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orkat läsa igenom alla mina spretiga tankar.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka Mille för allt tålamod med mig och för all konstruktiv kritik 
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Abstract: 

 

The purpose of this essay is to find out how two schools work with newly arrived children and 

to see how they differ.  There is a lack of national directives for those who work with newly 

arrived children and teenagers; this makes the introduction very different between schools.   

 

The study is qualitative, based on interviews with four teachers in two different compulsory 

schools. One school is situated in a suburb of Stockholm and the other one is situated in a 

minor community in Dalarna. One schools got a preparatory class for newly immigrated 

pupils and the other school doesn�t.  

 

The theoretical frame that I have chosen to analyse these interviews are literature and research 

on Bilingualism, Children with PTSD, Intercultural Pedagogy and Special Pedagogy 

 

My results also show that these schools work very differently, and that there is very little co-

operation within the school and with the units around the school, regarding these children. 

Major parts of the work end up on the teachers and they feel insufficient. My results also 

show that it is very important for teachers in schools to have an intercultural sensibility when 

relating to the pupils and their families. 

 

 

Key words: Newly arrived children, Intercultural Pedagogy, Special Pedagogy, Bilingualism, 

PTSD 

 

Nyckelord: Nyanlända, Interkulturell pedagogik, Specialpedagogik, Tvåspråkighet, Trauma/ 

PTSD 
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1. Inledning och bakgrund 
 
 
�Pa' una ciudad del norte 
Yo me fui a trabajar 
Mi vida la dejé 
Entre Ceuta y Gibraltar 
 
Soy una raya en el mar 
Fantasma en la ciudad...� 
 

(Clandestino - Manu Chao) 
 
�Till en stad i norr 
Åkte jag för att arbeta 
Jag lämnade mitt liv 
mellan Ceuta och Gibraltar 
 
Jag är en blixt i havet 
Ett spöke i staden...� 

 

     (min översättning) 

 

Människor lämnar sitt land av olika anledningar. Vissa blir tvingade, andra väljer att bosätta 

sig någon annanstans. Vilken av anledning man än har för att lämna sitt land innebär det ofta 

stora levnadsförändringar för en människa, både för vuxna och barn. Ofta lämnar man någon 

viktig person i hemlandet, man kanske har upplevt tortyr och död i sin närhet, man tvingas 

anpassa sig till nytt arbete och ny kultur, ofta rör man sig nedåt i den sociala skalan. Måhända 

att några gifter sig med någon från en annan kultur med nytt språk och ny kultur, och man 

flyttar kanske ett antal gånger innan man får ett fast jobb.5 Den första tiden i Sverige innebär 

ofta en tid i viss osäkerhet och villrådighet för nyanlända flyktingar och invandrare. Det är 

många nya situationer och omständigheter som vuxna och barn ska sätta sig in i, samtidigt 

som tidigare erfarenheter som ska bearbetas.6 

 

När de nyanlända barnen och ungdomarna ska påbörja sin utbildning vid en svensk 

grundskola har de alla olika erfarenheter av skolväsendet sedan tidigare. En del av dem har 

lång skolerfarenhet och har redan genomgått flera års utbildning, en del har aldrig varit i 

kontakt med utbildningsinstitutioner. Några av barnen kan vara gamla nog att börja gymnasiet 

                                                
5 Liljegren, Britta (2000) Elever i svårigheter. Familjen och skolan i samspel. Lund: Studentlitteratur s 82-83 
6 Blob, Mattias (2004) Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av arbetet 
i fyra storstadskommuner. Integrationsverket s. 6 
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trots låg utbildningserfarenhet, medan andra kan ha större skolerfarenhet än vad barn i samma 

ålder - som växt upp i Sverige - har. Gruppens heterogenitet ställer stora krav på både skolor 

och dess lärare.7 

 

När det nyinvandrade barnet eller ungdomen kommer till Sverige är det enligt lag den 

kommun där barnet vistas som skall erbjuda plats i skolan senast en månad efter ankomst till 

Sverige.8 Forskning har visat att det är viktigt för invandrade barn i skolåldern att de så snart 

som möjligt kommer in i utbildningssystemet för att på så vis inte försämra sina framtida 

möjligheter i det nya landet. Det första året i det nya landet kan vara avgörande för barnets 

framtidsutsikter. Ett misslyckande i grundskolan leder ofta till att individen får svårt att 

etablera sig på arbetsmarknaden senare i livet.9  

 

Vid skolor med relativt många nyanlända elever är det vanligt med förberedelseklass. 

Förberedelseklassen ska syfta till att förse den nyanlände eleven med grundläggande 

kunskaper i det svenska språket, förbereda eleven för inträde i vanlig klass samt erbjuda en 

mjukstart för hela familjen. Forskning har visat att förberedelseklass ger stor förutsättning för 

en god start för de nyanlända eleverna.10  I skolor med få nyanlända elever introduceras 

eleverna på annat sätt. Hur man än organiserar undervisningen är det viktigt att ungdomarna 

får den utbildning som de har rätt till. Det poängteras även i Lpo 94 och i skollagen att: 

�Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen 

inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §).� 11 Att 

utbildningen är likvärdig behöver inte betyda att den är likadan: � En likvärdig utbildning 

innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 

skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 

också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

                                                
7 Blob, Mattias (2004) Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av arbetet 
i fyra storstadskommuner. Integrationsverket s. 6 
8 Förordningen (2001:976) Om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m fl. 
4§, 8§ 
9 Blob, Mattias (2004) Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av arbetet 

i fyra storstadskommuner. Integrationsverket s. 6 
10 ibid. s. 10-13 
11 Lpo 94 s. 4 
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anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla�. 12  

 

De flesta som invandrar till Sverige bosätter sig av olika anledningar i storstadsregionerna, 

men andra bosätter sig i mindre orter runt om i landet. Dessutom har vissa storstadskommuner 

genom avtal med andra kommuner försökt locka flyktingfamiljer att flytta från storstaden. 

Många som flyttat från storstäderna har vittnat om att de fått det bättre visar en rapport från 

integrationsverket (2003). I den har man undersökt hur det har gått för de familjer som bosatt 

sig utanför storstadsregionerna och drygt 90 procent av företrädarna för de utflyttade 

hushållen menar att de fått en betydligt bättre levnadssituation i sina nya kommuner.13 �Bättre 

boendeförhållanden har lett till bättre familjeliv vilket i kombination med ett gott bemötande i 

de nya kommunerna har skapat en positiv utveckling för såväl barn som vuxna� 14 Det har 

också visat sig att barn till familjer som valt att flytta utanför storstadsregionerna klarar sig 

bättre i skolan 15 Oavsett var skolan ligger är den en viktig resurs för integrationen och skolan 

har därför ett stort ansvar för att alla, oavsett bakgrund, ska få lika möjligheter till ett rikt liv.16  

 

Oavsett barnens och ungdomarnas bakgrund och erfarenheter och var de bosätter sig i 

Sverige, har de rätt till ett bra mottagande och undervisning i den svenska skolan. Som 

blivande pedagog är det viktigt att ha kunskap om hur man skall möta dessa elever på bästa 

sätt. Som en del av den kompletterande lärarutbildningen på Södertörns Högskola tillbringade 

jag två veckor i den förberedelseklass jag använder i den här studien. Det var så jag kom i 

kontakt med nyanlända elever och blev nyfiken på ämnet. Därför beslutade jag mig för att 

göra en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med fyra pedagoger som arbetar med 

nyanlända elever på två skolor i Sverige; en skola i en förort till Stockholm och en i ett 

mindre samhälle i Dalarna.  

 

 

 

 

 
                                                
12 Lpo 94 s. 4 
13 Integrationsverket (2003), Att flytta eller inte � utvärderingrapport om Projekt Stockholm 20070511. s.66 
14 Ibid s. 66 
15 Integrationsverket (2007) Hälsa på agendan 20070511 s.31 
16 Skolverkets rapport (2003) Flera språk - fler möjligheter - sammanfattning och förslag s.3 



Sofia Sik Book   

 7

1.1  Definitioner 

Några ord som förekommer i uppsatsen och som jag vill förklara 

Förberedelseklass: En specialklass som sägs syfta till att förse den nyanlände eleven med 

grundläggande kunskaper i det svenska språket, förbereda eleven för inträde i vanlig klass, 

samt erbjuda en mjukstart för hela familjen.17 

�Vanlig klass�: en klass i den obligatoriska grundskolan, med en till två lärare. 

Nyanländ elev: Elev som endast har bott Sverige i högst 2-3 år och går i den svenska skolan. 

 

2. Teoretisk referensram 

Jag börjar detta kapitel med vad några av de nationella strategier och riktlinjer säger angående 

undervisning av nyanlända. Sedan går jag in på teorier om trauman, interkulturellt 

förhållningssätt, tvåspråkighet och språksocialisation. 

 

2.1 Nationella strategier och allmänna riktlinjer. 

De nyanländas skolsituation har nu uppmärksammats och Myndigheten för Skolutveckling 

har i år fått i uppdrag av regeringen att skriva en nationell strategi för nyanlända elever. 

Skriften går under namnet Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar 

- ARBETSMATERIAL 070404. Man har funnit att i nuläget får inte dessa elever fullt ut den 

undervisning de har rätt till. Man har även sett att det råder en stor osäkerhet i landets skolor 

kring hur man ska tolka styrdokumenten när det gäller nyanlända elever. Man menar att vissa 

grundförutsättningar måste uppfyllas för att mottagandet skall bli likvärdigt och man tar även 

fram vissa beståndsdelar som bör finnas med för att mottagandet ska vara av god kvalitet. 

Strategin är fortfarande under bearbetning men man har kommit fram till en rad åtgärder. 

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda introduktion för nyanlända barn och 

ungdomar som fått uppehållstillstånd av flykting- eller flyktingliknande skäl. Det råder stor 

skillnad på kommuners mottagande av nyanlända barn och ungdomar.18  Mattias Blob (2004) 

skriver i den rapport som han gjort för Integrationsverket Skolintroduktion för nyanlända 

flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av arbetet i fyra storstadskommuner att  

�Målgruppen är varken prioriterad eller bevakad, vilket leder till att dess behov inte 

                                                
17 Blob, Mattias (2004) Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av 
arbetet i fyra storstadskommuner. Integrationsverket s.13 
18 Myndigheten för Skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404,s.8 
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uppmärksammas. Samtidigt föranleder detta en viss förvirring kring ansvarsfördelningen, där 

det kan uppstå »glapp mellan stolar«.�19  

 

Med den nya strategin vill man uppmärksamma nyanlända barn och ungdomars 

uppväxtvillkor och att deras förutsättningar för ett gott liv i Sverige ska bli så gynnsamma 

som möjligt. 20 Man har arbetat fram mål för de nyanländas introduktion utifrån bland annat 

Barnkonventionen, artikel 2, där det står att alla barn har samma rättigheter och lika värde: 

�1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av 

något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 

etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 

övrigt. 

2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att 

barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av 

föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, 

uttryckta åsikter eller tro.�21 

 

Man har även satt upp mål för utbildningen av de nyanlända eleverna. Målet är att �alla 

nyanlända barn och ungdomar ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov 

och förutsättningar oavsett var i Sverige de befinner sig.  Utbildningen ska ta tillvara de 

kunskaper och erfarenheter som de nyanlända barnen och ungdomarna har med sig samtidigt 

som den ger en god introduktion i svensk skola och samhälle och en god grund i svenska 

språket. Målet är att främja individens utveckling så att den så tidigt som möjligt når ett 

optimalt lärande, känner delaktighet i svensk skola och samhällsliv samt kan göra egna aktiva 

val.  Skolintroduktionen ska vara anpassad efter individens behov och dess syfte är att 

individen ska kunna delta i vanlig undervisning.� 22 

                                                
19 Blob, Mattias (2004) Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av 
arbetet i fyra storstadskommuner. Integrationsverket s.33 
20 Myndigheten för skolutveckling (2007), Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar 
ARBETSMATERIAL 070404  s. 5 
21 FN:s konvention om barnens rättigheter. http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#2  
22Myndigheten för Skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404 s. 7 
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I en utvärdering har det visat sig att det i flera skolor förekommer att eleverna antingen får 

undervisning i modersmålet eller i svenska som andraspråk, men språkforskningen visar att 

det är viktigt att dessa två löper parallellt för att eleverna ska få möjlighet att utveckla både 

kunskapsinnehåll och språkbehärskning.  I den studie som Myndigheten för Skolutveckling 

gjort har det visat sig att många mindre kommuner inte kan erbjuda modersmålsundervisning 

eller studiehandledning på modersmål på grund av att de saknar kompetens. Många 

kommuner vittnar om ett relativt stort mottagande med heterogena grupper av nyanlända och 

skulle vilja kunna erbjuda modersmålsundervisning och även studiehandledning på 

modersmål på distans. Man konstaterar att fler verktyg för studiehandledning behöver 

utvecklas. Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är effektiva redskap för 

elevernas kunskapsutveckling. Modersmålslärare och andra flerspråkiga lärare har en 

betydande roll på skolan, och i undervisningen, för att nyanlända elever ska kunna gå vidare i 

sin kunskapsutveckling. 23 

 

Man konstaterar också att samarbetet med föräldrarna måste förbättras. Gott samarbete med 

föräldrarna ger bättre skolresultat och denna samverkan skall ske som en dialog. Föräldrarna 

känner sina barn bäst och sitter inne med mycket kunskap om barnet, och om hemlandets 

skola och samhälle. Dessutom kan personalen i en dialog med föräldrarna ge dem en 

förståelse för skolans roll och funktion i Sverige. Föräldrarna behöver också information och 

kunskap om skolans verksamhet för att kunna aktivt delta i barnens skolgång och 

introduktion. Användning av tolk och översättning av skriftligt material blir därför 

nödvändigt. �Information om det svenska skolsystemet behöver kontinuerligt tillhandahållas, 

så att de känner sig delaktiga i sina barns skolgång och kan göra aktiva val på samma sätt som 

svenska föräldrar.�24  

 

Den första tiden i Sverige är viktig för de nyanlända barnen och ungdomarna. Därför måste 

tillvaron upplevas som positiv, meningsfull och trygg. Detta kan man ordna genom att skapa 

en helhet i vardagen. Denna helhet består av både en meningsfull fritid, med fritidsaktiviteter 

av olika slag, och en bra skolgång. Detta upprättas med fördel genom en samverkan i 

                                                                                                                                                   
 
23 Myndigheten för Skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404 s.13 
24 ibid. s.13 
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kommunen.  �Fritidsaktiviteter är av stor betydelse för de nyanlända, dels som ett sätt att lära 

känna fler barn och ungdomar och utveckla sidor hos sig själv som kanske inte kommer fram i 

skolan, dels för att skingra tankar av oro som inte minst de asylsökande barnen upplever. 

Flickor bör uppmärksammas särskilt då de i vissa kulturer förväntas tillbringa mer tid i 

hemmet än pojkarna.�25  

 

Myndigheten för Skolutveckling skriver också att det finns ett stort behov av 

kompetensutveckling hos pedagoger som undervisar, eller kommer att undervisa nyanlända 

elever. Kompetensutvecklingen handlar om andraspråksinlärning, flerspråkighet och 

interkulturellt förhållningssätt. Det har visat sig att de mindre kommunerna och de kommuner 

som är nya mottagarkommuner är i störst behov när det gäller dessa områden. Man menar 

också att pedagogerna även behöver utveckla sin kompetens när det gäller att ta tillvara 

elevernas kunskaper i olika ämnen, och ge undervisningen relevant innehåll.26 

 

2.2 Trauman  

�Flyktingbarn kommer med sorg och saknad i bagaget�27. Christina Rodell Olgac beskriver i 

sin bok Förberedelseklassen � en rehabiliterande pedagogik om hur hon arbetat med 

förberedelseklass och menar att det är viktigt att man försöker skapa trygghet för dessa barn 

med små grupper om högst 8-12 elever. Hon pratar även om barn med trauman och 

posttraumatiskt stressyndrom (PSTD � Post-Traumatic Stress Disorder), hon definierar 

trauman utifrån de norska psykologerna Atle Dyregrov och Magne Raundalens definition, 

dvs. �En händelse utöver ramen av vad vi förväntar oss� 28. Traumatiserade barn påverkas 

mycket av det de har varit med om och de lever i olika typer av ångesttillstånd som kan ge 

uttryck i olika former av rädslor, oro, sömnproblem, �flashbacks�, koncentrationssvårigheter, 

depression, fysiska symptom, ständig vaksamhet eller bestående kroppslig larmberedskap.29 

Därför anser Rodell Olgac att det är viktigt att man försöker skapa trygghet för dessa barn och 

att de försöker återgå till ett så normalt liv som möjligt, som ett viktigt inslag i bearbetningen 

av dessa traumatiska upplevelser. Andra sätt att bearbeta upplevelser kan vara att stimulera 
                                                
25 Myndigheten för Skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404 s.19 
26 Ibid s. 13 
27 Rodell Olgac, Christina (1995) Förberedelseklassen � en rehabiliterande interkulturell pedagogik. Göteborg: 

Almqvist & Wiksell förlag AB s.1 
28 Ibid s. 7 
29 Ibid s.8 
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skapande aktiviteter, samt att man samtalar om känslor med barnen på samma sätt som med 

en vuxen. Det är viktigt att man ger dem korrekt information om vad som hänt, samt �att man 

även till små barn ger upplysningar om psykologiska beteendemönster efter svåra händelser, 

så att barnen inte tror att de håller på att förlora förståndet�. 30 För barn som bär på 

krigsupplevelser, separationer, sorger och förluster av familj och vänner inom sig, kan skolan 

spela en viktig roll som något som ger struktur åt tillvaron och gör att livet känns mer 

�normalt� 31. Rodell Olgac menar också att man ofta bemöts av oförstående arbetskamrater på 

skolorna och hon påpekar att �alla behöver informeras om hur speciell en förberedelse är till 

sin karaktär och hur annorlunda man många gånger måste arbeta�32 

 

2.3 Specialundervisning 

Peder Haug diskuterar i sin text Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning hur man 

organiserar specialundervisningen i den svenska skolan utifrån två begrepp inkluderande 

integrering och segregerande integrering.    

 

2.3.1 Segregerande integrering 

Vad gäller segregerande integrering är rättvisetanken att eleverna måste kvalificera sig för att 

få kunna vara med i �vanlig� klass. Detta för att de annars inte skulle kunna prestera och ta till 

sig all ämneskunskap effektivt. Därför är det nödvändigt med en specialklass för eleverna.33  

Den sociala rättvisa som jag ser bakom denna organisation är till stor del är vad Haug kallar 

kompensatorisk34, då man bygger en kompenserande undervisning till eleven. Man ställer en 

diagnos på eleven och bygger en utbildning där man försöker stärka elevens svaga sidor, det 

centrala är att man hittar den optimala miljön för eleven. Tyngdpunkten ligger på eleven och 

dennes svagheter, inte på att ändra det sammanhang som eleven är en del av. Det är 

yrkesmännen som definierar vad som de anser är bäst för eleven, även om forskning har visat 

att diagnoser är ofta osäkra och påverkade av de kulturella värderingar som är rådande. 

Forskning har även visat att diagnostiserade och stigmatiserade elever kan bli stämplade för 

livet och inte alls hjälper dem som det var tänkt.35 En undervisning som bygger på små 

                                                
30  Rodell Olgac, Christina (1995) Förberedelseklassen � en rehabiliterande interkulturell pedagogik. Göteborg: 

Almqvist & Wiksell förlag AB s.8 
31  Ibid. s.5 
32 Rodell Olgac, Christina (1995) Förberedelseklassen � en rehabiliterande interkulturell pedagogik. Göteborg: 
Almqvist & Wiksell förlag AB s.63 
33 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket s.28 
34 ibid 
35 ibid s.17-18 
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undervisningsgrupper har sitt ursprung i den restaurerande utbildningspolitiken36. Den 

restaurerande utbildningspolitiken menar att skolan är till för alla men den behöver inte för 

den skull se likadan ut och har i Norden sitt ursprung i de borgerliga partierna. Det ska finnas 

stort utrymme för individuella val och man ska kunna skilja mellan individer, både vad gäller 

nivåer och ämnen. Konkurrens, betyg och prov är viktiga delar och ämneskunskaper värderas 

högt. Den värdegrund som detta baserar sig på är behovs- och effektorienterad.37 Skolan är 

främst ett ställe där man lär sig. 

 

2.3.2Inkluderande integrering 

Den sociala rättvisan enligt detta synsätt är att alla barn i en skola har särskilda behov och 

man ska anpassa undervisningen efter det. Enligt inkluderande integrering ska alla lärare ha 

tillräcklig kunskap för att undervisa alla slags elever. Detta synsätt upphäver skillnaden 

mellan specialundervisning och undervisning och då även skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik.38 Om man skulle se specialundervisningen utifrån inkluderande integrering 

hade det varit bra att socialisera in barnen i den gemenskap som skola är. �Man accepterar att 

det finns skillnader mellan barnen. Dessa skillnader ska utgöra en del av de dagliga 

erfarenheterna i skolan, och ska hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning för alla 

barn i samma skola i samma klassrum.� 39 Detta synsätt har samma retorik som den 

utbildningspolitiska riktningen som kallas innovativ och i Norden har den traditionellt sina 

rötter i socialdemokratin. Man vill att skolan skall vara till för alla, den skall även vara så lika 

som möjligt för alla, och få tillfällen för individuella val ska finnas. Denna inriktning är 

orienterad mot gemenskap och medborgarkompetens. Här är inte bara traditionella skolämnen 

viktiga utan även social träning och kultur. Värdegrunden här är demokratiskt 

deltagarorienterad40  

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket s.25 
37 ibid s.25 
38 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket s.24 
39 ibid. s.24 
40 ibid. s.25 
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2.4 Interkulturellt förhållningssätt 

Jim Cummins ställer en retorisk fråga i förordet till sin bok Language, Power and Pedagogy, 

en intressant fråga: �To what extent is it child abuse to send new teachers into classrooms 

with minimal or no preparation on how to teach academic content to students who are in the 

process of learning English and whose cultural background differs significantly from that 

assumed by all of the structures of schooling?�41  Sverige �har blivit ett mångkulturellt land 

och världen finns i skolans vardag.�42  

 

Alla skolformer och alla ämnen skall präglas av ett interkulturellt förhållningssätt enligt ett 

riksdagsbeslut från 1985.43 Man måste börja lägga upp undervisningen efter det faktum att 

eleverna har andra kulturella bakgrunder, språk och erfarenheter44 Det är ett problem för 

många elever att de har fått lära sig att de bör vara �svensk eller..� istället för �både svensk 

och�� 45 Det är viktigt att skolan arbetar aktivt med att främja det interkulturella 

förhållningssättet i motsats till det monokulturella. Monokulturellt definierar jag enligt Pirjo 

Lahdenperä, som beskriver monokulturella samhället eller perspektivet som följande �en 

majoritetskultur, där en dominant syn är förhärskande och där en viss typ av kunskap ses som 

standardmåttet, gentemot andra kunskapsformer räknas som alltför avvikande, kanske rent av 

irrelevant�46 För att man skall kunna arbeta på detta sätt i skolan gäller det att utveckla en 

interkulturell sensibilitet, 47 där de som arbetar inom skolans värld ska kunna ifrågasätta och 

bearbeta sin egen etnocentrism, samt kunna tolka, förstå och respektera andras perspektiv, 

samt även överbrygga olikas synsätt 48.  

 

Christina Rodell Olgac skriver i Axelsson (red.) om interkulturellt arbetssätt och hon refererar 

till Cummins (1996) som menar att om inte pedagogerna lär sig av sina elevers språkliga och 

kulturella mångfald, är sannolikheten stor att inte eleverna heller lär sig så mycket av dem. 

Blir inte eleverna bekräftade i klassrummet kommer de troligtvis att söka bekräftelse någon 

                                                
41  Cummins, Jim. (1999) Language, Power and Pedagogy (http://www.iteachilearn.com/cummins/lpp.html 
42 Lahdenperä, Pirjo (red.) (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. S.11 
43 ibid S.11 
44 Lahdenpäre P (2003) Samma gamla pedagogik? I invandrare & minoriteter (red) Lära i verkligheten. Tidskrift 
för forskning, politik, kultur och debatt s5-9 
45 Lahdenperä, Pirjo (red.) (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. S.20 
46 Ibid s.26 
47 Ibid s. 20 
48 Ibid s. 18 
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annanstans.49  Rodell Olgac refererar även till Lahdenperä (1997) som beskriver vikten av ett 

interkulturellt förhållningssätt, där �aktörerna är medvetna om den egna kulturella bakgrunden 

och att det finns ett jämlikt förhållande mellan aktörerna� 50. Det är även viktigt att 

�erfarenheter av olika kulturella kontexter och mångkulturella relationer tycks göra 

gynnsamma betingelser för utvecklandet av ett interkulturellt förhållningssätt, eftersom det 

erbjuder möjligheter till utveckling av den egna kulturhorisonten�.51 Genom olika former av 

interkulturella arbetssätt ges både elever och lärare möjlighet att lära av varandra och på så 

sätt skapa det som Vygotskij kallar �zone of proximal development� 52. Eller, som Cummins 

säger, att undervisningen måste fokusera på att länka samman elevens förflutna med nuet 

både när det gäller den personliga- och sociala situationen, som framtiden.53   

 

2.5 Språksocialisation och tvåspråkighet  

Margareta Obondo skriver i sin artikel Olika kulturer, olika språksocialisation � konsekvenser 

för utbildning och social integrering av invandrarbarn (Axelsson 1999) om när en människa 

lär sig ett språk handlar det inte bara om språkets grammatik, ordförråd och pragmatik, utan 

även normer, värderingar och seder.54 �När en individ flyttar till ett nytt land kan det 

språksocialisationsmönster som finns i hemmet och inlärningsstilen variera avsevärt i 

förhållande till de konventioner som gäller för språket i skolan och lärandet i den nya 

omgivningen�. 55  

 

�För att invandrarbarn ska kunna lyckas i sina sociala och studiemässiga prestationer, måste 

de känna sig väl till mods i och vara en del av majoritetssamhället. För att få till stånd en 

social integrering krävs en medveten planering, ett ömsesidigt accepterande och en ömsesidig 

förståelse hos både majoriteten och minoriteterna.�56 Obondo refererar till Cummins som 

anser att �om eleverna känner att deras kulturella mångfald och deras identiteter bekräftas 

samt att deras insatser värderas i interaktionen i klassrummet, är sannolikheten mycket stor att 

de också kommer att känna samhörighet med och engagemang för samhället i stort.� 57 

                                                
49 Axelsson, M (red) (1999) Tvåspråkiga barn och skolframgång �mångfalden som resurs, Stockholm, Rinkeby 

språkforskningsinstitut. S.75 
50 ibid  
51ibid s. 75-76 
52 Ibid s. 76 
53 Ibid. s. 75 
54 Axelsson, M (red) (1999) Tvåspråkiga barn och skolframgång �mångfalden som resurs, Stockholm, Rinkeby 
språkforskningsinstitut s.36 
55 Ibid s. 37 
56 Ibid s.53 
57 Ibid s. 53-54 
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Jim Cummins skriver i sin bok Bilingualism and Minority Language Children (1981), att barn 

i alla åldrar, speciellt tonåringar, har ett starkt behov av att tillhöra, att passa in i gruppen. Om 

de känner att deras familjs språk och kultur inte accepteras av klasskamraterna, lärarna, och 

andra i samhället som de har kontakt med skäms de ofta och försöker dölja det faktum att 

deras bakgrund är annorlunda. 58 Cummins refererar till Wallace Lambert från McGill 

University i Montreal. Lambert har i sin forskning kommit fram till fyra möjliga sätt som 

minoritetselever i Kanada kan förhålla sig till vad gäller konflikten mellan språk och kultur i 

hemmet och i skolan: 

1. Avståndstagande från hemmets språk och kultur, identifikation med kanadensiskt 

språk och kultur. Elevens ställningstagande kan leda till konflikt mellan föräldrar och 

barn. Dessa konflikter kan vara svåra att lösa då de inte längre har ett gemensamt 

språk. 

2. Avståndstagande från kanadensiskt språk och kultur, identifikation med hemmets 

språk och kultur. Eleven umgås mest med människor från den egna etniska gruppen 

och därför blir integrering i det nya samhället svårt. 

3. Kan inte känna sig bekväm i vare sig hemmets eller det kanadensiska språket och 

kulturen. Eleven känner sig fångad mellan två kulturella grupper. 

4. Känner sig bekväm i både hemmets och det kanadensiska språket och kulturen. 

Det bästa vore om alla elever kunde förlika sig med det fjärde mönstret, dvs att de kan 

bibehålla stolthet i både hemmets kultur och kanadensisk kultur som helhet, och kan 

identifiera sig med båda. Då kan eleverna se styrkor och svagheter i båda kulturerna och 

använda styrkorna från båda som en grund till att välja egna värderingar och identiteter. Om 

man då ser till språkutvecklingen, är det troligt att dessa elever blir mer motiverade att 

utveckla färdigheter i både engelska och deras modersmål.59  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Cummins, Jim (1981) Bilingualism and Minority Language Children, Toronto, Canada, The Ontario Institute 

for Studies in Education s. 14 (min översättning) 
59  Ibid 
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3. Syfte och frågeställning 

I Lpo 94 står det att �undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att 

utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 

kap. 2 §).�60  

 

Mitt syfte med uppsatsen är att se hur man ordnar undervisningen för nyanlända elever på två 

skolor; i en mindre kommun samt i ett storstadsområde. Jag vill försöka ta reda på:  

 

- Hur har man ordnat undervisningen för nyinvandrade på de respektive skolorna?  

- På vilket sätt skiljer sig skolorna åt? 

 

Med denna uppsats vill jag uppnå kunskap kring hur man arbetar med nyanlända i 

grundskolans senare del, en kunskap som kan vara intressant för blivande lärare.  

4. Metod och genomförandet 

I det här kapitlet beskriver jag den metod jag använt för min undersökning i, för att gå vidare 

med mitt urval och mina avgränsningar. Därefter berättar jag om datainsamlingen och 

databearbetningen, för att avsluta med etiska överväganden och definiering av vissa ord som 

är viktiga i min uppsats. 

4.1 Varför en kvalitativ forskningsintervju? 

Varför jag har valt att göra en kvalitativ intervjustudie är just för att den forskningsmetoden 

kan fånga upp olika människors bild av ett ämne och sedan återge en bild av den mänskliga 

världen som ofta är både kontroversiell och mångsidig.61 Kvale beskriver vad han kallar den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun på följande sätt: �en intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 

mening�62.  Kvale menar också att det är genom samtal vi lär känna andra människor och 

forskningsintervjun bygger på samtal, det är på så sätt som vi får �veta något om deras 

                                                
60 Lpo 94 s.4 
61 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. S. 14 
62 ibid s.13 
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erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld vi lever i.� 63 Eftersom det är 

lärarnas egna uppfattningar av hur man arbetar med nyanlända elever som jag var ute efter, 

ansåg jag att det här var den bästa metoden  

     

4.2 Urval och avgränsningar 

De skolor jag valt är inte slumpvis utvalda, utan det är de två skolor som tackat ja till att vara 

med i studien. Det ena är en skola som ligger i en av Stockholms förorter, med relativt många 

elever med annan etnisk bakgrund och den andra skolan ligger i ett samhälle i Dalarna, där 

endast en liten del av eleverna har annan etnisk bakgrund.  

 

Egentligen hade jag tänkt undersöka två skolor i Stockholmsområdet som organiserat sin 

undervisning för nyanlända på olika sätt. Men då jag inte fick till någon bra kontakt på någon 

skola i Stockholm som inte har förberedelseklass, vidgade jag mitt sökande. Jag skrev till 

�min� gamla högstadieskola och fick svar direkt, det visade sig att det var en bekant från förr 

som var ansvarig för de nyanlända på skolan. Vad gäller urvalet av lärare behövde jag inte 

göra något urval, eftersom det är dessa fyra lärare som är huvudansvariga för undervisningen 

av de nyanlända på skolorna. Det är två lärare i skolan i Stockholm och två lärare i skolan i 

Dalarna. 

 

Jag fokuserar på intervjuer med lärarna och även om jag varit med på lektioner i både 

förberedelseklasserna och eleverna i Dalarna, väljer jag att inte ta med det i studien. Jag 

studerar alltså inte kommunikationsmönster i klassrummet och elevernas språkinlärning.  

Jag har inte heller med intervjuer av elever utan valt att fokusera enbart på lärarna. 

Anledningen till detta är att det i Lpo 94 står att �lärarna skall stimulera, handleda och stödja 

eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter�64 

Jag är även medveten om att detta är en liten studie och att mitt urval inte är representativt i 

förhållande till nyanlända elever i svenska skolor. Jag drar inte några generella slutsatser av 

mitt material, utan beskriver endast dessa enskilda skolor och dessa enskilda lärare.  

 

 

 

 
                                                
63 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s.13 
64 Lpo 94 s.8 
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4.3 Tillförlitlighet 

Jag har försökt att möta dessa informanter på lika villkor. Det är komplicerat att göra en 

intervjustudie med människor som man känner sedan tidigare. Jag känner både lärare och 

elever i förberedelseklassen väldigt väl och har haft en rolig tid där hos dem. En annan 

anledning är att jag även känner skolan i Dalarna väldigt väl, fast på ett annat sätt, då jag själv 

gått i den skolan. Min bedömning av den skolan kan ha påverkats av den uppfattning som jag 

bildade av den som tonåring. Skolan i Stockholm känner jag som vuxen och lärarstuderande, 

medan skolan i Dalarna som tonåring och elev, vilket gör att jag har olika relationer till 

skolorna. Eftersom jag känner lärarna i Stockholm och finns risken att jag identifierar mig 

mer med dem och därigenom förlorar mitt kritiska perspektiv på den kunskap som jag 

erhåller.65 

 

4.4 Datainsamling  

Innan jag utförde intervjuerna skickade jag mitt undersöknings-pm till de respektive skolorna 

som de fick läsa igenom innan de tog ställning till om de ville vara med eller inte. Det var 

dessa två skolor som tackade ja. Jag skulle få intervjua två pedagoger på respektive skola.  

 

Mina samtal utgick från ett frågeformulär (se bilaga 1) med öppna svarsalternativ, 

intervjuerna hade en låg grad av standardisering då jag ställde frågorna i den ordning som var 

lämplig vid intervjun och jag ställde även följdfrågor vid behov.66 Detta innebär att jag inte 

formulerat svarsalternativ för de intervjuade eller avgjort vad som är �sanna� svaret på en 

fråga.67 Även om jag i mina intervjuer försökte få samtalen så informella som möjligt är inte 

forskningsintervjun ett samtal med likställda parter, eftersom det är jag som har i uppgift att 

ställa frågor och sedan är det jag som kritiskt följer upp informanternas svar på frågorna.68  

 

Jag tillbringade två dagar på de respektive skolorna. Intervjuerna med lärarna på skolan i 

Stockholm var mer uttömmande och avslappnade eftersom jag praktiserat hos dem, men vi 

kom också in på annat under intervjun. Intervjuerna i Dalarna handlade endast om det jag 

                                                
65 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s.113 
66 Patel, R & Davidson B (2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund s. 72 
67 ibid. s.78 
68 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s.13, 26 
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frågade och jag fick inte någon extra information. Den längsta intervjun tog 24.30 minuter 

och den kortaste tog 12.35 minuter, tidsspannet är ganska stort. 

 

Jag spelade in intervjuerna. Själva inspelningen av samtalen kan skapa stress, men alla 

godkände i alla fall att jag spelade in. Alla intervjuer skedde avskilt och i de flesta fall hade 

jag gott om tid på mig.  

 

Intervjuerna i förberedelseklassen blev gjorda i hast. Jag var på skolan i ett annat ärende, men 

när jag kom in i förberedelseklassen tyckte lärarna att det var lika bra att jag började med 

intervjuerna på en gång och fick fortsätta nästa dag. Då jag hade min mp3-spelare med mig 

och visste ungefär vad jag ville fråga, gick jag med på det. Detta gjorde att jag inte alls kände 

mig förberedd, men eftersom jag känner dessa lärare och har byggt upp en relation till dem, 

gick det bra ändå. Intervjuerna i Stockholm var lite mer uttömmande och därför har jag mer 

material från skolan i Stockholm än vad jag har från skolan i Dalarna.  

 

Intervjuerna i Dalarna var inplanerade, men jag var nervös. En av lärarna på skolan tog hand 

om mig och hjälpte mig med allt det praktiska kring intervjuerna där. Det var spännande att 

kliva in i min gamla högstadieskola 16 år senare och upptäcka att mycket var sig likt, både 

hur skolan såg ut och vilka lärare som arbetade där. 

 

4.5 Databearbetning 

För att kunna analysera det vi pratat om, transkriberade jag samtalen. Under transkriberingen 

upptäckte jag vissa teman som lärarna berörde från olika synvinklar, eller teman som den ena 

skolan berörde och inte den andra. Som redskap för att diskutera och analysera mina resultat 

har jag valt dels en rapport som är under bearbetning av Myndigheten för Skolutveckling samt 

teorier som handlar om specialpedagogik, interkulturellt förhållningssätt, tvåspråkighet och 

språksocialisation, samt trauman.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Att intervjua människor innebär många etiska överväganden som man måste vara medveten 

om. På vetenskapsrådets hemsida kan man finna hur de anser att man ska förhålla sig till sin 

forskning. Det är känsligt när det handlar om människor och man bör vara medveten om att 

�Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 
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människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid skall beaktas 

vid etikprövningen. Människors välfärd skall ges företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov.�69 Det är med andra ord viktigt att fråga dem man intervjuar om det är 

möjligt att intervjua dem och berätta att de kan dra sig ur om de känns fel. Dessutom är det 

viktigt med informerat samtycke 70, vilket betyder att man informerar 

undersökningspersonerna om undersökningens generella syfte, om hur undersökningen är 

upplagd i stort, och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i 

forskningsprojektet.71 Jag behandlar nu varsamt de uppgifter jag fått och kommer inte att 

behandla privat data som kan identifiera intervjupersonerna i uppsatsen. Inga namn, 

nationaliteter eller skolor kommer att avslöjas, den information jag fått in kommer jag att 

behandla konfidentiellt 72. Jag skickade tillbaka direktcitat som jag använder i uppsatsen till 

lärarna för godkännande och bad dem ändra om de anser sig vara felciterade, samt lägga till 

om de ansåg att något saknades. Lärarna godkände alla citat men bad mig ändra några till 

skriftspråk eftersom de tyckte att det var jobbigt att läsa sina egna �direktcitat�. Detta har jag 

också gjort. 

     När jag intervjuade dessa lärare var jag extra försiktig, medveten om att en intim och 

öppen intervjusituation som denna fodrar extra känslighet.73  

 

5. Presentation av skolor samt lärare 

I det här kapitlet presenterar jag kort de två skolorna jag varit på, samt de lärare jag intervjuat. 

 

 5.1 Presentation av skolan och lärarna i Dalarna 

Det är en stor kommunal 6-9 skola i en liten kommun i Dalarna. Kommunen har ca 11 000 

invånare. Eleverna kommer från centralorten i kommunen samt från byarna runt omkring. 

Skolan har ingen förberedelseklass, men det finns just nu fem nyanlända elever. I åk 6-9 finns 

5-6 parallella klasser och de nyanlända elever som kommer till skolan hamnar i någon av 

klasserna. Den kommun som skolan ligger i har inte tagit emot flyktingar de senaste åren på 

grund av bostadsbrist. De nyanlända elever som finns på skolan har flyttat hit för att deras 

mammor har gift sig med män från den här orten.  

  

                                                
69 Vetenskapsrådet (http://www.codex.vr.se/oversikter/manniskor/manniskor.html) 
70 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur s.107 
71 ibid s.107 
72 Ibid s. 109 
73 ibid 
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Jag har intervjuat de två lärare på skolan som har huvudansvaret för de nyanlända eleverna. 

Jag kallar dem Eva och Rebecka men de heter egentligen någonting helt annat. Jag har även 

här tagit bort elevers namn samt ortsnamn och ersatt dem med X. Både Rebecka och Eva är 

utbildade grundskolelärare och har av olika anledningar börjat arbeta med de nyanlända till 

deras skola.  

 

Rebecka har jobbat inom skolan i 44 år och är i grunden lågstadielärare. När man tog emot de 

första flyktingarna på orten 1979-80, blev hon tillfrågad om hon ville undervisa i svenska som 

andraspråk. Under dessa år har Rebecka gått en rad korta kurser i svenska som andraspråk, 

men inte tagit någon hel examen, tre poäng är det mesta hon tagit.  

 

Efter den här terminen har Rebecka tänkt gå i pension och hennes efterträdare Eva har sedan 

januari i år börjat den här tjänsten. Hon är utbildad sv/so-lärare för grundskolans tidigare år 

och dessutom har hon läst till lite specialpedagogik. Under våren har hon läst 10 poäng 

svenska som andraspråk på distans och ska bli behörig så småningom. 

 

5.2 Presentation av skolan och lärarna i Stockholm 

 

Det är en stor kommunal F-9 skola i en förort till Stockholm. Stadsdelen där skolan ligger har 

ca 57 000 invånare. De flesta av eleverna kommer från närområdet, som består av ett par 

höghusområden samt ett villaområde. I åk 6-9 finns fyra parallella klasser. Det finns två 

förberedelseklasser på denna del som har elever som går på grundskolan senare år. Klasserna 

delar klassrum och har ett grupprum till sitt förfogande. Just nu går det 29 elever i dessa 

klasser och med den arbetar dessa två huvudlärare, en som är ansvarig för de elever som inte 

kommit så långt i sin språkutveckling och en som är ansvarig för de elever som kommit lite 

längre. Det är fjärde året som skolan har förberedelseklass.  

 

Jag har intervjuat de två lärarna som är ansvariga för förberedelseklasserna. Jag kallar dem 

Anna och Sara, men de heter egentligen något helt annat. Både Anna och Sara har jobbat 

inom den svenska skolan i många år, men för båda är arbete med förberedelseklass något nytt.  

 

Anna är so-lärare och har jobbat som lärare sedan 1969 och hon blev tillfrågad om hon kunde 

tänka sig att arbeta med förberedelseklass för några år sedan, något som hon inte hade haft en 

tanke på tidigare. Anledningen var att de behövde ytterligare en lärare och hon blev tillfrågad 
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om hon kunde ta den tjänsten under ett år till att börja med. När det första året hade gått tänkte 

Anna att hon kunde prova något år till och säger �eftersom det tar så mycket kraft det första 

året, vill man ju skörda frukterna lite grann och så kommer man in i det. Dessutom har jag 

väldigt kort tid kvar att arbeta. Jag kanske kan göra detta lika gärna några år som att göra 

det andra, men jag saknar det andra ibland.�  

 

Sara är grundskolelärare med behörighet i svenska som andraspråk och har arbetat som lärare 

sedan 1977. Hon var den enda läraren som var med från starten när förberedelseklassen 

startades för fyra år sedan. Hon kände att det skulle bli roligt att göra något helt annat 

eftersom hon hade jobbat som klasslärare i så många år. Även om hon inte hade erfarenhet av 

just förberedelseklass så har hon jobbat i en skola i Rinkeby och menar att det var som att 

arbeta i förberedelseklass, eftersom det endast fanns en svensk elev där. 

 

6. Resultat och analys 

Jag redovisar inte det jag kommit fram till under intervjuerna fråga efter fråga utan jag har 

valt att redovisa det vi pratat om under olika teman som kommit upp i intervjuerna. Dessa 

teman kommer jag att reflektera över med hjälp av teorier om inkluderande eller segregerande 

specialundervisning, interkulturellt förhållningssätt, tvåspråkighet och språksocialisation, 

samt trauman. Dessutom drar jag även kopplingar till den nya strategi som Myndigheten för 

Skolutveckling håller på att arbeta fram. 

 

6.1 Organisering av mottagande och undervisning 

6.1.1.Skolan i Dalarna 

När man tar emot en nyanländ elev till skolan i Dalarna, samlas alla för ett möte hos rektorn. 

Eva berättar om första mötet för med skolan för eleven: �Det var rektorerna som tog emot, 

tillsammans med förälder t.o.m. mormor var med till eleven och så eleven. Och vid det 

tillfället satt flickans kusin med då som lite tolk då.� Rebecka berättar vidare om hur de lägger 

upp undervisningen när de är alldeles nyanlända: �På högstadiet har de ju gått i skolan i sina 

hemländer, de kan ju det här med skolan och de vill lära sig svenska så här får de ett 

individuellt schema. De har svenska som andraspråk då på svensklektionerna och sedan kan 

de få ett reducerat schema liksom om de vill. För det är ju väldigt jobbigt att höra svenska 

hela dagarna. De flesta av våra elever har acklimatiserat sig, men det är ju en lång väg att 

gå. För sexåringar som kommer till skolan de har ungefär 10 000 aktiva ord och först ska den 
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nyanlände ta in dem, samtidigt som man ska lära sig alla nya ord för varje årskurs. Det är 

enormt jobbigt.�  

I den här skolan har eleverna 160 minuter i veckan svenska som andraspråk och resten av 

tiden är de i sina ordinarie klasser och både Eva och Rebecka vittnar om att fördelen med att 

få jobba så individanpassat med eleverna. Eva säger: �Man hinner se eleven väldigt nära. 

Man kan direkt se det här bör man jobba mer med och få en mer personlig relation också. Det 

är ett väldigt viktigt inslag i skolan för deras egen språkutveckling. Att få jobba med en eller 

två elever max, med en lärare. Väl investerade pengar.�  Rebecka berättar vidare: �Vi har 

haft förmånen att få väldigt små homogena grupper, så det blir ju väldigt individuellt man 

kan möta eleven där den är. Genom pedagogiska spel så fixar man den första kontakten och 

så att man vet var man har varandra sådär.�  

 

6.1.2 Skolan i Stockholm 

Både Anna och Sara menar att skolan håller på och hittar ramarna för hur mottagandet ska gå 

till och Anna beskriver det på följande sätt: �Från början knackade det bara på dörren och så 

fick vi en ny elev. Jaha vad gör vi med honom i stort sett.�  Nu har de arbetat fram ett bättre 

sätt och Anna berättar att de nu bara tar emot elever på tisdagar och då kommer eleven till 

rektorsexpeditionen med sin familj. Under inskrivningen är även skolsyster med och hon 

kontrollerar så att eleven inte bär på sjukdomar och liknande, därefter bestäms tillsammans 

med mentorerna när eleven ska börja. Dessutom frågar de eleverna om deras tidigare 

skolgång, Anna berättar: �För det första måste man känna till hur många år de har gått i 

skolan och vad de har läst. Kanske hur de har lyckats där? Vad har de tyckt om? Hur stora 

grupper de har gått i? Om de har suttit i en klass med hundra elever, det är ju stor skillnad 

mot att sitta i en tjugogrupp. Har de gjort uppehåll i sin skolgång t ex varit på flykt i flera år, 

de påverkas ju mentalt väldigt mycket om man sätter sig i den här gruppen sen. När de 

kommer hit, för väldigt många, så är ju inte bara att komma till skolan, lära sig svenska och 

få ett bra liv här, utan de sitter ju och bearbetar sin sorg i åratal många barn.� Anna berättar 

att de nyss fått tre nya elever som saknar skolbakgrund �spännvidden är ju från dem som gått 

11 år i skola till dem som inte gått något år när de kom hit.�.  I förberedelseklass ska eleven 

helst inte stanna längre än två år men vissa stannar längre och Sara säger att �Men i och med 

att vi har elever som har väldig liten skolbakgrund, så kan de stanna tre år och då blir de 

gymnasister. De kan alltså stanna hela sin högstadietid här.�  
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Sedan när de kommer till klassrummet, får de en plats och pärm och en studiehandledare och 

en hemspråkslärare. Sara beskriver det stödet som eleverna får av modersmålslärarna: �Det är 

väldigt bra om hemspråksläraren kan vara med de första dagarna och hjälpa. Sedan tycker 

jag att det flyter på väldigt bra.�  

 

Anna berättar att eleverna tidigare hade några lektioner i vanliga klasser men att det inte 

fungerade så bra: �Sedan trodde vi att då att vi skulle föra ut dem i de praktiskt estetiska 

ämnena. Men då satt de som små tysta möss och lärarna såg inte ens att de var där och 

många gick inte dit heller utan skolkade på vägen. När eleverna kom och gick i klassrummet, 

blev det ingen arbetsro överhuvudtaget. Eftersom det är tre årskurser och sedan kan man inte 

stoppa dem i tre klasser utan då skulle de sättas i klasserna tre och tre, så kanske elva olika 

håll hade vi dem på�.  

 

6.1.3 Analys av organisering och undervisning  

Man kan se undervisningen av nyanlända som en slags specialundervisning. Att lägga upp 

undervisningen av nyanlända med att ordna en förberedelseklass kan man koppla vad Haug 

kallar segregerande integrering. Rättvisetanken bakom att eleverna är i en förberedelseklass 

är att eleverna måste kvalificera sig för att få kunna vara med i �vanlig� klass, kvalificera sig 

på det sätt att de måste lära sig tillräcklig svenska. Detta för att de annars inte skulle kunna 

prestera och kunna ta till sig all ämneskunskap effektivt.74  Den sociala rättvisa som jag ser 

bakom denna organisation är till stor del är vad Haug kallar kompensatorisk, då man ställer en 

diagnos på eleven som nyanländ och bygger en utbildning där man försöker stärka elevens 

svaga sidor, dvs. dennes kunskaper i svenska. Fokus ligger på eleven och dennes svagheter, 

inte på att ändra det sammanhang som eleven är en del av. Det ska finnas stort utrymme för 

individuella val och man ska kunna skilja mellan individer, både vad gäller nivåer och ämnen. 

Konkurrens, betyg och prov är viktiga delar och ämneskunskap värderas högt. Den 

värdegrund som detta baserar sig på är behovs- och effektorienterad.75 Skolan är främst ett 

ställe där man lär sig. 

 

Om man då ser på skolan i Dalarna så har de byggt upp sin undervisning kan man analysera 

den efter vad Haug kallar inkluderande integrering.  Den sociala rättvisa enligt det synsättet 

är att alla barn i en skola har särskilda behov och man ska kunna anpassa undervisningen efter 

                                                
74 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket s.28 
75 Ibid s.25 
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det. Enligt inkluderande integrering ska alla lärare ha tillräcklig kunskap för att undervisa alla 

slags elever, alltså även de som inte behärskar svenska.76 Om man skulle se undervisningen 

av nyanlända på skolan i Dalarna utifrån inkluderande integrering är det bra att socialisera in 

de nyanlända barnen i den gemenskap som en skola är. �Man accepterar att det finns 

skillnader mellan barnen. Dessa skillnader ska utgöra en del av de dagliga erfarenheterna i 

skolan, och ska hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning för alla barn i samma 

skola i samma klassrum.� 77 Man vill att skolan skall vara till för alla, den skall även vara så 

lika som möjligt för alla och få tillfällen för individuella val ska finnas. Denna inriktning är 

orienterad mot gemenskap och medborgarkompetens. Här är inte bara traditionella skolämnen 

viktiga utan även social träning och kultur, man värdesätter mer att eleverna får vara med i 

klassrummet och lära känna andra elever än att de lär sig ämnen. Värdegrunden här är 

demokratiskt deltagarorienterad78  

 

Lärarna på de olika skolorna har mycket skilda arbetssituationer, lärarna i Stockholm vittnar 

om att de inte hinner med och skolan i Dalarna pratar om hur de känner att det är en stor 

fördel då de lär känna eleverna och verkligen kan möta eleven på elevens nivå. Detta kan man 

koppla till den nya strategi som Myndigheten för Skolutveckling arbetar fram. Där det står att 

det är meningen att utbildningen ska vara likvärdig utbildning oavsett var i Sverige de 

befinner sig. Den ska ge en god introduktion i svensk skola och samhälle och en god grund i 

svenska språket. Skolintroduktionen ska vara anpassad efter individens behov och dess syfte 

är att individen ska kunna delta i vanlig undervisning.79   

 

I skolan i Dalarna där lärarna endast har eleverna 160 timmar i veckan, blir grupperna små 

och homogena och lärarna kan verkligen arbeta individanpassat. Problemet i skolan i Dalarna 

är just att eleven går under övrig tid i vanlig klass och där blir det mycket svårt för eleven att 

tillgodogöra sig någon kunskap så länge den inte behärskar undervisningsspråket tillräckligt. 

Detta ställer stora krav på övriga lärare i skolan som har dessa elever resten av lektionerna, att 

de anpassar undervisningen utifrån att de har elever i klassrummet som inte kommit så långt i 

sin språkutveckling. Detta kan man relatera till Cummins som anser att �om eleverna känner 

att deras kulturella mångfald och deras identiteter bekräftas samt att deras insatser värderas i 

                                                
76 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket s.24 
77 Ibid 
78 Ibid s.25 
79 Myndigheten för skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
      ARBETSMATERIAL 070404  
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interaktionen i klassrummet, är sannolikheten mycket stor att de också kommer att känna 

samhörighet med och engagemang för samhället i stort.� 80 Om man inte kan 

undervisningsspråket kan det vara svårt att uppnå detta och risken finns att inte eleven känner 

sig delaktig. Då finns risken att de söker bekräftelse någon annanstans.81 

 

Cummins kan också appliceras på skolan i Stockholm, Anna och Sara har många fler elever i 

sin grupp och det kommer hela tiden fler. När alla nyanlända elever placeras gemensamt i 

samma stora grupp blir gruppen mycket heterogen och det är något som lärarna upplever som 

problematiskt, vilket gör att det är svårt att uppnå ett optimalt lärande. Eleverna har mycket 

olika behov eftersom de har så olika bakgrunder. Vissa elever har ingen skolbakgrund alls och 

andra har kanske gått upp till 11 år i skolan, vilket gör att det vissa stannar längre än de två år 

som är tänkt. Sedan har de elever i grupperna som bär på många problem och kanske har 

trauman med sig sedan tidigare. Uppgiften kan ibland kännas övermäktig för lärarna. Även 

om de är två klasser, en med elever som kommit lite längre och en med elever som inte har 

kommit så långt i sin språkutveckling har de bara ett klassrum och ett grupprum till 

förfogande. Ett problem som lärarna påpekar är att eleverna inte har några lektioner med 

�vanlig� klass och att det vore bra för dem. Undervisningssituationen i förberedelseklassen i 

Stockholm ställer stora krav på läraren, och kan inte lärarna bekräfta eleverna i klassrummet 

är risken även här att de söker bekräftelsen någon annanstans. Om man ser på den nya 

nationella strategin som Myndigheten för skolutveckling skriver så har de som ett mål är att 

eleven känner delaktighet i svensk skola och samhällsliv samt kan göra egna aktiva val. Som 

det är nu är de inte speciellt delaktiga i samhällslivet och de blir inte heller bekräftade 

eftersom de inte har någon naturlig kontakt med elever som inte går i förberedelseklass. 

 

6.2 Bemötande 

6.2.1 Skolan i Dalarna 

Eva säger: �Jag försöker prata mycket med eleverna om hur de hade det innan de kom hit. 

Bara för att jag själv ska lära mig mer om deras land och deras språk. Och försöker visa att 

jag hela tiden är väldigt intresserad av deras bakgrund. Jag tror att det är viktigt att de 

känner att det är värt någonting också.�  Rebecka håller med Eva och påpekar att: 

�Egentligen skulle man ju kunna göra mycket av det. Är man ensam lärare så hinner man 

                                                
80 Axelsson, M (red) (1999) Tvåspråkiga barn och skolframgång �mångfalden som resurs, Stockholm, Rinkeby      
     språkforskningsinstitut. S.75 
81 Ibids. 53-54  
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inte, men jag har försökt få dem att känna att deras språk är värdefullt och de måste känna 

stolthet över sitt språk och att de kan flera ja sitt modersmål då och att de kan lära sig 

svenska och så här.� 

 

Rebecka är den lärare som har haft ansvaret för mottagandet av nyanlända på den här orten 

sedan sjuttiotalet och hon berättar att hur hon arbetar beror på eleven som kommer. �På 

nittiotalet kom det Bosnier från kriget på Balkanhalvön. Då försökte jag översätta 

meddelande till bosniska med hjälp av lexikon om det skulle vara utflykt eller något annat och 

de behövde ha reda på det. Det blir ju inte korrekt, men man behöver inte sträva efter att det 

måste var korrekt jämt.� Anledningen till att hon gjorde det var för att hon menar att 

föräldrarna hamnar i underläge när de inte kan svenska språket och att de kan känna sig som 

om de inte kan någonting. Rebecka har ställt upp mycket för familjerna som har kommit till 

orten. Hon berättar själv att hon varit: �länken mellan skolan och hemmet, och gjort hembesök 

om det har behövts.�  Hon berättar också om vikten av att anlita tolk i kontakten med 

föräldrarna: �Det är ett måste, men när de varit här ett tag vill de inte ha tolk och man är så 

rädd att de inte förstår allt. För förstår man inte varandra för det kan så lätt bli missförstånd 

och  det är ju inte bra.�  

 

Rebecka har också haft en del barn som flytt till Sverige från krig och berättar om möten med 

flyktingbarn: �Jag tror att det var två familjer från Bosnien som kom direkt från kriget och 

som vi kände -oj va kriget är nära. Men jag tror att de var så trygga i sin familj i sin 

familjesituation så de behövde inte bearbeta så mycket. Vi spelade fotboll och åkte skridskor 

rätt mycket med dem. Jag vet att när det kom flygplan så sa jag att det var snälla flygplan. 

Men ingen som har kommit har haft stora trauman.�  Både Rebecka och Eva berättar att det 

finns kuratorer om man känner att eleverna behöver mer hjälp. 

 

För Eva har föräldrakontakten fungerat mest genom telefon under den här korta tiden som hon 

jobbat med dessa elever: �Det är mycket via telefon det är det ju. Men sedan är det också  

utvecklingssamtalen som är vår och höst. Sedan är det så att om det fungerar bra så blir det 

inte så mycket telefonkontakt naturligtvis�. 

 

6.2.2 Skolan i Stockholm 

Sara berättar hur de försöker bemöta eleverna från andra kulturer: �Vi försöker ta reda på så 

mycket som möjligt om deras bakgrund för att vi ska kunna bemöta dem på rätt sätt. Vi 
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försöker introducera så mycket vi hinner av det svenska samhället, för att de ska må bra, att 

eleverna ska klara sig här på bästa möjliga sätt. De ska trivas�.  

 

Både Anna och Sara berättar att den mesta av kontakten med familjerna sker via telefon. 

Anna beskriver kontakten på följande sätt: �Vi har telefon i klassrummet och de kan ringa till 

oss, men det är väldigt få som ringer. Händer det något så ringer vi.� Dessutom har Anna 

och Sara föräldramöte i början av varje termin, men en tolk till varje språkgrupp och det är ett 

möte som tar ganska lång tid, för föräldrarna får ställa frågor och prata genom tolken. 

Förutom det så har de utvecklingssamtal. Men Anna säger att tiden inte räcker till mer.  

 

Anna berättar att de försöker arbeta efter att eleven ska vara i skolan och försöka ha det så 

trevligt som möjligt där, men ta bekymren när de kommer hem. Hon menar att �det är som 

om vi har 30 elever så har vi 30 olika anledningar till att komma hit. Och man hinner inte 

komma innanför skalet på alla elever. För vi har alltså haft väldigt stor variation på hur 

barnen har mått.� Anna menar vidare att det inte finns tillräckligt med resurser på skolan för 

att hjälpa dessa barn: �Det är ingenting som är tillräckligt och det har vi önskat från början 

är att det skulle vara åtminstone ett par timmar varje vecka, någon som kände till hur trasiga 

barn helas på något sätt�. 

 

Under intervjuerna med lärarna känner jag att de är frustrerade över sin arbetssituation, Sara 

berättar: �Alltså svårt! Vi hinner inte. Det är inte ens svårt, det är omöjligt. Svårt är 

förmildrande ord. Sedan ska vår assistent vara överallt och de här alldeles nya vi hinner inte 

med dem. Tyvärr det går inte. Nu t ex var jag ensam, då fick inte de nytillkomna någonting för 

den andra läraren var tvungen att gå till museum. Så att vissa dagar får de ingen 

undervisning alls, vi räcker inte till.� Vidare berättar hon hur det känns: �Jag har jättedåligt 

samvete för dem. De här som vi har nu de är så gulliga, jag skulle bara vilja sitta med dem 

flera timmar om dagen. Jag är bara nyfiken, hur fort kan det gå för en som inte har lärt sig. 

Du vet de vill så jättegärna och det är nästan så att mitt hjärta brister de sitter snällt där 

längst bak. Så är det.� 

 

6.1.3. Analys av bemötande 

Alla intervjuade lärare poängterar vikten av att ta reda på så mycket som möjligt om elevernas 

bakgrund för att kunna bemöta dem på rätt sätt. Detta kan man koppla till Christina Rodell 

Olgac som skriver i Axelsson (red.) om interkulturellt arbetssätt och hon refererar till 
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Cummins (1996) som menar att om inte pedagogerna lär sig av sina elevers språkliga och 

kulturella mångfald, är sannolikheten stor att inte eleverna heller lär sig så mycket av dem. 

Blir inte eleverna bekräftade i klassrummet kommer de troligtvis att söka bekräftelse någon 

annanstans.82  

 

Till skolan i Stockholm kommer det ständigt nya elever, även om de nu endast tar emot 

nyanlända elever på tisdagar, och många av dem bär på trauman. Mottagandet börjar få en 

struktur och det har börjat falla på plats och de påpekar att de har ett bra stöd från 

modersmålslärarna.  Lärarna känner att tiden inte räcker till och som lärare är man självklart 

ingen psykolog men man måste veta vart man ska vända sig om en elev behöver annan hjälp. 

Det är också viktigt att övrig personal på skolan vet �alla behöver informeras om hur speciell 

en förberedelse är till sin karaktär och hur annorlunda man många gånger måste arbeta�83 

På den här skolan känner lärarna att de får väldigt lite förståelse av skolledningen och litet 

stöd av samhället i övrigt. 

 

I skolan i Dalarna pratade inte lärarna om den stressen. Det gick bra för deras elever och både 

mottagandet och undervisningen fungerade bra. Det kan finnas många anledningar till detta 

men det är ganska troligt att de hittat en form i sitt mottagande och sin undervisning, 

dessutom har de under lång tid haft samma lärare som arbetat mycket strategiskt och 

målmedvetet, medan förberedelseklassen i Stockholm endast har funnits i fyra år och 

fortfarande håller på att hitta sin form.  

 

Båda skolorna har stött på elever med trauman. I skolan i Dalarna har det varit ett fåtal men i 

skolan i Stockholm är det ganska vanligt. I intervjuerna med lärarna känner de sig 

otillräckliga, de känner att de inte hinner med alla elever och har inte heller rätt kompetens för 

att arbeta med barn som lider av trauman. Fler resurser efterfrågas. Dessutom delar 29 elever 

på ett klassrum och ett grupprum, de är visligen två klasser med dem sitter tillsammans. Detta 

vill jag koppla till Rodell Olgac som menar att det är viktigt att man försöker skapa trygghet 

för dessa barn med små grupper om högst 8-12 elever. I dessa grupper skall man sträva efter 

en återgång till ett så normalt liv som möjligt och som ett viktigt inslag i bearbetningen av 

dessa traumatiska upplevelser. Andra sätt att bearbeta upplevelser kan vara att stimulera 
                                                
82 Axelsson, M (red) (1999) Tvåspråkiga barn och skolframgång �mångfalden som resurs, Stockholm, Rinkeby 

språkforskningsinstitut. S.75 
83 Rodell Olgac, Christina (1995) Förberedelseklassen � en rehabiliterande interkulturell pedagogik. Göteborg: 
Almqvist & Wiksell förlag AB s.63 
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skapande aktiviteter, samt att man samtalar om känslor med barnen som vuxen, ger dem 

korrekt information om vad som hänt, samt �att man även till små barn ger upplysningar om 

psykologiska beteendemönster efter svåra händelser, så att barnen inte tror att de håller på 

att förlora förståndet�. 84 För barn som bär på krigsupplevelser, separationen, sorger och 

förluster av familj och vänner inom sig kan skolan spela en viktig roll som något som ger 

struktur åt tillvaron och gör att livet känns mer �normalt� 85. På skolan i Stockholm är 

grupperna mycket större än vad de bör vara, samtidigt som lärarna känner att det behövs mer 

resurser. Man bör se över organiseringen av de nyanlända, om det kommer många måste man 

också ordna med rum och personal för dessa. Dessutom bör man vara medveten som lärare att 

arbetet i en förberedelseklass är en mycket annorlunda mot arbetet i vanlig klass. 

 

I skolan i Stockholm sker stor del av föräldrakontakten sker genom telefon och de 

obligatoriska föräldramötena och utvecklingssamtalen. Men det är problematiskt eftersom 

många av föräldrarna inte pratar svenska. Forskning har visat att gott samarbete med 

föräldrarna ger bättre skolresultat och denna samverkan skall ske som en dialog, där man lär 

sig av varandra.86  

Rebecka som har jobbat med mottagande att nyanlända ända sedan sjuttiotalet på skolan i 

Dalarna berättar också att hon översatt skriftlig information till föräldrarna om hon har 

möjlighet, ibland åker hon på hembesök och det framgår också att hon pratar med föräldrarna 

om annat än bara vad skolan kräver av dem och deras barn. Kommunikationen sker i 

dialogform och på det här sättet har föräldrarna större möjlighet att känna sig delaktiga i sina 

barns skolgång och kan göra aktiva val på samma sätt som alla andra föräldrar.87 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Rodell Olgac, Christina (1995) Förberedelseklassen � en rehabiliterande interkulturell pedagogik. Göteborg: 

Almqvist & Wiksell förlag AB s.8 
85 ibid s.5 
86 Myndigheten för skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404 s.13 
87 Ibid 
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6.3 Modersmålets betydelse 

6.3.1Skolan i Dalarna 

Eva saknar att de inte har hemspråksundervisning och anser att �det är ju jätteviktigt att de 

fortsätter att utveckla det språket. För det har de väldigt stor nytta av när de lär sig det nya 

språket. Så jag saknar det att vi inte har någon hemspråkslärare här för jag känner att jag 

inte kan hjälpa dem i sitt tidigare språk. Jag kan mest uppmana dem att fortsätta läsa böcker 

på det språket bara. Och att de pratar det hemma också.�   

 

Även Rebecka beklagar att de inte har modersmålsundervisning: �Det är ju fortfarande så att 

det ska vara fem i en grupp för att få undervisning i hemspråk. Men jag beklagar det för jag 

vet ju att om de skulle få hemspråk samtidigt som de fick svenska som andra språk så 

utvecklar de sitt hemspråk. Det är ju väldigt viktigt för annars står de där, står de ju på 

samma nivå hela tiden i sitt modersmål och det är inte bra för dem. Utan de är ju lyckliga de 

elever som bor någon annan stans och får sitt modersmål, tycker jag. Men det är inte lätt i X 

eller i andra små orter, det är det inte. Vi får hoppas att det kompenseras av andra saker.� 

Rebecka berättar att när vi pratar om föräldrakontakten att föräldrar många gånger har sagt till 

henne att: �-Rebecka, jag kan inte prata med min flicka (..) det blir en sån kulturkrock för 

dem�. 

 

6.3.2 Skolan i Stockholm 

Både Anna och Sara är övertygade om att modersmålet är mycket viktigt för elevernas 

språkutveckling och Sara menar att: �det är lika viktigt som att lära sig svenska. Dessutom 

det är en fördel om de kan sitt språk teoretiskt och grammatiskt har stort ordförråd så har de 

mycket lättare att omsätta det till svenska eller ta till sig svenska språket. För dem som har 

teoretisk bakgrund går det som på räls, när de är motiverade.� Anna berättar att hon har fått 

omvärdera sina tankar kring modersmålet: �Har man en halvsjaskig svenska och sedan 

ingenting annat. Vad hänger man upp det på? Jag har ju ändrat min inställning helt och 

hållet, för jag tänkte att kommer man till Sverige ska man väl lära sig svenska och varför inte, 

men efter det här förstår jag ju hur viktigt modersmålet är.� 

  

Dessutom är modersmålslärarna en viktig resurs på många andra sätt än det rent språkliga, 

Anna berättar: �Vi har rätt så mycket kontakt med de flesta av hemspråkslärarna. Eftersom 

hemspråkslärare pratar deras språk så, kan de fråga: X mår inte bra, vad har hänt? Vad kan 

vi göra? Och så där. De kan göra så mycket annat också som  kontakta föräldrarna och 
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sådant. De är en viktig länk, särskilt för barnen i början och sedan då de kommer ut i svensk 

klass.� 

 

6.3.3 Analys av modersmålets betydelse 

De nyanlända eleverna som kommer till skolan i Dalarna får inte modersmålsundervisning 

eller studiehandledning på modersmålet eftersom det är så få grupper från samma land. 

Skolans lärare beklagar detta. Studiehandledning och ämnesundervisning på modersmålet är 

effektiva redskap för elevernas kunskapsutveckling. Modersmålslärare och andra flerspråkiga 

lärare har en betydande roll på skolan, och i undervisningen, för att nyanlända elever ska 

kunna gå vidare i sin kunskapsutveckling.88 Om det är så att de övriga lärarna som undervisar 

dessa nyanlända elever inte har ett interkulturellt förhållningssätt och, då många tonåringar, 

även nyanlända, känner ett starkt behov av att tillhöra, kan detta bli problematiskt för deras 

identitetsutveckling. Om de känner att deras familjs språk och kultur inte accepteras av 

klasskamraterna, lärarna, och andra i samhället som de har kontakt med skäms de ofta och 

försöker dölja det faktum att deras bakgrund är annorlunda. 89  Rebecka berättar att 

föräldrarna inte tycker att de kan prata med sina barn längre och enligt Wallace Lambert det 

kan bero på att eleven tagit avstånd från hemmets språk och kultur, identifierar sig med 

svenskt språk och kultur. Detta ställningstagande kan leda till konflikt mellan föräldrar och 

barn. Dessa konflikter kan vara svåra att lösa då de inte längre har ett gemensamt språk.90  

 

Alla elever som kommer till skolan i Stockholm får studiehandledning och undervisning på 

modersmålet och lärarna i den skolan anser att det är ett ovärderligt stöd för deras elever, 

samtidigt får de undervisning i svenska som andraspråk. Myndigheten för Skolutveckling 

skriver i Strategi för undervisning av nyanlända barn och ungdomar att språkforskningen 

visar att det är viktigt att dessa två löper parallellt för att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

både kunskapsinnehåll och språkbehärskning. Vilket eleverna i den här skolan får.  

 

 

 

 

                                                
88 Myndigheten för Skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar 
ARBETSMATERIAL 070404 s.13 
89 Cummins, Jim (1981) Bilingualism and Minority Language Children, Toronto, Canada, The Ontario Institute 

for Studies in Education s. 14 (min översättning) 
90 ibid  
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6.4 Framtidens mottagande och samhällets ansvar 

6.4.1 Skolan i Dalarna 

Rebeckas drömundervisning skulle organiseras på följande sätt: �Det är en förutsättning att 

de är några stycken. Om de kommer hit till X direkt och kan inte säga mer än hej på svenska 

så skulle jag nog önska att vi på något sätt hade en förberedelseklass. Jag nog vilja att 

eleverna kan det svenska språket lite mera när de börjar vanlig klass, så man inte sitter på 

alla de här ämnena och kan ingenting. Det tycker jag är psykisk misshandel på något vis, om 

man inte förstår vad läraren säger.� Eva pratar om litteratur och om att försöka hitta 

nivåanpassat material: �Jag skulle nog utgå från litteraturen, jag tycker att det finns otroligt 

mycket bra litteratur. Att man läser mycket, diskutera kring det man läser och fortsätta skriva. 

Kanske dramatisera. Jag älskar själv sagor och böcker och det finns så mycket att ta där ur. 

Då får man också lite ur den svenska kulturen direkt när man läser böcker�.  Eva säger också 

att � Man är inte så van att ha fria tyglar, utan man är så van att de här ramarna har man, 

jag har de här 160 minuterna i veckan vad gör vi för att de ska få ut så mycket som möjligt på 

så kort tid.� 

 

6.4.2 Skolan i Stockholm 

Sara beskriver sin önskesituation på följade sätt �Max 12 elever per grupp och sedan skulle 

de då gå i praktiskt-estetiska ämnen i svenska klasser. Då är önskemålet att svenska klasser 

är så små och personalen så kunniga att de vet vad man ska tänka på när de är där. Och då 

skulle det gå bra. Det är väldigt språkutvecklande för dem att sitta i ett sådant ämne i svensk 

klass. Att höra det svenska språket hela tiden från alla, det måste liksom bli mycket mer 

praktik för dem. Så att vi gör allt vad vi kan men det blir så olika när man börjar skola i nytt 

land man måste som börja om från början�  

 

Sara berättar också om tankar kring om fadderelever: �Det är väldigt tungrodd när man 

driver det själv jag hade önskat att årskurs sju hade en fadderklass på skolan, årskurs åtta 

hade en svensk fadderklass och årskurs nio hade en svensk fadderklass. I de fadderklasserna 

skulle då mentorerna vara väldigt medvetna om språkutveckling och allt sådant. Och sedan 

skulle man hitta på saker tillsammans.�   

 

Anna tycker också att samhället borde ta ett större ansvar, att man kunde organisera 

fadderfamiljer eller någon slags introduktionsgrupp som berättar för familjerna hur det är att 

leva i det svenska samhället: �det här krävs och samhället behöver ju inte släppa dem, man 
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kunder ta familjerna och säga för att ni ska klara er bra så är det på det här sättet. Eftersom 

man gör mycket men det är som att simma fem meter före land och sedan bryr man sig inte 

om att simma i land.�  

 

Anna menar att om man fick lägga upp undervisningen för nyanlända helt fritt skulle de satsa 

mer på elevens psykiska hälsa: �Det finns så jättemycket att utveckla inombords som man 

skulle satsa på dem här barnen, så man kunde stärka upp dem ordentligt. Alla barn behöver 

likadant men de här kommer så i underläge och skulle behöva ännu mer. �För det första 

skulle man haft någon från Rädda Barnen som skulle ha samtal en gång i veckan. Sedan 

skulle bildlärare få fortsätta att ha halvklass och ha lite med bildterapi.� 

 

Anna anser att också fritiden är mycket viktig ända från början �de har väldigt svårt att hitta 

någon aktivitet när de kommer hit, för det första kostar det lite pengar, för det andra är det 

lite svårt att komma in, och för det tredje är de lite blyga. Att man skulle hjälpa att det skulle 

finnas något som slussade ut dem lite.� Detta för att: �Det är alltid en fara med sysslolösa 

ungdomar, barn har så mycket kreativitet i sig, så mycket aktivitet så kan de inte hänga upp 

det på något vettigt så hänger de upp det på något dåligt.� 

 

6.5.3 Analys av framtidens mottagande och samhällets ansvar 

Om skolorna skulle kunna organisera undervisningen som de ville skulle de närma sig 

varandra. Skolan i Dalarna skulle vilja ha en förberedelseklass och skolan i Stockholm skulle 

vilja att eleverna att eleverna fick fler lektioner i vanlig klass. För att ha tid att möta alla 

elever på sin nivå är det viktigt att grupperna är små. Det är intressant som Rebecka säger att 

det är som psykisk misshandel att låta elever som inte förstår språket får sitta på alla de här 

lektionerna och inte förstå någonting. Samtidigt som Sara, som har förberedelseklassen, säger 

att det vore bra om eleverna hade några lektioner med vanlig klass eftersom det är mycket 

språkutvecklande för dem. Detta ställer krav på att övriga lärare som undervisar de nyanlända 

i andra ämnen att arbeta språkutvecklande och att de har ett interkulturellt förhållningssätt. 

Som Margareta Obondo skriver i sin artikel att om eleverna ska kunna lyckas i sina sociala 

och studiemässiga prestationer, måste de känna sig väl till mods i, och vara en del av, 

majoritetssamhället.91  Detta kräver att eleverna får vara en del av majoritetssamhället vilket 

dessa elever inte får när det inte finns någon naturlig mötesplats för dem där de kan möta 

                                                
91Axelsson, M (red) (1999) Tvåspråkiga barn och skolframgång �mångfalden som resurs, Stockholm, Rinkeby 
språkforskningsinstitut. s.53  
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andra elever som inte går i förberedelseklassen. De hamnar i något slags vakuum, där de 

måste lära sig svenska för att komma in i vanlig klass men det tar väldigt lång tid för dem att 

nå den nivån i språket eftersom de inte har någon möjlighet att prata det med någon utanför 

lektionstid. För att en sådan social integrering ska fungera krävs en medveten planering, ett 

ömsesidigt accepterande och en ömsesidig förståelse hos både majoriteten och minoriteterna. 

92 De nyanlända eleverna är inte bara ett ansvar för de lärare som undervisar dem utan ett 

ansvar för hela skolan och hela samhället som tar emot dessa barn och ungdomar.  

 

Lärarna i skolan i Stockholm påpekar många gånger i intervjun att de saknar stöd från 

samhället, att det behövs mer resurser för att hjälpa eleverna till en bra fritid och även 

Myndigheten för Skolutveckling menar att man måste skapa en helhet i vardagen. Denna 

helhet består av både en meningsfull fritid, med fritidsaktiviteter av olika slag, och en bra 

skolgång. Detta åstadkommes med fördel genom en samverkan i kommunen.  

�Fritidsaktiviteter är av stor betydelse för de nyanlända, dels som ett sätt att lära känna fler 

barn och ungdomar och utveckla sidor hos sig själv som kanske inte kommer fram i skolan, 

dels för att skingra tankar av oro som inte minst de asylsökande barnen upplever.�93  Detta 

kom inte lärarna i skolan i Dalarna in på, förhoppningsvis för att deras elever också hade en 

meningsfull fritid. Dessa elever har också ett försprång eftersom deras mödrar gift sig med 

män från det här samhället, även om det säkert är jobbigt ändå. Men de har då kanske lättare 

att få socialt kontaktnät och man har i alla fall någon i familjen som vet hur samhället 

fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Cummins, Jim (1981) Bilingualism and Minority Language Children, Toronto, Canada, The Ontario Institute 
for Studies in Education s.53 (min översättning)  s.53 
93 Myndigheten för skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404 s.19 



Sofia Sik Book   

 36

7. Slutsatser 

�Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper, främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen 

inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 §).�94  

 

Utbildningen av de nyanlända eleverna på dessa två skolor anpassas efter skolornas 

förutsättningar och behov, inte elevernas. Skolan i Stockholm arbetar efter vad Haug kallar 

segregerande inkludering95 och skolan i Dalarna arbetar mer med ett arbetssätt som vad Haug 

kallar integrerande inkludering96. Sedan är det kanske inte någon ideologisk anledning till 

detta utan endast en fråga om antal nyanlända elever. Skolan i Stockholm har relativt många 

nyanlända elever och bland annat därför har man förberedelseklasser, medan skolan i Dalarna 

har mycket få nyanlända elever och därför ges individuella stödåtgärder 97  

 

Skolorna skiljer sig åt på många punkter och man arbetar väldigt olika. Men det är intressant 

att se att om skolorna skulle kunna organisera undervisningen som de ville, skulle de närma 

sig varandra. Skolan i Dalarna skulle vilja ha en förberedelseklass för att förbereda eleverna 

bättre inför starten i vanlig klass och skolan i Stockholm skulle vilja att eleverna att eleverna 

fick fler lektioner i vanlig klass. Det är intressant som Rebecka säger att det är som psykisk 

misshandel att låta elever som inte förstår språket får sitta på alla de här ämnena och inte 

förstå någonting. Samtidigt som Sara som har förberedelseklassen säger att det vore bra om 

eleverna hade några lektioner med vanlig klass eftersom det är mycket språkutvecklande för 

dem. Någon slags mellanväg kanske är önskvärd.  

 

Rebeckas tankar om psykisk misshandel kan man koppla till Jim Cummins fråga: �To what 

extent is it child abuse to send new teachers into classrooms with minimal or no preparation 

on how to teach academic content to students who are in the process of learning English and 

whose cultural background differs significantly from that assumed by all of the structures of 

schooling?�98  Alla lärare inom den svenska skolan borde ges utbildning i språkutveckling och 

                                                
94 Myndigheten för skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar  
ARBETSMATERIAL 070404 s.4 
95 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket  
96 Haug, Peder (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket  
97 Blob, Mattias (2004) Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn. En översiktsstudie av 
arbetet i fyra storstadskommuner. Integrationsverket s.13 
98 http://www.iteachilearn.com/cummins/lpp.html 070413 
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interkulturellt förhållningssätt. Sverige �har blivit ett mångkulturellt land och världen finns i 

skolans vardag.�99  Världen har också kommit till mindre kommuner runt om i landet.  

 

De fyra pedagogerna jag träffat poängterar alla vikten av att ta reda på så mycket som möjligt 

om elevernas bakgrund för att kunna bemöta dem på rätt sätt. Dessa lärare som jobbar nära 

eleverna när de precis anlänt har kanske ett interkulturellt förhållningssätt, men det måste 

också genomsyra undervisningen på övriga lektioner inte bara under lektionerna i svenska 

som andraspråk. Risken finns att eleven bemöts på ett monokulturellt sätt, �där en dominant 

syn är förhärskande och där en viss typ av kunskap ses som standardmåttet, på ett 

monokulturellt sätt som gentemot andra kunskapsformer räknas som alltför avvikande, kanske 

rent av irrelevant�100 Eftersom de i nyanlända som kommer är från en minoritet i det svenska 

samhället, finns risken att det inte är deras kunskaper som räknas. För att man skall kunna 

arbeta på detta sätt i skolan gäller det att utveckla en interkulturell sensibilitet, 101 där de som 

arbetar inom skolans värld ska kunna ifrågasätta och bearbeta sin egen etnocentrism, samt 

kunna tolka, förstå och respektera andras perspektiv, samt även överbrygga olikas synsätt 102. 

Det är ett problem för många elever att de har fått lära sig att de bör vara �svensk eller..� 

istället för �både svensk och�� 103 

 

Ett problem i skolan i Dalarna är att de nyanlända inte har modersmålsundervisning, Som jag 

skrivit i analysen (se sid. 29) kan det göra att eleven tar avstånd från hemmets språk och 

kultur och identifierar sig med svenskt språk och kultur, för att passa in. Detta 

ställningstagande kan leda till konflikt mellan föräldrar och barn.104 

 

I Stockholm är att integreras inte eleverna med de andra klasserna eller samhället i övrigt på 

ett tillfredsställande sätt. På grund av organisatoriska skäl har man tagit bort möjligheten för 

eleverna att gå in i de vanliga klasserna under vissa lektioner. Dessutom saknar lärarna för 

förberedelseklassen ett större stöd hos samhället. Som Myndigheten för Skolutveckling säger 

i sin strategi är den första tiden i Sverige är viktig för de nyanlända barnen och ungdomarna 

och man måste ordna genom att skapa en helhet i vardagen. Denna helhet består av både en 

                                                
99 Lahdenperä, Pirjo (red.) (2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. S.11 
100 Ibid. s.26 
101 Ibid s. 20 
102 Ibid s. 18 
103 ibid.s  20 
104 Cummins, Jim (1981) Bilingualism and Minority Language Children, Toronto, Canada, The Ontario Institute 

for Studies in Education s. 14 (min översättning) 
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meningsfull fritid, med fritidsaktiviteter av olika slag, och en bra skolgång. Detta 

åstadkommes med fördel genom en samverkan i kommunen. Eleven i förberedelseklassen har 

ingen naturlig mötesplats med andra elever i �vanliga� klasser eller andra ungdomar i på 

fritiden. Därför umgås de mest med människor från den egna etniska gruppen och därför blir 

integrering i det nya samhället svårt. Även detta kan man koppla till Wallace Lambert som 

menar att detta kan leda till att eleverna känner ett avståndstagande från svenskt språk och 

kultur, och identifierar sig mer med hemmets språk och kultur.  Eller att eleven inte känner sig 

bekväm i vare sig hemmets eller det svenska språket eller kulturen. Eleven kan få en känsla av 

att de känner sig fångad mellan två kulturella grupper och inte tillhöra någon av dem.  

 

Det är bra att det kommer nya direktiv och strategier om hur man bör arbeta med nyanlända 

barn och ungdomar. Som det ser ut i de här skolorna där jag har varit beror integreringen av 

dessa nyanlända elever på den enskilda läraren förmåga och ork, vilket kan vara ett tungt ok 

att bära. Uppdraget att undervisa nyanlända barn och ungdomar borde inte vara ett uppdrag 

för ett par lärare på varje skola, utan det är ett uppdrag för hela skolan och hela kommunen. 

 

8. Diskussion och förslag på framtida forskning 

Forskning har visat att många flerspråkiga barn inte klarar sig så bra i skolan (Skolverkets 

rapport Flera språk - fler möjligheter 2003:1) och det kan det finnas många anledningar till, 

men en del kan vara skolans förhållningssätt till elevers bakgrund. 

 

Att tvingas lämna sitt land är inte lätt och framför allt inte om man tvingas till det i tonåren, 

det innebär det ofta stora levnadsförändringar. Det är jobbigt var än i Sverige man hamnar, 

fast kanske på olika sätt. Det var spännande att jämföra en skolan Dalarna och en skola i 

Stockholm, detta för att jag anser att det finns väldigt lite skrivet om just skillnaden mellan 

skola i landsbygden och skola i stan.  

 

Innan jag började skriva på den här uppsatsen trodde jag nog att man arbetade mindre 

interkulturellt i skolan i Dalarna, eftersom befolkningen där är mer etniskt homogen. Men 

visst var elevsammansättningen mer etniskt heterogen i skolan i Stockholm, men det betyder 

inte att skolan arbetar med interkulturellt. Även Myndigheten för Skolutveckling skriver att 

det finns ett stort behov av kompetensutveckling hos pedagoger som undervisar, eller kommer 

att undervisa nyanlända elever. Kompetensutvecklingen handlar om andraspråksinlärning, 
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flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt105. Jag anser att alla lärare borde få 

kompetensutveckling inom detta, eftersom skolan blir mer och mer mångkulturell och det är 

viktigt att alla som arbetar inom skolan är arbetar medvetet med dessa frågor. Dessutom 

handlar interkulturellt förhållningssätt om hur man förhåller sig till andra människor. Med ett 

monokulturellt förhållningssätt finns risken att man diskriminerar människor även pga. kön, 

religion, sexuell läggning och funktionshinder.  

 

Det finns lite skrivet om nyanlända och därför också mycket att utforska inom detta område. 

Något som jag verkligen skulle vilja fortsätta att forska vidare inom är hur nyanlända eller 

sent anlända elever uppfattar mötet med svenska skolan. När jag började med den här 

undersökningen var jag också mer intresserad av hur nyanlända elever uppfattar mötet med 

den svenska skolan beroende på om de gick i en skola i en förort till Stockholm med 

förberedelseklass jämfört med om de gick i en skola någonstans på landsbyggden i Sverige. 

Jag intervjuade till den här uppsatsen elever från båda skolorna om detta, men beslutade mig 

för att ta bort den delen av utrymmesskäl. Jag tycker fortfarande att detta är ett intressant 

forskningsområde, eftersom det är viktigt för oss pedagoger att veta hur eleverna uppfattar sin 

vardag. Det är alltför sällan som vi får elevernas syn på skolan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 Myndigheten för Skolutveckling (2007) Nationell strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar 
ARBETSMATERIAL 070404 s. 13 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till lärarna 

 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur ser mottagandet ut när ni tar in en ny elev? 

3. På vilket sätt skiljer sig detta arbete mot att arbeta i en �vanlig� klass?  

4. Hur arbetar du för att främja olika kulturer och bakgrunder?  

5. Är barnens/elevens familj delaktig i undervisningen?  

6. Beskriv hur ni arbetar med eleverna i klassen. 

7.  Hur viktigt tycker du att elevens hemspråk/modersmål är för elevens 

språkutveckling?  

8. På vilket sätt samarbetar hemspråkslärare och ert lärarteam?  

9. Förklara vad det samarbetet går ut på?  

10. Vilka språk finns representerade på er skola?  

11.  Finns och erbjuds hemspråk/modersmåls undervisning till samtliga?  

12. Om du skulle beskriva din drömskolan eller drömundervisningen. Hur skulle den 

se ut? 

 

 
 


