
            Mottagandet av nyanlända elever

                                     En intervjustudie om inkludering

                                  

Av: Razija Muratovic 

Handledare: Kajsa Tegnér 

Södertörns Högskola

Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng

Huvudområde: Pedagogik 

1



 Abstract 

Reception of newly arrived students - an interview study on inclusion

The increased number of newly arrived pupils put the Swedish school under pressure. Previous 

research shows various organizational models and highlights the difficulty with inclusion. The 

purpose of my study is to investigate how the inclusion of newly arrived pupils that take place, 

based on their different organizational models and in witch way inclusion take place. The empirical 

material consists with interviews. The study results show that there are advantages to the 

preparation of class and how inclusion can be remedied. The study is viewed from the teachers' 

perspective. Furthermore, the result shows that the teachers' attitude, competence and, above all, the

relationship with the students is crucial for creating an inclusive education. It is up to the schools 

themselves to decide which organizational model should be applied. For further research, a research

interest that focus on examining newly arrived pupils' perspectives, about the preparation classes 

has been developed.

Keywords: organization at school, pedagogy models, newly arrived students, newly arrived 

refugees, a school for all learning, inclusion, exclusion, special adaptation and Bourdieu.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Allt fler barn tvingas fly från sina hemländer på grund av krig eller naturkatastrofer. Länge har 

Sverige varit ett land som många människor har invandrat till. På Migrationsinfo står det att år 2015

är 16 procent av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket motsvarar strax över 1,6 miljoner 

människor. Ensamkommande barn ökade dramatiskt under denna period i och med oroligheterna i 

Mellanöstern (Migrationsinfo 2015). Migrationsinfo (2017) skriver att, eftersom det kom många 

ensamkommande barn till Sverige, skapade tryck hos Migrationsverket (Migrationsinfo 2017).  

Enligt Skolverket har antalet elever på språkintroduktion i gymnasiet fördubblats på ett år, till följd 

av det stora mottagandet av nyanlända under 2015. Många lider av trauman från krigsupplevelser 

och oro över hot om utvisning. Därmed framstår elevhälsa och andra lämpliga former av stöd för 

både elever och skolpersonal som viktiga inom utbildningen. Skolverket informerar vidare om att 

barn som vistas i landet utan tillstånd, som är så kallade papperslösa, har rätt till utbildning. Den 

rätten kan spela en väsentlig roll för deras hälsa och utveckling (Skolverket 2017).

I och med invandringen ställdes den svenska skolan under en svår utmaning, från att ha varit 

homogent monokulturellt till att övergå och vara heterogen och mångkulturell skola. Utmaningen 

som skolan står inför består av att ta emot nyanlända elever med olika kulturella bakgrunder och 

skapa en mångkulturell undervisning, en skola för alla (Norrström 2013). 

Norrström skriver att, begreppet ”en skola för alla” har varit aktuellt i den svenska skolan under 

många år. Skolan är obligatorisk, vilket innebär att eleverna får möjlighet att känna gemenskap och 

delaktighet i en inkluderande miljö. Tanken om en sammanhållen skola bygger på idéer om 

demokrati, rättvisa och solidaritet. Det har varit svårt att verkställa tanken om en skola som förmår 

möta heterogena elevgrupper där varje elev får utvecklas och lära efter egen förutsättning i 

samhörighet med andra (Norrström 2013, s,29). 

  

Nilsson och Axelsson (2013) beskriver de två organisationsmodellerna som det finns för skolor att 

välja bland. Organisationsmodellerna är inkludering i ordinarieklass eller förberedelseklass. Faktum

är att den  lokal variation i avsaknad av en gemensam utbildningspolitik har bidragit till ojämn 

kvalitet och godtycklighet i utbildningen av nyanlända studenter (Nilsson & Axelsson 2013).
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1.2 Problemformulering

Området jag har fokuserat på handlar om det fria valet av organisationsmodellerna. Det är 

kommuner och respektive skolor som själva bestämmer vilken av de två olika 

organisationsmodeller som ska tillämpas. Organisationsmodellerna är, inkludering i ordinarieklass 

eller förberedelseklass. Det finns ingen gemensam plan, utan skolor väljer fritt. I studien väljer jag 

att titta närmare på mottagning av nyanlända inom skolans verksamhet och undersöker om det är 

inkludering som sker, utifrån organisationsmodellen inom en kommun. Problemområdet är relevant 

för att det handlar om att skolan är en ingång till samhället och där med relevant för pedagogiken. 

Fokuset kommer alltså att ligga på om det är inkludering som sker, utifrån den valda 

organisationsmodellen inom skolan. Jag ska ta reda på om det är inkludering som sker med hjälp av 

intervju som metod. Alla intervjuer är inom en och samma kommun. Med hjälp av intervjuerna 

kommer jag fram till vilken organisationsmodell som skolan jobbar utifrån och undersöker om det 

är inkludering som sker, samt på vilket sätt inkludering sker.

Den tidigare forskningen som är framtagen i den här studien undersöker vilka 

organisationsmodeller som finns i fyra storstäder. Min studie inriktar sig på en mindre kommun i 

mellersta Sverige, som den tidigare forskningen inte tar upp. Kunskapsluckan som studien fyller är 

att studera inkludering utifrån Bourdieus teoretiska ramverk. Inkludering går att se på två olika sätt, 

ett övergripande inkludering eller en inkludering på individnivå (Norrstörm 2013).  

1.3 Centrala begrepp 

Inkludering är det första begreppet som behandlas. Skolan är uppbyggd av en mängd segregerande 

lösningar som består av specialklasser och särskild undervisning och det är mot denna bakgrund 

som idén om en sammanhållen skola har vuxit fram, strävan efter ”en skola för alla” (Norrström 

2013). Inkludering är en tanke, som handlar om hur skolan ska bemöta elever i behov av stöd 

(Nilholm 2015). Innan begreppet inkludering började användas var det aktuella begreppet 

integrering. Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan dessa begrepp, då inkludering 

innebär att helheten anpassas till delarna, och integrering innebär det motsatta. Med det menas att 

inkludering handlar om en gemenskap och inte om en placering. Integrering kan liknas vid att 

någon knackar på dörren till ett hus och ber om att få komma in, medan inkludering istället handlar 

om att bygga ett hus med en given plats för alla (Nilholm & Göransson 2013). 
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Exkludering innebär att utestänga eller utesluta någon från något. Exkludering kan förklaras som att

ta eleven ur ett sammanhang och som därmed inte får delta i aktivitet. Exkludering är motsatsen till 

inkludering (Nilholm & Göransson 2013).  

Det andra begreppet som tas upp är ”en skola för alla”. Begreppet ”En skola för alla” präglade 

läroplan Lgr 80, då den infördes i den svenska skolan. En skola för alla innebär att den obligatoriska

skolan i Sverige ska vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna. I den skolan ska även 

utbildningen vara anpassad efter alla barn och ungdomars individuella förutsättningar. Begreppet en

skola för alla ska inte enbart handla om integrering genom att ta emot alla elever, utan också 

inkludering. Skolan ska erbjuda alla elever likvärdig utbildning utifrån varje elev på individnivå 

(Petersson 2004). Petersson (2004) menar att skolans utmaning och målsättning är att ge eleverna 

de rätta förutsättningarna i skolan om den ska vara just ”en skola för alla”. Missuppfattningen som 

råder, är att skolan har uppnått dessa mål enbart genom att elever i behov av särskilt stöd eller med 

funktionsnedsättningar är så kallat lokalintegrerade. Han menar att det måste vara ett aktivt 

deltagande och att alla ska ses som resurs och jobba mot samma mål (Petersson 2004). 

1:4 Begrepp förklaring 

Utöver de begrepp som hittills definierats är följande begrepp särskilt viktiga i denna studie.

* Nyanländ – nyanländ elev räknas någon som har bott utomlands men som nu mera är bosatt i 

Sverige. Efter fyra år i svensk skola räknas alltså inte eleven som nyanländ (Skolverket 2011).

* Förberedelseklass - är en klass för invandrare som har fokus på det svenska språket och samhället.

Syftet är förberedelsen för den svenska skola via språket och kulturen (Skolverket 2011).

 

* Kartläggningsverksamhet - här får alla nyanlända elever och deras vårdnadshavare information 

om det svenska skolsystemet. Här påbörjas även den första delen i kartläggningsarbetet som främst 

fokuserar på elevens skolbakgrund, förutsättningar och behov. Kartläggning ligger främst till grund 

för erbjudande om skolplacering, som sker i samråd med elev, vårdnadshavare och rektor 

(Mottagande 2018).

* Kartläggning – görs för att ge ett individuellt stöd till eleven. Med hjälp av resultaten från 
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utredningen har skolan tillgång till underlag för att göra de anpassningar som behövs och ge det 

stöd som eleven har rätt till (Mottagande 2018).

* Skolverket - är en förvaltningsmyndighet som har ansvar över att styra och stödja den svenska 

förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverkets arbete utgår från regeringens instruktion och 

myndigheten samt de uppdrag som skolverket får från regeringen bland annat via det årliga 

regleringsbrevet. Skolverkets huvuduppgift är att sätta ramar för hur utbildningen ska bedrivas och 

bedömas, för det svenska deltagandet i internationella studier, stödjer utvecklingen och 

förbättringsarbetet i förskolan och skolan. Skolverket erbjuder fortbildning för förskolans och 

skolans personal, utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare, administrerar och fördelar 

statsbidrag till verksamheter som är berättigade att söka bidrag (Skolverket 2018). 

* Hälsoteam/elevhälsan- är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en 

väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Hälsoteamet ska bland annat bidra till att skapa 

en bra skolmiljö för elevens lärande och utveckling. I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, 

skolpsykolog, kurator och specialpedagog. Tillsammans är det tänk att dem ska omfatta medicinsk, 

psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens (Skolverket 2018). 

2. Tidigare forskning

Den tidigare forskningen, visar hur skolan organiserar sin verksamhet kring nyanlända elever. I den 

tidigare forskning tas även för- och nackdelar upp med de olika modellerna som finns samt vad som

anses viktigast i ett arbete kring nyanlända. Modellerna är som tidigare presenterats är inkludering i 

ordinarieklass eller förberedelseklass. Den tidigare forskningen är aktuell i studien dels genom att 

syftet är att ta reda på hur mottagningen går till av nyanlända elever men också för att kunna tolka 

och diskutera resultatet från föreliggande undersökning. Forskningen som är framtagen är relevant 

för att artiklarna/avhandlingarna handlar om organisationsmodellerna, som även är problemområdet

i den här studien. Jag har börjat med att ta fram forskningsrapporten av Mathias Blob (2004) 

därefter forskningsöversikten av Nihad Bunars (2010) och till sist artikeln av Nilsson och Axelsson 

(2013). Dessa har valts för att få en inblick i en större skala av hur det ser ut i landet, kring 

organisationsmodellerna. Jag har undersökt hur Malmö kommun jobbar och trots att 

artiklarna/avhandlingarna har några år på nacken är det, fortfarande dessa organisationsmodeller 

som gäller och problematiken är fortfarande relativt samma. 
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2:1 Litteraturval

I sökning av relevant litteratur för ämnet användes libris.kb.se, de svenska universitetsbibliotekens 

sökmotor på internet, samt Örebros universitetsbiblioteks egen sökmotor som heter Primo. Jag 

använde mig även utav kedjesökning, vilket innebär att gå från en artikel och följa dess referenser. 

Sökorden som tidigare nämnt var: ”organisation i skola”, ”organisationsmodeller”, ”en skola för 

alla”, ”pedagogik”, ”nyanlända elever”, ”nyanlända flyktingar”, ”lärande”, ”inkludering”, 

”exkludering” och ”extra anpassning”. 

Avgränsningen gjordes genom sökning efter forskning som var aktuell. Jag har också haft hjälp av 

litteratur från mina tidigare kurser. Urvalet är färgat av min förståelse grundad på den utbildning jag

har fått, dels av pedagogikkurserna. Slutligen avgränsas urvalet av studiens forskningsfråga. 

2:2 Strategier för organisation i fyra kommuner 

I forskningsrapporten av Mathias Blob (2004) studeras fyra kommuner: Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Köpenhamn. Studiens syfte är att jämföra kommunernas strategier för organisation av 

skolintroduktion av nyanlända elever samt att kartlägga svårigheterna i introduktionsprogrammet. 

Resultatet visar stor variation i nyanlända elevers situation dels mellan kommunerna men även 

inom kommunerna. Det skiljer sig i hur skolorna organiserar mottagningen av nyanlända elever. I 

Malmö råder en mer centraliserad organisationsmodell; en handläggare på kommunen ansvarar för 

skolplacering samt introduktion av nyanlända elever i samarbete med rektorer i modersmålsenheten 

inom kommunen. Malmö har även antagit en övergripande policy för undervisning och organisering

av förberedelseklasser, vilket alla skolor i kommunen ska ta del av. I Stockholm och Göteborg 

ansvarar respektive kommuns flyktingenheter i stadsdelar för mottagande och skolplacering av 

nyanlända elever medan skolan har det övergripande ansvaret för utformning och organisering av 

skolintroduktionsprogrammen (Blob 2004). 

I Blobs studien framkommer det att skolorna som har erfarenhet av att ta emot nyanlända elever har

bättre rutiner när det gäller organisation av skolintroduktionsprogrammen. I studien framkommer 

det även att i Göteborg och Stockholm är ansvarsfördelning av kommunens arbete kring nyanlända 

elever otydligt, vilket leder till svårigheter i samverkan mellan berörda parter. Kommunerna saknar 

en övergripande policy över skolintroduktionsarbetet, vilket till en viss del förklarar den variation 

man noterat mellan skolor inom samma kommun. Andra svårigheter som framgår i studien är att 
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skolorna inte prioritera förberedelseklasser vilket gör att nyanlända elever och lärare inte känner sig 

välkomna i skolan. Det framkommer även att det saknas behöriga lärare i förberedelseklasser, på 

vissa skolor (Blob 2004). 

2:3 Två olika organisationsmodeller

I Nihad Bunars (2010) forskningsöversikt kan man läsa att det råder variationer mellan 

kommunernas organisationsmodeller, eftersom det saknas en övergripande kommunpolicy, för 

hantering av nyanländas introduktion till skolan. Bunar (2010) påpekar i sin forskningsöversikt 

även bristande resurser, otillräcklig kompetens som några av svårigheterna med arbetet kring 

nyanlända. Målet med rapporten var att granska och diskutera den svenska forskningen om 

nyanlända studenter och de viktigaste organisatoriska, relationella och pedagogiska 

förutsättningarna för deras lärande. Forskningen fokuserar dels på den huvudsakliga 

organisationsformen för införandet av nyanlända studenter i skolorna. Bunar (2010) nämner att det 

finns två organisationsmodeller i skolor. Den ena är förberedelseklasser och den andra består av att 

eleverna inkluderas i ordinarieklasser. Modellen som består av att elever får börja direkt i en 

ordinarieklass efter en kortare introduktion hos kommunens mottagningsenhet görs ofta med syfte 

att undvika den fysiska segregation som förberedelseklasser innebär i praktiken (Bunar 2010). 

Fördelen med inkludering i ordinarieklass är att exkludering undviks samt att nyanlända elever 

ingår i språkliga miljöer. Nackdelen är att eleven inte får den hjälp som eleven behöver och känner 

sig mindre duktig, vilket resulterade i social isolering (Bunar 2010). 

Förberedelseklasserna är en organisationsmodell som har tagits fram för att ge nyanlända elever 

möjlighet samt tid för att förstå den svenska kulturen och det svenska språk som de möter, utifrån 

sina erfarenheter som nyanlända. Det innebär att den nyanlända eleven kan skaffa sig strategier för 

att känna sig trygg i det som sker och kommer kunna ta sig igenom sin skolgång.

Förberedelseklassen innebär att en kartläggning görs av elevernas bakgrundskunskaper, eleverna får

lära sig grundläggande svenska i en trygg miljö och de introduceras till skolkulturen och det 

svenska skolsystemet. Den svenska skolan kan skilja sig från den skolkultur den nyanlända eleven 

är van vid. I förberedelseklasser ska det finnas personal som är utbildad i svenska som andraspråk, 

då lärare ska stötta eleverna i sin språkutveckling och ge dem studiehandledning på deras 

modersmål. Det som kan vara nackdelen med förberedelseklasser och som ofta ifrågasätts, är 

segregationen som eleverna kan hamna i. De nyanlända eleverna riskerar i en förberedelseklass att 
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exkluderas från den övriga skolan. En lösning på exkludering som kan uppstå när nyanlända elever 

placeras i förberedelseklasser kan vara att låta dem delta i de praktisk-estetiska ämnena exempelvis 

musik,bild, idrott, eller hemkunskap tillsammans med den klass som det är tänkt att de så 

småningom ska tillhöra. Praktiskt-estetiska ämnen är ämnen som inte kräver någon hög språknivå i 

svenska, vilket kan göra att nyanlända elever kan delta. Bunar (2010) påpekar att 

förberedelseklassen är den bästa organisationsmodellen, ur integration synpunkt. Men att 

inkludering av nyanlända elever, förblir en svårighet (Bunar 2010). 

2:4  En känsla av tillhörighet eller isolation?

Artikeln ”Welcome to Sweden: Newly Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and Social 

Provision in Introductory and Regular Classes” av Nilsson och Axelsson är en studie där   

nyanlända elever i årskurs åtta och nio har intervjuats. Forskningen genomfördes under 15 

månaders tid vid tre skolor i kommunen. Syftet var att få kunskap om vad nyanlända elever och 

lärare anser kring förberedelseklassen och ordinarieklassen. Studien visade att elever och lärare 

hade skilda åsikter. Det har bland annat fram kommit att andraspråkselever känner att den ordinarie 

skolklassen inte utformat lektionerna utifrån elevernas behov, men att det å ena sidan görs i 

förberedelseklassen. Faktum är att den lokala variation i avsaknad av en gemensam 

utbildningspolitik leder till ojämn kvalitet och godtycklighet i utbildningen av nyanlända studenter. 

Resultatet visade att alla tre skolorna hade en övergripande organisation för att ta emot nyanlända 

studenter. I förberedelseklassen finns stöd för språk men på lång sikt saknar utmaningar för 

eleverna. I den ordinarieklassen är situation den motsatta, där är det lågt stöd på grund av att 

ämneslärare har liten kunskap om andraspråkstuderandes behov. I ordinarieklassen finns en stor risk

för misslyckande för den enskilda eleven. Det hävdas att brist på stöd skapar frustration och ångest 

som eventuellt kan leda till att eleverna ger upp och slutligen väljer att gå ut ur skolan. Eleverna 

beskriver att känslan av tillhörighet är högre i förberedelseklassen. I själva verket riskerar den 

vanliga klassen att bli en uteslutande miljö där de nyanlända studenterna känner sig isolerade och 

ensamma  (Nilsson & Axelsson 2013).

2.5 Summering av tidigare forskning

Den tidigare forskningen ger en blick in på fyra kommuner inom Sverige med olika 

organisationsmodeller, där för- och nackdelar tas upp (Blob 2004). De organisationsmodeller som 

finns är: inkludering direkt i ordinarieklass eller förberedelseklass. Det framkommer att 
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förberedelseklassen skulle vara den lösningen som är bättre för eleven, eftersom den bättre tillgodo 

ser elevens behov. Behoven tillsätts bäst genom att det finns personal på plats som har utbildning av

att jobba med nyanlända elever (Bunar 2010).  I ordinarieklassen finns en stor risk för misslyckande

för den enskilda eleven. Det hävdas att brist på stöd skapar frustration och ångest som kan leda till 

att eleverna ger upp och slutligen väljer gå ut ur skolan. Eleverna beskriver att känslan av 

tillhörighet är högre i förberedelseklassen. I själva verket riskerar den vanliga klassen att bli en 

uteslutande miljö där de nyanlända studenterna känner sig isolerade och ensamma  (Nilsson & 

Axelsson 2013). Slutsatsen som jag drar av den tidigare forskningen som presenterats är att 

förberedelseklassen anses vara den organisationsmodellen som passar bäst i en skolas verksamhet.

3.Teori 

Nedan ges en beskrivning kring Bourdieus teoretiska ramverk, som är den valda teorin. Utifrån 

tidigare forskning kunde vi se att skolan organiseras kring elevernas behov, vilket enkelt föll på att 

människan behöver strategier och regler att hålla sig till för att kunna ingå i en verksamhet som 

består av relationer. I skolans värld sker inkludering men det finns exkluderande tendenser. Därför 

har jag valt att söka efter en förståelse om det komplexa i hur det organiseras för att inkludera 

nyanlända elever och på vilket sätt inkludering i så fall sker. 

Bourdieus teori handlar om organisation och maktförhållanden. Jag kommer att presentera 

begreppen: sociala rummet, fält, habitus och kapital. Inom kapital kommer jag att ta upp, 

symboliskt kapital, kulturellt kapitalt och socialt kapital. Jag valde dessa kapital eftersom de berör 

det valda området. Övriga kapital finns att läsa i Bourdieu (1997) Kultur och kritik.

3.1 Teokratiskt perspektiv 

Pierre Bourdieu var en fransk sociolog. Bourdieus teoretiska ramverk är framför allt är baserat på 

hans undersökningar av det franska utbildningssystemet (Bourdieu 1993), som på många sätt skiljer

sig från det svenska men trots det är begreppen användbara i analysen av organisationsmodellerna 

kring nyanlända elever i den här studien. Begreppen är användbara, eftersom nyanlända ofta 

behöver introduktion till samhällsstrukturer oavsett vilket land eleverna hamnar i. 

Sammanfattningsvis utgör Bourdieus teoretiska ramverk en förståelse om att världen består av 

strukturer och för att vara en del av världen anses relationen med människorna i världen vara 

centrala. Kunskapen som alltså behövs för att ingå i det sociala rummet som består av fält, 
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förvärvas i skolan. Det sociala rummet kan tolkas som samhället (Bourdieu 1997). 

Studien kommer att ha en poststrukturalistisk inriktning. Inom poststrukturalismen anses det att 

människors identitet skapas i diskurser. Det är genom att handla utefter de ramar som diskursen 

sätter upp som identiteten skapas och återskapas. Poststrukturalismen bygger på språk och 

relationer. Resultatet kommer att analyseras utifrån Pierre Bourdieus teoretiska ramverk, fält, 

habitus och kapital. Bourdieu och poststrukturalismen går hand i hand, eftersom även Bourdieu 

betonar att handlandet har sin grund i egna erfarenheter i habitus, där identitet skapas. Det är via 

habitus individen får tillträde till den sociala världen/fältet som består av relationer (Bourdieu 

1997).

3. 2 Förklaring av begreppen

Bourdieus centrala begrepp är det sociala rummet, fält, habitus och kapital. Människan benämns 

som ”agent”, vilket menas att “agenten” är ett försök att balansera mellan det egenmäktiga 

“subjektet” och de maktlösa “aktörerna”. Bourdieu beskriver samhället som det sociala rummet, där

individer får olika positioner. I de här rummet finns särskilda regler och värderingar. Positionen som

agenten är beroende av är de rådande normer som gäller inom rummet. Agentens habitus och 

agentens sociala, ekonomiska och kulturella kapital, gör det möjligt att inta en position. Bourdieu 

beskriver begreppet fält, som en del av det sociala rummet, där agentens position är synlig 

(Bourdieu 1997).  

Det finns skilda former av kapital: ekonomiskt, kapitalt, symbolisk kapitalt, kulturellt kapital och 

social kapital. Kapital är tillgångar/värden agenten skaffat sig genom tid. Kapitalt begreppet är ett 

relationsbegrepp, någon eller några måste erkänna kapitalet, som en tillgång. Socialt kapital  har att 

göra med sociala nätverk där människor befinner sig i. Socialt kapital är direkt förankrat i sociala 

relationer och därmed i person. Det kulturella kapitalet är exempelvis språk. Det kulturella kapitalet

kan visa vilken position en individ har i ett specifikt fält, inom det sociala rummet. Socialt kapital 

är ett relationskapital som kan utnyttjas till att skapa nätverk. Ekonomiskt kapital är materiella ting, 

exempelvis tillgångar. Det Symboliska kapitalet är inte ett kapital i sig utan ett tillstånd hos de 

övriga kapitalen. Kapitalet blir symboliskt när dess värde erkänns av andra agenter inom samma 

fält. Symboliskt kapital är värdefullt inom vissa sociala sammanhang (Borandy 1998).

Habitus är något som över tid blivit naturligt förhållningssätt för agenten. Det är förkroppsligande 

vanor, vanor som har blivit en del av agenten. Bourdieu menar att habitus är något som följer med 
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agenten, med andra ord: det syns var man kommer ifrån. För ”att vara adlig måste man uppföra sig 

andligt” (Bourdieu 1997, s16). Vanor och traditioner ses som viktiga orsaker till mänsklig handling. 

Det förklarar varför agenten handlar som den gör, även om det är omedvetna handlingar (Bourdieu 

1997). 

3.3 Vad krävs för att inta en ny position på ett kulturellt fält?

För att spela ett spel måste agenten kunna reglerna och den rådande normen för att delta i spelet. 

Samhället skulle kunna ses som ett spel, där det finns strategier som ska följas. Agenterna som 

knäcker koden, får delta i spelet och har därmed lättare för att ingå i spelet. Koderna är alla regler 

och normer. Vinster i spelet ges efter att agenten har spelat rätt, en vinst kan vara ett erkännande. 

Det kapital som gör spelarna förmögna att utöva makt är sin betydelse, vilket är av två slag. Det ena

är det ekonomiska kapitalet, vilket är kontanter och fasta egendomar. Det andra är det sociala 

kapitalet (Broady 1998). 

En ny position behöver publik och  även stöd utanför fältet. Med stödet utanför fältet samt det 

knäckta koden för spelets regler, växer habitusen hos agenten och gör det möjligt att inta en 

position. Stödet utanför fältet ses som relationer, som är sammanlänkade. Misslyckanden förklaras 

genom att agenten inte hade det habitus och det kulturella kapital som krävs för att vinna spelet 

(Broady 1998). 

4. Studiesyfte och frågeställning

 I studien väljer jag att titta närmare på mottagning av nyanlända inom skolans verksamhet och 

undersöker om det är inkludering som sker, utifrån organisationsmodellen inom en kommun. 

Studien inriktar sig på en mindre kommun i mellersta Sverige. Kunskapsluckan som studien fyller 

är en ökad kunskap om begreppet inkludering utifrån Bourdieus teoretiska ramverk. 

Forskningsfrågor:

- På vilket sätt kan inkludering av nyanlända elever förklaras utifrån de valda 

organisationsmodellerna?
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- På vilket sätt sker inkludering?

5. Metod 

Nedan beskrivs uppsatsens metodik, forskningsdesign samt urval av skolor. 

Metodvalet för studien föll på kvalitativa intervjuer, vilket ger utrymme för respondenterna att 

utförligt reflektera samt utveckla sina svar. Valet av metod motiveras även genom att studiens 

huvudsakliga syfte är att utgå utifrån lärarnas egna perspektiv och genom det söka efter en djupare 

förståelse. Ahrne och Svensson (2011) skriver att en kvalitativ studie är att föredra när syftet är att 

försöka förstå den intervjuades livsvärld samt skapa en förståelse om deras uppfattningar (Ahrne & 

Svensson 2011).

Avsikten var att ta reda på de intervjuades egna uppfattningar om studieobjekt, därför valdes semi-

strukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan vara lämplig som forskningsområdet då det råder

otillräcklig kunskap inom fältet, vilket har konstaterats i den tidigare forskning i den här studien, 

där det har noterats i forskningsöversikten av Bunar (2015). 

Studien antar en deduktiv ansats, där forskaren utgår från en hypotes eller påstående med hjälp av 

en teori och sedan undersöker i vilken utsträckning hypotesen eller påståendet stämmer. Inom 

deduktiv ansats bli det viktigt att bevisa att teorin stämmer med hjälp av empiriskt stöd i teorin 

(Fejes & Thornberg 2015). Motsatsen till deduktiv är induktiv ansats där forskaren drar generella 

slutsatser utifrån vissa empiriska undersökningar och inte utifrån teorin. Under arbetets gång var det

deduktiv ansats som tillämpades, eftersom jag som forskare hade en teori att utgå ifrån. 

Validiteten ökar om det går att hitta flera sammanlänkande ord eller upplevelser som uttrycks 

antingen i enkätsvar eller i fristående text under analysarbetet. Det bör finnas ett logiskt 

sammanhang mellan textens olika delar (Fejes & Thornberg 2015). Utifrån en deduktiv ansats ses 

validiteten av studien baserad på tolkningen av materialet, att slutsatserna är förankrade i 

datamaterialet och att ingenting lagts till av forskaren. 
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5.1 Deltagare 

Grundtanken var att studien skulle göras med sex respondenter på tre olika skolor, vilket skulle göra

det möjligt att se på de olika organisationsmodellerna samt hantering av nyanlända elever. 

Avgränsningen som tidigare nämnt gjordes till grundskola. Den grundläggande tanken för 

avgränsningen, var att alla barn har rätt till utbildning samt att det råder skolplikt under grundskolan

medan gymnasiet är valfritt. Ytterligare avgränsningen gjordes även från sex lärare till tre lärare och

en biträdande rektor på grund av tidsbristen inom skolor.

I flera försök att kontakta skolor under början av delkursen, möttes hinder. Det finns för få lärare i 

skolorna. Många av dem som blev kontaktade angav tidsbristen som en faktor, trots att viljan att 

delta. Istället beskrivs en stressad situation, där förklaringen ges att lärarna har mycket att göra. 

Valet av respondenterna föll därför på tre lärare och en biträdande rektor.

Valet som gjordes baserades på att lärarna är de primära aktörer som arbetar med de nyanlända 

eleverna och därmed besitter kunskap om deras situation. Tillvägagångssättet var att söka på 

kommunens hemsida, på samtliga grundskolor och sedan kontakta respondenter via telefonsamtal. 

Utifrån de etiska ställningstagande tog alla respondenter del av samtyckeskravet (se bilaga 1).

5.2 Urval

Materialet i denne studie består alltså av tre lärare och en biträdande rektor. Genom att intervjua 

lärare och biträdande rektorn var det möjligt för mig att se på organisationsmodellen i en kommun 

som den tidigare forskningen inte tar upp. Undersökningen begränsas ytterligare genom att alla 

intervjuer är inom en och samma kommun. Anledningen till att bara en kommun valdes, var 

förutom tidsbristen även att inget annat svar inkom angående förfrågan om intervju i andra 

kommuner, inom ramen för arbetet. Tiden har varit en faktor som har under arbetets gång varit 

hämnande. Med mer tid, hade flera intervjuer gjorts. Att samla in material enbart från en 

kartläggningsverksamhet och en skola begränsar resultatets generaliserbarhet. Men trots det har jag 

kunnat dra slutsatser av resultaten och kunnat besvara frågeställningarna i den här studien.
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5.3 Bearbetning av data

Jag skapade fyra olika dokumentet, för varje respondent. Där skrev jag ordagrant det som 

respondenten har svarat. Intervjufrågorna skapades utifrån frågeställningen. När jag skapade 

frågorna hade jag även i tanken Bourdieus begrepp. Exempelvis begreppet habitus, som gick ut på 

att ta reda på elevens och lärarens bakgrund. Intervjufrågorna ligger under sju teman vilka är: lärare,

mottagning, elev, undervisning, ordinarie klass samt rektorn. 

När något intressant dök upp under intervjun ställdes följdfrågor. Intervjuerna ägde rum på lärarnas 

arbetsplatser eller i närheten. Intervjuerna var tänkta att pågå i 40-60 minuter. Under intervjuerna 

fördes anteckningar, vilket respondenterna informerades om innan. Vid ett försök att spela in hördes

inget ljud vilket, vilket var varför inspelningen valdes bort. Valet med att anteckna istället för att 

spela in gjordes för att det var för mycket buller och intervjun ägde rum i en klass där elever 

passerade förbi.

5.4 Forskarroll  

Under intervjun redogjorde jag för mitt intresse av inkludering. Det mest grundläggande svaret på 

frågan om skolans betydelse för eleverna blev, som även presenteras genom studien och den jag 

presenterade för respondenterna, att skolan är en ingång till samhället. Kartläggningsverksamheten 

och skolan som blev vald har jag inte varit verksam i tidigare, vilket innebär att några tidigare 

relationer till lärarna och biträdande rektorn inte kan antas påverka studiens resultat. Det går att 

diskutera om resultatet hade blivit annorlunda om jag hade en relation till lärarna sen tidigare.  

5.5 Reflektion över metod

Enkät valdes bort därför att intervju som metod är en fördel om forskaren vill ta del av 

respondentens egna erfarenheter, där respondenten själv kan svara med egna ord och följdfrågor kan

ställas. Nackdelen med intervju som metod är att respondenterna kan känna sig obekväma, en 

lösning till det är i så fall att välja plats där respondenten känner sig trygg. Nackdelen med att 

använda sig av intervju som metod är att det kan vara att det väldigt tidskrävande att transkribera 

och analysera all data man får. Den stora arbetsuppgiften är utskriften och kodningen av 

intervjudata och det är en arbetsuppgift som måste göras när man väl har samlat in data. Nackdelen 

med inspelning är även buller (Fejes, Thornberg 2015). Som tidigare nämnt använde jag mig utav 
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intervju som metod för att få ta del av respondenten egna erfarenheter. Istället för att spela in 

intervjun, antecknade jag direkt. Att anteckna var både till en fördel och nackdel. Jag hade tänkt att 

intervjun skulle ta 40-60, men det gick över tiden, med ungefär 10 minuter. Valet som tidigare 

nämts med anteckning istället för inspelning gjorde därför att, det var för mycket buller och 

intervjun ägde rum i en klass, där elever passerade förbi. I ett försök att spela in hördes inget, därför

valdes inspelningen bort. Som tidigare nämts har tiden varit en faktor som har under arbetets gång  

varit hämnande, både när det gäller intervjuerna och förberedelsen för intervjuerna. En eftertanke är

att jag borde ha prövat intervjufrågorna i förväg, vilket skulle göra att jag inte drog över med tiden 

under intervjun. 

5.6 Presentation av respondenterna

Respondent 1: Utbildad lärare i svenska och engelska. Läraren har jobbat i 23 år i kommunens 

skolor men jobbar nu på kartläggnings verksamheten i två och ett halvt år. 

Respondent 2 : Utbildad lärare 4-6, har även läst svenska som andraspråk. Läraren har jobbat i 

kommunens skolor i nästan i 30 år, på kartläggnings verksamheten har läraren jobbat i tre och ett 

halvt år. 

Respondent 3: har arbetat som lärare 1,5 på skolan. Tidigare har respondenten jobbat med 

förberedelseklasser på andra skolor men även på boende för nyanlända.

Respondent 4: Biträdande rektor på skolan 

6. Etiska överväganden

Först togs kontakt med respektive rektor för att fråga om, jag fick utföra intervjuer av lärare i 

skolornas verksamhet för nyanlända elever. Efter rektorernas godkännande tog jag direkt kontakt 

med lärare som undervisar de nyanlända eleverna. Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna och berörda har blivit informerad. De forskningsetiska principerna delas in i fyra 

huvudkrav, som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet, innebär att jag informerat berörda om forskningen och dess 

syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna fått information om att de bestämmer över sin 
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medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att jag informerar om att varken skolan, deltagarnas 

namn, eller kommunen kommer att nämnas. I forskningen kommer dessa deltagare att ges nummer 

från 1-4. Nyttjandekravet, samlad data kommer endast att användas av mig i denna forskning 

(Hermerén & Göran, 2011). 

7. Resultat

Utgångspunkten i föreliggande studien har varit frågeställningen: På vilket sätt kan inkludering av 

nyanlända elever förklaras utifrån de valda organisationsmodellerna? ? På vilket sätt sker 

inkludering? Intervjun har sammanställts och sammanfattats för att undvika upprepningar. 

7.1 Resultatanalys

I intervjun med respondent 4 framkommer det att, förberedelseklasserna är den 

organisationsmodellen som tillämpas. Det är en trygghet, bekräftar både respondent 3 och 4.  För att

kunna ta hänsyn till nyanlända elevens förkunskaper och möta eleven där den befinner sig, blir inget

annat rätt än en förberedelseklass, bekräftar återigen både respondent 3 och 4. Eleverna som 

kommer från kartläggningsverksamheten har stöd av flera lärare och där med har eleven lättare att 

gå framåt i sin utveckling. Respondent 4  bekräftar att inkludering handlar om att möta eleven där 

den själv befinner sig och börja där, vilket kan endast göra i förberedelseklassen, där lärare finns på 

plats med kunskap och just nyanlända. Det skulle inte vara rätt mot eleven att inkluderas in i en 

ordinarieklass, eftersom de nyanlända inte har samma möjlighet att ta del av just den 

undervisningen. Respondent 4 anser att förberedelseklassen innebär trygghet. Inkludering direkt i 

klassen kan göra att eleverna hamnar efter, vilket går att koppla till artikeln ”Welcome to Sweden: 

Newly Arrived Students’ Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and 

Regular Classes”  där beskriver eleverna att känslan av tillhörighet är högre i förberedelseklassen. I 

själva verket riskerar den vanliga klassen att bli en uteslutande miljö där de nyanlända studenterna 

känner sig isolerade och ensamma  (Nilsson & Axelsson 2013). Vilket går att dra den slutsatsen  att 

det är inkludering på individnivå som tillämpas i val av organisationsmodell. 

En sammankoppling som görs är att det återberättas av alla respondenter att i förberedelseklassen 

finns ett fåtal elever som får tillgång till många lärare. Där finns lärare som har kompetens och tid 

för att jobba med nyanlända elever, vilket är något som återberättas av alla respondenter. Detta 
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påverkar validiteten i undersökningen eftersom validiteten ökar om det går att hitta flera 

sammanlänkande idéer (Fejes & Thornberg 2015). 

Förberedelseklasser som organisationsmodell valdes därför att ett stort antal nyanlända kom till 

skolan. Det skulle annars inte vara rätt mot eleverna. Respondent 4 påpekar att det är inte rätt mot 

eleverna att bli inkluderade i den ordinarie undervisningen direkt, eftersom eleverna inte har samma

möjligheter att ta del av undervisningen, utan eleverna behöver introduceras till språk och samhälle.

Resultatet visade att skolan har en bra kontakt med kartläggningsverksamheten och fortsätter deras 

arbete. Nya elever kommer från kartläggningsverksamheten till skolan. Inkludering sker på det 

sättet att undervisningen bedrivs på samma sätt, fokus läggas på regler och strategier, så att elever 

kan förhålla sig till dem. Efter det att eleven har gått i förberedelseklassen i två veckor får de träffa 

mentorerna från de ordinarieklassen, vilket är tänkt att eleverna senare ska gå i. När eleven har fått 

sin klasstillhörighet, ser läraren på förberedelseklassen till att eleverna får gemenskap i den klassen 

där det är tänkt att eleven ska gå i. Under intervjun kommer det fram att, varje måndag är eleverna 

från förberedelseklassen med på samlingen, vilket kan tolkas att eleverna inkluderas via deltagande 

i klassen. 

Många gånger går läraren på magkänsla som Bunra (2010) tar upp. Läraren jag mötte hade kontakt 

med andra lärare och var inte själv i bedömning av övergången till ordinarieklass eller 

mottagningen av eleven. Lärarna tar alltså hänsyn till nyanlända elevernas förkunskap och använder

nivå-anpassat material för andraspråkselever, det är enligt respondenterna att inkludera eleverna på

individnivå. 

Mottagning av nyanlända sker oftast från kartläggningsverksamhet. Lärarna från 

kartläggningsverksamheten finns tillsammans med nyanlända eleven, på plats bland annat lärare, 

rektor och personal från kartläggningsverksamheten samt specialpedagogen, som tar emot den 

nyanlända eleven. Det är ett inskrivningssamtal. Validiteten ökar om det går att hitta flera 

sammanlänkande ord eller upplevelser som uttrycks antingen i enkätsvaren eller i fristående text 

under analysarbetet (Fejes & Thornberg 2015). Validiteten ökade i studien eftersom samtliga 

respondenter berättade dels att det är brist på resurser, men även att förberedelseklassen var en 

organisationsmodell som gick ut på att eleven skulle ha många lärare till hands. Alla respondenter 

höll med om att det var den bästa lösningen för den nyanlända. 
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Samtliga respondenter rekommendera vidare läsning på Migrationsverket eller Sveriges kommun 

och landsting för en beskrivning kring deras arbete av mottagandet av nyanlända. Inga skillnader i 

intervjun kunde hittas, istället möttes ett fungerande samband mellan kartläggningsverksamheten 

och skolan.  

8. Analys 

Resultatet kommer att analyseras utifrån Bourdieu teoretiska ramverk, sociala rummet, fältet 

habitus och kapital. Utbyte kommer att ske för att kunna appliceras på begreppen. Agenterna med 

högre makt är lärarna medan de nyanlända agenterna är nyanlända elever. 

Kartläggningsverksamheten kommer att gå under begreppet relation medan skolan benämns som 

fält. Jag vill påpeka att det är min tolkning av Bourdieus begrepp. 

Sveriges kommuner och landsting (2018) skriver att sedan 2009 är kartläggningsverksamheten en 

gemensam ingång för alla nyanlända barn som befinner sig i åldern 0-19 år. På 

kartläggningsverksamheten får alla nyanlända barn en chans att introduceras till den svenska 

skolan. Det är även här den första delen av kartläggningen påbörjas som bland annat fokuserar, på 

skolbakgrund. Sveriges kommuner och landsting tar även upp, att det är lag på att nyanlända ska få 

utbildning inom 60 timmar. Samhällsorientering ska börja så snart som möjligt efter att de 

nyanlända har folkbokfört sig. Enligt Bourdieu kan ovan tolkas som ett nätverk, där är det viktigt att

tolka agentens habitus, som i det här fallet är skolbakgrunden och kapital. Habitusen i sin tur avgör 

positionen som agenten får (Bourdieu 1997).  

Organisationen som Migrationsverket valt, alltså en gemensam ingång för nyanlända, vilket kan 

tolkas som ett nätverk, mot samma mål, inkludering i skolan. Mottagandet kan kopplas till det 

symboliska kapitalet, där det handlar om att erkänna en tillgång, i detta fall en kunskap/mottagning, 

som bland annat är skolbakgrunden (Bourdieu 1997). 

Det sociala rummet tolkas, som samhället. Kartläggningsverksamheten utgörs som en relation till 

fältet. Fältet är den skolan som den nyanlända agenten slussas till. Enligt Bourdieu (1997) fungerar 

spelet som ett fält och det spelet spelas av agenter som vill spela. Agenterna känner till och godtar 

spelets regler. För att spela spelet behövs en tro. Tron grundas på illusion att ansluta sig till spelet 

och acceptera den grundläggande förutsättningen att spelet är värt att spelas och tas på allvar. 
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Tolkningen kan vara den att eleverna som går i skolan måste godta och följa reglerna, för att kunna 

fortsätta gå i skolan. 

Agenterna med högre makt tar reda på de nyanlända agenters habitus. Habitusen är en grund som 

bestämmer vilken placering den nyanlända agenten får. Enligt Bourdieu hjälper habitusen oss att 

orientera oss mot en möjlig position. Placeringen i sin tur mäts i grader av kunskapsnivåer, alltså 

testas det kulturellt kapitalt. Agenterna som har högre makt introducerar de nyanlända agenterna till 

reglerna som gäller i fältet. De nyanlända agenterna vill spela spelet, vilket innebär att de måste 

förhålla sig till reglerna. Nyanlända agenter som följer reglerna har därmed enklare att spela spelet. 

Agenterna med makt visar strategier som den nyanlända kan använda sig av, för att visa ett 

symbolisk kapital till fältet i ett senare skede. Alla nyanlända agenter kommer till relationen, innan 

fältet. Agenterna med högre makt lägger grunden för nyanländas förförståelse till det sociala 

rummet som består av fältet (Bourdieu 1997), vilket kan kopplas till att det är via introduktion till 

samhället och andraspråksmaterial som tillämpas av lärarna görs, för att inkludering ska äga rum.

I resultatet framkommer det att förberedelseklassen är den organisationsmodellen som valdes, 

eftersom att eleven behöver en introduktion till ett samhälle, vilket görs bäst i förberedelseklassen. 

Det i sin tur går att koppla in till hela Bourdies teoretiska ramverk som handlar om vilka verktyg en 

människa behöver för att kunna anpassa sig till och ingå i ett fält/skola. 

I testet kring det kulturella kapitalet framkommer det tydligt att fokus kommer att läggas på språk 

som gäller inom fältet, eftersom de nyanlända saknar språk kapitalet. Språket kommer att läras ut 

stegvist, med bilder och begrepp, eftersom språket är ett grundläggande kulturellt kapital. I studiens 

resultat lyfter flertalet respondenter fram språket som ett viktigt kapital för framgång i skolan. Detta

kan kopplas till Bourdieus tankar kring det kulturella kapitalet, om att tal- och skriftspråk är viktiga 

faktorer för att nå ett högre kulturellt kapital och därmed även ett högre symboliskt kapital, vilket 

även något som kan kopplas till Bourdieus begrepp habitus. Habitus beskriver människan. Det 

förklarar varför människan handlar som den gör, även om det är omedvetna handlingar (Bourdieu 

1997).  För att nå en utveckling måste lärarna veta vart eleven befinner sig.   

Ett kulturellt kapital som alla nyanlända agenter har är deras matematikkunskaper, vilket agenterna 

med makt fortsätter att bygga på. Det byggs på, för att de nyanlända ska i sin tur få en chans till en 

position inom fältet som agenterna görs redo för. Efter 10 dagar är det tänkt att relationen ska vara 
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så stark att den nyanlända agenten bör vara redo för att inta en position inom fältet.

I resultatet framkom det att tidsaspekten var en hämmande faktor för utveckling och förberedelse 

till skolan. De nyanlända agenterna har ett stabilt men begränsat, socialt nätverk, eftersom den 

nyanlända oftast har en bara sin familj. De sociala nätverken som består av familjen, är också en 

viktig faktor för nyanlända elevers skolgång enligt Bourdieus kapitalteori (Brodie 1998).  När det 

gäller elevernas skolgång, beskriver eleverna att känslan av tillhörighet är högre i 

förberedelseklassen. I själva verket riskerar den vanliga klassen att bli en uteslutande miljö där de 

nyanlända studenterna känner sig isolerade och ensamma  (Nilsson & Axelsson 2013). Kopplingen 

som skapar ett social nätverk är en viktig faktor för skolgång. 

8.1 Fältet skola

I fältet bör den nyanlända agenten vara redo för att spela spelet. Det fältet har gemensamt med 

relationen är att fältet följer upp deras arbete. Detta gör det möjligt för den nyanlända agenten att 

inta positionen. Enligt bedömningarna från kartläggningsverksamheten saknas det kulturellt kapital,

därför läggs fokus även här på ord och begrepp. Språket utgör fältet, vilket lärs i alla ämnen av den 

nyanlända agenten. Fältet består av språkmiljöer. Skolmiljön möjliggör det för agenten, att inhämta 

kapital, kapital som är krävs för att inta positionen inom fältet, vilket kan kopplas till att inkludering

som sker på individnivå.

Även här introduceras den nyanlända agenten för reglerna som gäller inom fältet. Skolplikten 

innebär att agenten har rätt till utbildning. Med rättigheter kommer även skyldigheter. Nyanlända 

agenter befinner sig i språkmiljöer, med agenter av högre makt som har rätt habitus och kapital för 

att kunna ta emot de nyanlända agenterna. Agenten med högre makt inkluderar de nyanlända i 

praktisk-estetiska ämnen och visar reglerna i det sociala rummet. Agenterna med högre makt i fältet 

består av flera stycken, som hjälps åt i bedömning kring den nyanländas kunskap och utveckling.

 

Sammanfattningsvis utgör relationen och fältet ett starkt band som leder till en möjlig utveckling för

den nyanlända agenten. Utifrån agentens perspektiv är det inkludering som sker när 

förberedelseklassen är den organisationsmodell som valdes av rektorn. Resultatet av organisationen 

visar att samarbetet fungerar och att eleven är väl förberedd för skolan. Det saknas inte riktlinjer, 

utan en gemensam struktur görs av både kartläggningsverksamheten och skolan. Resultatet pekar på

vikten av familj, ett fungerande socialt nätverk, som en viktig del av eleven. Avsaknaden av familj 

kan leda till social isolering. Socialt nätverk är något som byggs med tiden enligt Bourdieu. Den 
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nyanlända med få sociala nätverk riskerar att hamna i en position med bristande sociala nätverk. 

Enligt Bourdieu kan det leda till ett svagare socialt, ekonomiskt men även kulturellt kapital som kan

avspeglas i undervisningen och hämma utbildningskapitalet. Bourdieu nämner även att relationen 

mellan positionerna bör knytas till samhälleliga institutioner, för att få fältet att funka. Även fältet 

kan ha svagheter om vissa saker inte rår på, därför är relationen mellan fälten viktiga. Varje agent 

som vill kunna uttala sig med auktoritet inom fältet och vill bli bemött med respekt, måste förhålla 

sig till välbekanta personer, idéer och pedagogiska metoder (Broady 1998). 

Att införa förberedelseklasser enligt studien var ett resultat som gjorde att agenten möttes där den 

befanns sig. Eftersom lärarna tog reda på den nyanlända agentens habitus och kulturell kapital 

kunde lärarna även ge kunskap till nyanlända agenten och via det, ge nyanlända agenten en bättre 

utveckling, som gjorde det möjligt för nyanlända agenten att inta en position, vilket kan tolkas som 

att inkludering skedde. Utifrån agentens perspektiv är det inkludering som skedde när 

förberedelseklassen var den organisationsmodellen som valdes av rektorn. Arbetet som rektor 

gjorde var att knyta bandet mellan relationen och fältet. 

8:2 Avslutningsvis 

Avslutningsvis besvaras frågeställningen,  På vilket sätt kan inkludering av nyanlända elever 

förklaras utifrån de valda organisationsmodellerna? På vilket sätt sker inkludering?

Resultatet visade att relationen och fältet hade en starkt koppling, vilket resulterade i 

en möjlig utveckling för den nyanlända agenten. Utifrån agentens perspektiv var det inkludering 

som skedde när förberedelseklassen var den organisationsmodellen som valdes av rektorn. 

Tillvägagångssättet var att placera eleverna i förberedelseklassen och introducera eleverna till 

skolan, stegvist delvis via andraspråksmaterial och tydliga regler. Inkludering sker via tillämpning 

av regler och strukturer, vilket går att koppla till hela Bourdieus teoretiska ramverk. Utan en 

introduktion till ett fält har agenten ingen chans att anpassa sig och få en position i fältet.

Jag har applicerat begreppen mot en situation men det kan användas inom flera situationer, som har 

med mottagningen av nyanlända att göra. Begreppen kan användas som en förförståelse av vad som

behövs för att en person ska ingå i ett fält och vad som personen behöver för att sedan gå vidare och

lyckas. 
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9. Diskussion

Det existerar två olika modeller för organisation av undervisning av nyanlända elever, enligt den 

tidigare forskning som presenteras i studien. I resultatet framkommer det att det är rektor på varje 

skola som avgör hur organisationen ska se ut. En skola kan använda sig av förberedelseklasser eller 

att inkludering direkt i ordinarieklass. Båda modellerna har för- och nackdelar. Genom 

förberedelseklasser blev eleverna möta där de befinner sig och pedagogerna som fanns på plats har 

fått utbildning inom ramen för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, då den sällan ingår i 

lärarutbildningen (Skolverket 2011). En förberedelseklass kan upplevas som exkluderande.  

Inkludering av eleven i ordinarieklass kan vara en utmaning för lärarna, att tillgodose alla elevers 

behov inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket 2011). Förberedelseklasserna kan 

ses utifrån Bourdieus synsätt som en relation till fältet skola. Utan relation 

kartläggningsverksamheten blir fältet lidande och försvårar inträdet för de nyanlända agenterna. 

Enligt Bourdieu har det kapital och det habitus en individ bär med sig betydelse för individens 

framtid. Om en del nyanlända agenter har lättare att knäcka koden för hur de ska få framgång i 

skolan beror det i så fall på det kapital de redan bär med sig samt kapitalet de skaffade sig. 

I resultatet framkommer det att respondent 4 anser att förberedelseklassen var den 

organisationsmodellen som var den rätta för dem nyanlända elever. Eftersom de nyanlända eleverna

inte hade samma möjligheter att ta del av undervisningen. Enligt Bourdieu kan ovan tolkas som att 

respondent 4 förstärkte banden mellan relationen som var kartläggningsverksamheten och fältet 

som var skolan. 

Enligt Bunar (2010) sätts läraren i positionen att gå på magkänsla, när det gäller överflytten till 

ordinarieklassen (Bunar 2010). Det går emot resultatet jag fick fram. Resultatet visar att 

kartläggningsverksamheten och skolan hade bra kontakt, där skolan följer 

kartläggningsverksamhetens sätt att jobba på. Under intervjun framkom det tydligt att flera personer

deltog vid mottagningen av den nyanlända eleven från kartläggningsverksamheten till skolan. 

Läraren i förberedelseklassen var inte alls ensam i sitt arbete, utan hade hela elevhälsoteamet bakom

sig. Rektorn var noga med att påpeka att förberedelseklasserna infördes för elevernas bästa. 

Eleverna hade inte det som krävdes för att inkluderas direkt i en klass. Nyanlända elever behöver 

introduceras till språk och samhälle, vilket görs bäst i en förberedelseklass. 

26



Min tolkning av Bourdieu är den, att inkludering sker på individnivå. Det handlar hela tiden om vad

personen har med sig och vad personen behöver för att sedan gå vidare. Det handlar alltså om 

personens habitus och de kapital som personen skaffar sig, vilket är förutsättningarna för att ingå i 

ett fält, förutsättningar för att sedan lyckas.  

Den tidigare forskningen tar upp att elever kan hamna i bakgrunden i ordinarieklass, vilket kan leda 

till att eleven blir socialt isolerad och lärandet blev lidande. Enligt Bourdieu kan man säga att fältet 

skulle bli lidande eftersom relationen fattades. I studiens resultat visades det att relationen fanns där 

och var en väg in till fältet, vilket gjorde även att eleven blev bekväm, eftersom eleven möttes där 

den befann sig. Att införa förberedelseklasser var ett resultat som gjordes att eleven möttes där den 

befanns sig, enligt studien. Lärarna tog reda på elevens habitus, vilket innebar att lärarna kunde 

stötta eleven i elevens utveckling. Habitusen gjorde det möjligt för eleven att inta en position i 

fältet. Det går även att koppla in det som Bunar (2010) betonar om att förberedelseklasser är den 

organisationsmodellen som borde införlivas. 

Under intervjuns gång beskrivs samverkan mellan vårdnadshavarna och skolan som en viktig del 

för inkludering i skolan. Tideman (2004) beskriver samverkan som en viktig faktor i en 

inkluderande skola. Samverkan och dialog med föräldrar, goda och väl fungerande nätverk där alla 

parter tror på inkluderingsidéerna är av betydelse för arbetet mot en inkluderande skola, en skola 

för alla. Petersson skriver att skolan ska erbjuda alla elever likvärdig utbildning utifrån varje elev på

individnivå, för att vara just en skola för alla (Petersson 2004).

Under intervjun framkommer det att samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna är god. Det 

framkommer även att varje elev fick stöd på den nivån där eleven befann sig kunskapsmässigt samt 

att utifrån skolans val av förberedelseklasser var det inkludering på individnivån som tillämpades, 

både kunskapsmässig och social inkludering. 

9.1 Förslag på fortsatt forskning

Jag har intervjuat lärare och rektor och skrivit utifrån lärarens perspektiv, om 

organisationsmodellerna och inkludering. Det intressanta hade varit att skriva utifrån 

elevperspektiv, där intervjun görs med nyanlända elever med fokus på deras upplevelse om 

mottagningen. Det skulle skilja sig från tidigare studien på det sättet att inte enbart 
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organisationsmodellen som hamnar i fokus, utan helhetsupplevelsen av att mötas som nyanländ 

elev. 

Mellanöstern använder sig bland annat utav kunskapssynen applikativ, som innebär att kunskapen 

ska tillämpas vidare. Medan i Sverige ska eleven ha ett kritiskt tänkande (Hansén & Forsman 2012).

Ett annat förslag för vidare forskning blir därför att undersöka, hur kunskapssyn ställer till det för 

nyanlända i och med kunskapsskillnaden mellan olika länder. 
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att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information! 

Vänliga hälsningar, Razija Muratovic 

0762167563

Razija2014@hotmail.com

handledare, Kajsa Tegnér

Södertörns högskola 

kajsa.tegner@sh.se

                                                              Bilaga 2 

                                                              Intervju 

31



Läraren

1. Hur länge har du arbetat här? 

2. Har du jobbat med förberedelseklasser eller integrationsfrågor tidigare? 

3. Har ni gemensam syn på hur undervisningen bör bedrivas? Hur?

Mottagning

4. Hur ser mottagningen av nyanlända elever ut? 

5. Hur klarlägger ni elevens tidigare kunskaper? 

6. På vilket språk kartlägger ni elevens kunskaper på?

7. Hur många nyanlända elever har ni på er skola? 

Eleven

8. Hur gamla är eleverna?

9. Vart kommer eleverna ursprungligen ifrån? 

10. Vart bor eleverna? 

11. Har eleven en god man? Kontaktperson? 

Undervisningen

12. Hur organiseras undervisningen på skolan? 

13. Vilka moment anser du är viktiga i undervisningen? 

14. Finns det något som är extra viktigt att tänka på i arbete med nyanlända? 

Ordinarie klassen

16. Hur går processen till när ni placerar ut eleverna i klasser?

Studiehandläggning

Tidsplan: 

Samarbete mellan hem och er

rektor 

Vilken organisationsmodell finns? 

Varför tillämpas just den? 
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