nyanlända elever. Detta skriver 

även Päivi Juvonen (2015) om i sin tidigare forskning där det nämns att i den ordinarie klassen får inte 

eleverna lika mycket stöd i och med att det är brist på utbildade lärare (Bunar 2015). 
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En annan förklaring till varför läraren inte kan ge det stöd de nyanlända eleverna är i behov av kan bero 

på att de nyanlända eleverna skiljer sig åt från de andra eleverna i ordinarie klassen vad gäller språket. 

Eftersom eleverna skiljer sig åt språkligt så behöver läraren individualisera sin stöttning utefter varje 

elev, vilket är svårt eftersom det är tidskrävande. Observationerna som görs i vår studie visar på att 

läraren i ordinarie klassen inte ger de nyanlända eleverna den stöttning de är i behov av.  

 

Detta kan kopplas ihop med det forskaren Bunar (2015) får fram i en elev intervju. Eleven i intervjun 

går i ordinarie klass och förklarar att de inte får den stöd de är i behov av eftersom läraren kör med 

”samma hastighet” utan att ta hänsyn till elevernas förförståelse. Eleven tar upp vidare att de elever som 

inte ligger på samma kunskapsnivå ligger efter (Bunar 2015). Det här talar för att läraren i ordinarie 

klassen inte kan hitta en balans för att ge alla eleverna det stöd de behöver på grund av att alla elever är 

olika och har därmed olika behov vad gäller stöttning för att utvecklas i sitt lärande (Hajer & Meestringa 

2014). 

 

Lgr11 tar upp att “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, 2011, s. 8). Varje elev ska således få den stöd 

och lärande som behövs för att kunna utvecklas, i detta fall den nyanlända eleven, som trots sin 

bakgrund ska kunna få den hjälp den behöver i skolan, av lärare och klasskamrater. 

 

I FN:s barnkonvention står det att alla barn har rätt till utbildning och där skolan ska vara som ett stöd 

för barnets utveckling (Hülphers 2011, s. 291). “Det finns inte någon skyldighet att inrätta 

förberedelseklasser, men för många elever kan det vara lämpligt att undervisningen organiseras på det 

sättet” (Allmänna råd, s. 30). 

 

Dessa två nyanlända elever visar på mer delaktighet i SVA-undervisningen än vad de gör i ordinarie 

undervisningen i helklass. Eleverna är delaktiga på olika sätt, de använder sig av kroppsspråk och 

visuella verktyg. Läraren stöttar de med hjälp av ledande frågor och fyller inte i med de rätta svaren, 

vilket utmanar eleverna i sitt lärande och ökar deras vilja att delta.  

 

Utifrån observationerna i studien befinner sig eleverna ofta i den proximala utvecklingszonen. Den 

proximala utvecklingszonen innefattar zonen mellan det eleverna klarar av att göra på egen hand och det 

de klarar av att göra med hjälp av läraren. Detta talar för att de nyanlända eleverna i ordinarie klassen är 
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i stort behov av stöttning kontinuerligt. Dysthe (2003) tar upp att ett samspel mellan eleverna och 

läraren sker när eleverna är i behov av stöd för att ta sig vidare. Läraren använder sig av ledande frågor 

för att få eleverna att kämpa på egen hand (Dysthe 2003). Detta i sin tur leder till tvingat utflöde hos 

eleverna och utvecklar deras kommunikation i svenska (Löthagen et.al 2012). 

 

Lektionsundervisningen i SVA och förberedelseklassen är likadan i form av att läraren använder sig av 

både verbal och visuell stöttning. Läraren ger eleverna ledande frågor och stöttar de vidare med hjälp av 

visuella verktyg. Visualiseringen använder läraren sig av för att försäkra sig om att eleverna förstår det 

hen vill förmedla och dels för att de nyanlända eleverna som observeras har stora brister i det svenska 

språket. 

 

Ett ofta förekommande mönster hos eleverna i förberedelseklassen och SVA undervisningen är att de 

nyanlända eleverna använder sig av olika sätt när de deltar. Det mest frekventa deltagandet sker genom 

visualisering, även om eleverna förklarar något verbalt så visualiserar de det för läraren i form av att de 

ritar.  

 

Enligt Löthagen et.al (2012) så kan elevernas ökade deltagande i SVA undervisningen och 

förberedelseklassen bero på att eleverna som går i förberedelseklassen och i SVA undervisningen ligger 

på ungefär samma nivå språkmässigt. Detta i sin tur får eleverna att våga uttrycka sig språkligt inför hela 

klassen även om de uttalar något ord fel. Vidare har inte responsen de kan få av sina klasskamrater lika 

stor effekt på eleverna (Löthagen et.al 2012).  

 

Dysthe (2003) tolkar Vygotskijs syn inom den sociala processen. Hon lyfter fram att elevernas relationer 

och sättet eleverna samspelar med varandra i klassrummet är avgörande för vad och hur de ska lära sig 

saker. Hon tar vidare upp att elevernas relationer till varandra skapar en trygghet hos eleven vilket 

främjar deras språkinlärning då de vågar delta utan att vara rädda (Dysthe 2003). 

 

Det rådande samspelet mellan eleverna i ordinarie klassen visar på att de nyanlända eleverna som 

studeras inte får lika mycket stöttning som de får i SVA undervisningen och förberedelseklassen. Den 

frekventa stöttningen som återkommer från lärarens sida i ordinarie klassen är icke-stöttning eftersom 

hen fyller i åt eleverna när de behöver hjälp. Löthagen et.al (2012) lyfter att det är svårt för de nyanlända 

eleverna i ordinarie klassen att delta eftersom de är i behov av mycket stöttning. Det är då extra viktigt 

att läraren i ordinarie klassen inte rättar den nyanlända eleven ständigt då det kan få en negativ inverkan 

som kan få eleven att inte vilja använda sitt andraspråk och lära sig något nytt. Det är viktigt att läraren 
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uppmuntrar eleverna till att försöka förmedla det de vill ha sagt på olika sätt som genom exempelvis 

bilder, videoklipp, översättningar till det egna modersmålet och så vidare. Löthagen (2012) refererar 

vidare till Abrahamsson & Bergman (2005), som menar att genom att andraspråkselever tar risker, så 

utvecklar de sin kognitiva och språkliga förmåga (Löthagen et.al 2012). 

 

Undervisningen i förberedelseklassen och i SVA ser likadan ut på så sätt att de nyanlända som 

observeras, deltar i undervisningen och vågar ta plats. Enligt tidigare forskning som presenteras, skriver 

Bunar (2015) att de nyanlända eleverna ser förberedelseklassen som en trygghet, eftersom alla elever i 

klassrummet har likadana förutsättningar. Detta är en faktor som har en betydelse för varför de 

nyanlända inte vågar delta i den ordinarie undervisningen, det vill säga att de känner oro över klimatet i 

klassrummet på grund av deras bristande språkkunskaper. 

 

I förberedelseklassen och i SVA undervisningen deltar eleverna på olika sätt, genom visuella och 

verbala verktyg. När läraren ger eleverna chansen att delta på ett valfritt sätt så uppmuntras eleverna till 

att våga uttrycka sina tankar både visuellt och verbalt (Löthagen et.al. 2012). 
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Slutsats 
Genom att ha observerat fyra nyanlända elever i två olika skolplaceringar, förberedelseklass och 

ordinarie klass, med utgångspunkt i studiens syfte samt frågeställningar, har vi kommit fram till 

följande: 

 

 Hur ser de nyanlända elevernas deltagande ut i förberedelseklass och ordinarie klass under tre 

dagar? 

De nyanlända elevernas deltagande i förberedelseklassen visar på att de deltar med hjälp av visuella 

verktyg och kroppsspråk. Med visuella verktyg menas ritningar, bilder och föremål och med 

kroppsspråk avses bland annat gester och handuppräckning. Genom att eleverna får använda sig av olika 

verktyg för att delta i undervisningen så individanpassas undervisningen till en viss del. Med detta 

menas att vissa elever kanske är trygga med att delta med hjälp av visuella verktyg medan andra elever 

är mer trygga att delta med hjälp av verbala verktyg. Undervisningen i förberedelseklassen erbjuder en 

trygg miljö där eleverna får ta del av undervisningen på olika sätt. 

 

I den ordinarie klassen är de nyanlända elevernas deltagande svag.  Eleverna visar inte på mycket 

deltagande förutom de enstaka gångerna de räcker upp handen då de behöver hjälp. Detta kan bero på att 

läraren inte ger dem tillräcklig med stöttning. Samma elever visar på mer deltagande i SVA 

undervisningen, anledningen till elevernas mindre deltagande i ordinarie klassen kan bero på att 

eleverna inte känner sig trygga i klassrumsmiljön.  

 

En annan faktor kan vara språkliga brister, oro i klassrumsklimatet och att eleverna inte vågar göra fel. 

Dessa faktorer kan i sin tur bidra till att eleverna håller sig undan och det sker ingen språk- och 

kunskapsutveckling. 

 

I och med detta anser vi att eleverna deltar mer i förberedelseklassen än vad de gör i ordinarie klassen. 

Förberedelseklassen hjälper eleverna med att bygga en bra bas i det svenska språket, då eleverna vågar 

ta mer utrymme vid deltagande eftersom alla elever ligger språkmässigt på likadan nivå och läraren 

stöttar de kontinuerligt. 

 

 Hur ser lärarens stöttning till de nyanlända eleverna ut i de två olika skolplaceringarna under 

tre dagar? 
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Läraren i förberedelseklassen stöttar eleverna kontinuerligt, både genom verbalt stöd där hen använder 

sig av ledande frågor och visuellt stöd med hjälp av praktiska föremål, bilder, gester med mera. 

Genom att läraren använder sig av både verbal och visuell stöttning når hen ut till de nyanlända eleverna 

även om elevernas språkkunskaper skulle begränsa de i att ta del av det läraren undervisar om. 

 

I förberedelseklassen befinner sig eleverna oftast i den proximala utvecklingszonen som Vygotskij 

(Hyltenstam & Lindberg 2013) pratar om i form av att de börjar arbeta på egen hand med sina uppgifter 

och när de är i behov av stöd så stöttar läraren de främst genom ledande frågor. I och med att eleverna 

pendlar ofta mellan att försöka besvarar uppgifterna själva och få stöd av läraren när de är i behov av det 

så hamnar de i proximla utvecklingszonen.  

 

Förberedelseklasserna ger eleverna en trygg och lugn start eftersom det är små grupper och läraren har 

tid att individualisera stöttningen utefter varje elevs behov. Även forskaren Rodell-Olgac (1995) tar upp 

att förberedelseklassen ger de nyanlända eleverna en lugnare start eftersom läraren kan individualisera 

sin stöttning eftersom de oftast är i mindre grupper. Hon skriver vidare om att förberedelseklassen är en 

bra skolplaceringsform som de nyanlända eleverna kan gå i eftersom de stöttas av läraren vilket i sin tur 

gör de lättare för de att komma in i svenska skolans regler och rutiner (Rodell-Olgac 1995, s.5-6). 

 

Stöttningen i ordinarie klassen sker inte i lika stor utsträckning som det gör i förberedelseklassen. 

Läraren använder sig vid enstaka tillfällen av kroppsspråket för att förenkla det hen vill förmedla vidare 

till de nyanlända eleverna. Eleverna får inte stöd i form av praktiskt material, bilder, videoklipp eller 

verbalt stöd utefter sina behov. 

 

Därför drar vi slutsatsen om att lärarens stöttning i förberedelseklassen ger de nyanlända eleverna en 

trygg miljö att delta i och utvecklas i sitt lärande. De får stöd utefter sina individuella behov och de har 

chansen att få mer hjälp eftersom de flesta nyanlända eleverna i förberedelseklassen har liknande 

svårigheter vad gäller det svenska språket. I och med att läraren stöttar de kontinuerligt, både visuellt 

och verbalt, så klarar de nyanlända eleverna av uppgifter som de annars inte skulle kunna klara av på 

egen hand. Det här medför att eleverna utvecklas i sin kunskapsutveckling från det konkreta tänkandet 

till det mer abstrakta. 

 

Undervisningen i förberedelseklassen och SVA undervisningen ser likadan ut på så sätt att de nyanlända 

som observeras vågar delta i SVA undervisningen. Deltagandet har likadana mönster som i 

förberedelseklassen. Enligt tidigare forskningen som presenteras, skriver Bunar (2015) om att de 
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nyanlända eleverna ser förberedelseklassen som en trygghet, där alla elever i klassrummet har likadana 

förutsättningar. 

 

Utifrån diskussionen och jämförelsen av de två skolplaceringarna visar det på att förberedelseklassen 

ger de nyanlända elever en bättre grund för lärande och utveckling. I och med att eleverna får mer 

stöttning samt visar på deltagande i förberedelseklass i jämförelse med den ordinarie klassen. 
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Vidare forskning 

Utifrån studien kan man vidare forska om modersmålets roll för de nyanlända. Detta på grund av att vi i 

vår studie såg att modersmålet spelade en viktig roll för de nyanlända eleverna, bland annat genom 

användning av lexikon och översättning. Men i och med att det inte ingår i vårt syfte så kan man vidare 

göra en annan forskning om detta och undersöka hur stor påverkan modrsmålet har.
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Observationsschema 
 

    

Kommun: 

    

Skola: 

    

Årskurs/-er: 

   

    

Observation    nr: 

    

Datum: 

    

Total lektionstid enligt schema (min): 

   

     

   

    

Antal elever i klassen/gruppen: 

   

 

Observation av läraren: 

 Vilka verktyg använder läraren för att stötta de nyanlända eleverna? 

 Vad för verbal och visuell stöttning erbjuder läraren de nyanlända eleverna  

 

Observation av eleven: 

 Har de nyanlända tillgång till deltagande? 

 Hur deltar eleverna i undervisningen? (ex. räcka upp handen, användning av gester/kroppsspråk 

och visuella verktyg). 
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Bilaga 2:  

Mejl till FBK skolan 
 

Hej! 

Vi heter Ranja Shamoun och Alexandra Ciliz och vi går vårt sista år på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. 

Vi skriver en självständig uppsats om nyanlända elever och hur de placeras in i klasser, ex. om de 

placeras in i en förberedelseklass eller direkt in i en ordinarie klass. 

 

Vi valde skolan-X i och med att ni har förberedelseklasser, som vi vill komma åt för att utföra en 

observation i ett klassrum (FBK för årskurs 4-6). 

 

Skulle vi kunna komma på besök torsdagen den 10/11 då vi behöver hjälp från er sida när det gäller att 

hitta två nyanlända elever med likadana förutsättningar. Gärna två elever, en flicka och en pojke, som 

har varit i Sverige ca 5 månader respektive 1.5 år. 

Vi kommer att behöva observera flera lektioner (i 2-3 dagar) för att kunna observera de nyanlända 

elevernas deltagande i klassrumsdiskussioner och lärarens stöttning till eleverna i förberedelseklassen. 

Vårt syfte med uppsatsen är: 

Syftet är att studera de nyanlända elevernas deltagande i förberedelseklass och i ordinarie klass, samt 

vilken typ av stöd de får av lärarna under tre dagar. 

 

Tack på förhand! 

/Ranja Shamoun & Alexandra Ciliz 

 

Södertörns högskola 

Lärarutbildningen 4-6 
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Mejl till ordinarie klassen 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Ranja Shamoun och Alexandra Ciliz, vi går vårt sista år på lärarutbildningen på Södertörns 

högskola. 

Vi skriver en självständig uppsats om nyanlända elever och hur de placeras in i klasser, ex. om de går i 

förberedelseklass eller direkt in i en "vanlig" klass. 

 

Vi undrar om ni i X-skolan placerar nyanlända elever direkt i en ordinarie klass? Skulle vi i så fall 

kunna komma på besök för att prata om vår uppsats och vårt syfte och ifall det går bra om vi observerar 

två elever under tre dagar? 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera de nyanlända elevernas deltagande i förberedelseklass och i 

ordinarie klass, samt vilken typ av stöd de får av lärarna under tre dagar. 

 

Tack på förhand! 

/Ranja Shamoun & Alexandra Ciliz 

 

Södertörns högskola 

Lärarutbildningen 4-6 
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Bilaga 3:  

 

Brev till vårdnadshavare: 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går sista året på Södertörns högskola. Vi skriver ett arbete som handlar om 

nyanlända elever i den svenska skolan. 

Vår undersökning kommer att handla om hur nyanlända elever placeras i skolan, exempelvis om de 

placeras i en förberedelseklass eller i en ordinarie klass. 

Vi skulle vilja följa ert barn i klassrummet i 2-3 dagar för vår undersökning. 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta mig, Ranja, på numret: 073 xxx xx xx. 

 

Tack på förhand. 

 

Hälsningar, 

Ranja Shamoun och Alexandra Ciliz 

Södertörns högskola 
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Hi! 

We are two student teachers in our final year at Södertörn University. We are writing an essay that deals 

with newly arrived pupils in Swedish schools. 

Our investigation will focus on how the newcomer pupils in the school are placed, for example, if they 

are placed in a preparatory class or a regular class. 

 

We would like to follow your child in the classroom for 2-3 days for our investigation. 

For questions, please contact me, Ranja, on the number: 073 xxx xx xx. 

 

Thanks in advance. 

Greetings, 

Ranja Shamoun and Alexandra Ciliz 

Södertörn University 
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