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The Swedish school reflects the society that we have today, a society with many different 

ethnical and cultural backgrounds. The purpose of this investigation is to study how the 

school is working with children that recently immigrated to Sweden. What kind of methods 

are they using at school, to get the best development as possible? Do the teachers manage to 

be concerned of the students in the school? What kind of reception do these children get in the 

school? What methods are the teachers using? And are these methods really the best to use to 

enhance the language and cognitive development of these students? 

The methods I have been using to examine these questions have been qualitative. I have 

interviewed three teachers about their everyday work in a multiethnic school south of 

Stockholm. To get as much information as possible I also completed these reports with a two 

week observation period in their classes. 

The theoretical attachment for this investigation has been theories related to children 

bilingualism and second language acquisition. Because the focus has been on the teachers’ 

perspective, I have also looked at research about how teachers should be working. 

The results of the investigation shows what kind of methods the teachers are using in 

preparation class and in the regular class, the teachers are using methods that is making the 

children language. They are making sure that every child is being seen for his or hers 

knowledge. 

Keywords: Preparation class, regular class, mother tongue teaching, school introduction,

study instructor

Nyckelord: Förberedelseklass, ordinarieklass, modersmålsundervisning, skolintroduktion, 

studiehandledning
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Förord

Tack!

Jag vill rikta ett stort tack till mina vänner och familj, som har varit ett fantastiskt stöd under 

mitt skrivande. Utan Er hade jag inte klarat det. 

Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till skolan där jag fick intervjua och observera. Till alla 

pedagoger och elever som varit med i undersökningen, som tog emot mig med öppna armar. 

Ett särskilt tack går till pedagogerna för att de tagit sig tid för att intervjuas, och gjort det 

möjligt för mig att avsluta uppsatsen. 

Jag vill även tacka min handledare, Kamilla György Ullholm för en god handledning och som 

hjälpte mig in i det sista. 

Med vänliga hälsningar

Nahrin Celik
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1. Inledning

Det jag vill ta reda på är hur pedagoger arbetar med elever som nyligen kommit till Sverige, 

hur förberedelseklasserna och mottagningsklasserna arbetar tillsammans med eleverna. 

Bemötandet pedagogerna har till elever som inte har tillgång till det svenska språket? Metoder 

för att få ett inflyttande hos eleverna? Är skolan individanpassad? Under hela den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), under utbildningens gång, har man fått tillbringa tid 

på flera skolor i olika förorter i Stockholm. Detta gör att jag som lärarstudent har fått flera 

erfarenheter med flerspråkiga barn. Många av barnen är inte födda i Sverige och kan då ha 

gått i en förberedelseklass. Med hjälp av denna undersökning kommer jag att försöka belysa 

hur pedagogerna arbetar med elever som går i förberedelseklassen, för att senare kunna 

slussas vidare till ordinarie klass. Hur fungerar samarbetet mellan förberedelseklassens 

pedagoger och den ordinarie klassens pedagog? Uppsatsens fokus är på pedagogernas 

bemötande av elever från förberedelseklasserna, samt på arbetsmetoder som pedagogerna 

använder när de arbetar med dessa blivande flerspråkiga barn. 

Det är viktigt att som pedagog vara medveten om att eleverna är olika individer och att de 

har olika erfarenheter med sig. Detta är väldigt viktigt då många av eleverna inte tidigare gått 

i skolan eller kanske bara gått en kort period. 

I uppsatsen kommer jag att undersöka pedagogernas bemötande till eleverna i klassrummet 

ur två olika lärarperspektiv: förberedelse- och ordinarie klass. Hur hanteras nyanlända elever i 

den svenska skolkontexten av pedagogerna som arbetar i en förberedande klass och av den 

mottagande klassen? 

1.2 Bakgrund

Jag har själv gått i en mångkulturell skola där det under min utbildning kommit flera nya 

klasskamrater till klassen från utlandet. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag 

sett flera elever som nyligen kommit till Sverige och fått följa deras första kontakt med den 

svenska skolan. Eftersom jag i framtiden vill arbeta i en mångkulturell skola kommer jag även 

i mitt yrke behöva kunskaper kring dessa barn och vilka arbetsmetoder som gynnar dem. En 

annan anledning till varför jag har valt att skriva om just förberedelseklasserna är för att det 

inte finns mycket dokumenterat om förberedelseklasser torts att det är en så pass vanlig 
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undervisningsform för nyanlända elever i Sverige. Därför anser jag att det borde lyftas fram 

mer även i forskningen. 

1.3 Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur pedagogerna bemöter elever som nyligen har kommit till 

Sverige. Jag vill undersöka vilka metoder som används för att nå bästa språkliga och 

kunskapsmässiga utveckling hos eleverna. Ett annat syfte är att undersöka hur individanpassas 

undervisningen för dessa elever är i en mångkulturell skola idag. 

1.4 Frågeställningar

De frågor jag rent konkret vill undersöka är följande:

 Hur hanteras nyanlända elever i en svensk skolkontext av förberedelseklassens lärare 

och den mottagande klassens lärare?

 Vilket bemötande har förberedelseklassens lärare gentemot nyanlända elever?

 Hur förbereder man eleverna i förberedelseklassen inför arbetet i den ordinarie 

klassen?

 Vilka metoder används?

 Är klassens undervisning individanpassad?

 Vilket bemötande har den ordinarie klassens lärare gentemot dessa elever?

 Vilka samarbeten finns i skolan mellan förberedelseklassen, ordinarie klassen och 

modersmålsläraren?
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2. Begreppsdefinition

2.1 Förberedelseklass

I en förberedelseklass går elever som nyligen kommit till Sverige för att lära sig det svenska 

språket. Syftet med undervisningen här är att eleven ska få en lugn start i den svenska skolan

med en liten grupp elever som än inte heller behärskar det nya språket. Det är även ett tillfälle 

för pedagoger att möta varje elevs behov, till skillnad från vad eleverna skulle ha fått i en 

ordinarie klass (Rodell Olgac 1995, s. 5). 

2.2 Ordinarieklass

Den ordinarie klassen är den ”vanliga” klassen, som eleverna slussas till då de anses vara i 

samma språkliga nivå som de andra klasskamraterna. Detta sker utifrån varje elevs egna 

förutsättningar och är olika beroende hur mycket eleverna hunnit lära sig. 

2.3 Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är en undervisningsform i den svenska skolan som ger elever med 

ett annat modersmål än svenska möjlighet att arbeta med sitt förstaspråk. På lektionerna i 

modersmål stödjer man elevernas språkutveckling i modersmålet. Modersmålslärarna kan 

även användas som länk mellan elev, lärare och även föräldrar (Axelsson & Landberg Riikka 

1998, s. 22-23). 

2.4 Skolintroduktion

Inom de första dagarna då eleverna börjar i en förberedelseklass, får de gå igenom en 

skolintroduktion och mottagande i skolan. Det sker direkt efter att en elev har skrivits in i 

skolan. Utöver eleven och dess föräldrar (eller vårdnadshavare) medverkar även en 

tolk/modersmålsläraren, skolsköterska, skolpsykolog, rektor, kurator och 

förberedelseklaspedagogen. Under de första mötena informerar man eleven och pedagogen 

med den information som anses vara viktig och vad som väntas för eleven. Även viktig 

bakgrunds information från föräldrarna och eleven överlämnas åt skolans personal (Rodell 

Olgac 1995, s. 11).
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2.5 Studiehandledning

Utöver modersmålsundervisning har eleverna även rätt till studiehandledning. I 

studiehandledning får eleverna hjälp i skolarbeten, främst språklig. Modersmålsläraren arbetar 

tillsammans med eleverna, översätter eller hjälper till med begreppsförklaringar och stödjer 

således deras utveckling i det svenska språket. Förutsatt att det finns tillgängliga 

modersmålslärare i språket har elever som är i behov av stöd rätt till max tre timmars 

studiehandledning i veckan (Axelsson & Landberg Riikka 1998, s. 22). 

3. Teorianknytning och tidigare forskning

Nedan kommer jag att presentera de viktigaste utgångspunkterna som forskare anser är 

centrala för undervisning i förberedelseklass och vad de har kommit fram till. 

Att se eleven utifrån kan vara svårt, det gäller att se till att alla elever är trygga i sin tillvaro 

och se eleven som en blivande medborgare. Som Läroplanen uttrycker det:

”Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära” (Lpo94, s.7). 

Känner inte eleverna sig trygga i den sociala gemenskap som finns inom skolan gynnas inte 

lusten att lära. 

Det finns många riktlinjer för läraren att följa, många av dem bygger på principer som finns 

även formulerat i Lpo94 (s.12) enligt följande: 

 stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan 

 ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel 

 samverkan med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

 organisera och genomföra så att eleven får stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling
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Pedagogen ska försöka stärka elevens vilja att ha en tillit till sin egen förmåga, att de klarar av 

det själva, samt ha ett samarbete med de andra pedagogerna i arbetslaget för att ge eleven det 

stöd hon/han behöver.

Pirkko Bergman, Kerstin Bülow, Birgitta Ljung och Lena Sjöqvist (2001) påpekar vikten av 

att kunna analysera elevernas språkutveckling inom skrift språket. För pedagogen är det 

viktigt att kunna se brister lika väl som positiva tecken i elevernas språkliga utveckling. Detta 

är väldigt viktigt för att kunna stödja deras fortsatta språkutveckling. Då eleven håller på att 

inta det nya språket, är det betydelsefullt att läraren kan dra slutsatser på elevernas ofta osäkra 

andraspråk. Vilken svårighetsgrad är det eleven inte lyckas med? Som pedagog måste man 

utgå ifrån elevens individuella nivå för att gynna hans/hennes vidare språkutveckling. Att 

analysera elevens skriftliga språk gör att läraren ser var eleven ligger i sin språkutveckling. 

Genom att göra på det sättet kan man anpassa undervisningen efter elevernas behov 

poängterar Bergman m.fl. (2001, s. 19). 

Ett samarbete mellan de olika arbetslagen i skolan är också något som betonas av Bergman 

m.fl. (2001). De menar att i en nybörjarnivå krävs det stora åtgärder av andraspråkslärare och 

modersmålslärare, då den kognitiva nivån alltid bör höjas. Eleven måste ha möjligheten att 

fundera och samtala på sin egen kunskaps- och begreppsnivå, då det är viktigt att alltid höja 

utvecklingsnivån och inte stanna upp. Det kan innebära att modersmålsläraren skulle behövas 

även i en ämnesundervisning (Bergman m.fl. 2001, s. 64).

I skolan kan man skilja på språkundervisningen och ämnesundervingen. Konsekvens av detta 

är att andraspråkselever inte utvecklar sin kunskapsnivå och hamnar efter sina kamrater i 

klassen och utvecklas väldigt långsamt även språkligt. Det språkliga och det kunskapsmässiga 

måste vara ett gemensamt ansvar betonar Bergman m.fl. (2001, s. 67 - 68).

Då två- eller flerspråkighet är rätt vanligt i dagens samhälle så menar Gisela Håkansson 

(2003) att tvåspråkighet är mer naturligt och att vara tvåspråkig förknippas med flexibilitet 

och anpassningsförmåga (Håkansson 2003, s. 28). Då barn lär in det nya språket, gäller det för 

läraren att förstå eleven då de oftast har en helt annan språklig och kulturell bakgrund. 

Håkansson (2003) menar att elever som nyligen kommit till ett nytt land kan ha en annan 

kunskapsnivå, andra sätt att räkna på eller annat sätt att skriva på. Detta kan innebära att 
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läraren har svårt att förstå eleven när de talar och skriver på svenska språket (Håkansson 

2003, s.166). 

Ladberg (2003) menar om eleverna får uppmuntran till att använda sig av flera språk och om 

omgivningen ser det som en självklarhet och värdefullt, blir det mer naturligt för eleverna att 

använda sig av alla de språk som de kan (Ladberg 2003, s. 31). 

Det viktigaste och avgörande för att ett barn ska lära sig ett nytt språk är att han/hon ska se det 

som något viktigt, det är viktigt att motivationen finns. Finns inte motivationen kan eleverna 

inte lära sig något menar Ladberg (2003, s. 51).

För äldre barn är det svårare att lära sig ett nytt språk, då man mer bygger lärandet på 

tänkandet. Man använder sina tidigare kunskaper och erfarenheter för att dra de slutsatser som 

man anser sig behöva, det bygger mer på att förstå det man lär sig. För yngre åldrar handlar 

det om att lyssna och minnas (Ladberg 2003, s. 55).

Ladberg (2003) påpekar även att allt kan gå mycket långsammare för elever att förstå det nya 

språket, då eleverna inte har atomiserad förståelse. Eleverna får koncentrera sig på meningen 

som sägs och ta steg för steg för att försöka förstå. Då läraren i klassen kan behöva öka 

tempot i klassen, för de andra eleverna i klassen, kan det gå för fort för de som bara lärt sig 

delar av det nya språket. Väldigt mycket tar längre tid då språket är nytt: att göra läxor, räkna 

ut problemlösningar eller att svara på lärarens frågor. Det krävs mer koncentration än vad det 

kan göra för svenska elever, och det är viktigt för läraren att se det som språksvårighet och 

inte koncentrationssvårighet (Ladberg 2003, s. 178).

Ladberg (2000) betonar modersmålets vikt. Hon menar att det är en trygghet att kunna sitt 

modermål. När elever lär sig ett nytt språk är det betydelsefullt att kunna få stöd i sitt 

modersmål eftersom det då kan fungera som en bro in i det nya språket. Då eleverna kan ett 

ord på sitt språk gör det lättare att översätta (Ladberg 2000).

Ladberg (2000) menar att modersmålslärare bör uppskattas som något mer än en språklärare. 

Modersmålslärare har erfarenhet som kanske svenskfödda lärare inte har. De förstår hur det är 

att komma från ett annat land och lära sig ett nytt språk från början. Arbete som lärare i 
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modersmål borde därför ses mer som undervisning som kan kombineras med annan 

undervisning (Ladberg 2000, s. 190).

Ladberg (2000) tar upp arbetsätt som gynnar integrering. Att arbeta tematiskt är ett arbetssätt 

som ger möjlighet till eleverna att sammansmält både kunskap och olika ämnen. Med hjälp av 

temaarbete ger man en möjlighet för eleverna att komma ifrån den stress som ofta finns i 

skolan (Ladberg 2000, s. 201 - 205).

I Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever står det att elever som 

samtidigt måste utveckla språket samtidigt med ämneskunskaperna bör få använda alla 

hjälpmedel som finns tillgängliga. Det är viktigt att alla lärare som arbetar tillsammans med 

eleven stödjer eleven, genom att visa de olika verktygen och genom att hjälpa eleven att hitta 

en god studieteknik, betonar Skolverket (http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027).

Utifrån Thomas och Colliers undersökningar av andraspråkselevers skolframgång i olika 

undervisningsmodeller drar språkvetaren Monica Axelsson (2001, s. 21) slutsatsen att elever 

som är har ett starkt första språk överförs ämneskunskaperna från det första språket till det 

andra.

Christina Rodell Olgac (1995) tycker att övergången till den ordinarieklassen helt ska ske då 

eleverna känner att de är redo. Elevernas egna förutsättningar och tidpunkt är väldigt olika 

från varje elev, då eleven känner att de vill lära sig mer, umgås med andra klasskamrater och 

då de känner att de klarar av det svenska språket (Rodell Olgac 1995, s. 55).

Lärarens roll i förberedelseklassens är väldigt viktig för eleverna, de ska finnas till för 

eleverna. Rodell Olgac menar att pedagogerna bidrar många gånger till att stärka elevernas 

negativa självbild som de brukar ha om sig själva. ”Läraren måste ha kunskap om barns 

behov och traumabearbetning, omfatta ett interkulturellt synsätt på undervisningens innehåll 

och utgå från barnens kunskaper” betonar Rodell Olgac (1995, s. 64). 



12

4. Material och metod

Uppsatsen är en kvalitativ studie, vilket innebär att jag har intervjuat tre pedagoger i en 

mångkulturell skola. Två av pedagogerna arbetar i en förberedande klass och en pedagog i en 

ordinarie klass. En intervju gjordes via e-post eftersom tillfälle för personlig intervju inte 

kunde ordnas under min korta vistelse i skolan. 

För att få en så bred förståelse som möjligt är kvalitativ undersökning ett bättre alternativ 

för undersökningen. I en kvalitativ undersökning får man en bredare kunskap om vad som är 

relevant för undersökningen. 

Jag observerade klasspedagogernas arbete under besöket i skolan. Jag lyssnade på 

pedagogernas syn på lärande, jämförde deras synpunkter och deras val av arbetsmetoder. 

Detta skedde under en period av cirka två veckor. Jag läste även litteratur om vad forskare 

anser om detta ämne, och vilka teorier de har. Innan jag skrev ner mina intervjufrågor kring 

förberedelseklasserna läste jag även examensarbeten från tidigare studenter, för att få en 

inblick kring vad de skrivit om och vad de ansåg vara viktigt att lyfta fram. 

Innan mitt besök i skolan formulerade jag sedan mina forskningsfrågor som blev grunden 

till min senare analys. Pedagogen C i den ordinarie klassen var fullt upptagen med möten och 

utvecklingssamtal, vilket gjorde det svårt för mig att hitta tid som passade både mig och 

pedagogen. Intervjun med den pedagogen fick ske via e-post.

4.1 Förberedelse inför datainsamlig

Innan jag påbörjade skriva ner mina intervjufrågor bör man tänka på vad och hur man ska 

fråga för att få en stor validitet som möjlig. Frågorna ska jag kunna koppla till min uppsats 

och de fick varken vara för svårförståeliga eller långdragna frågor. För att det ska vara lättare 

att vidareutveckla min analys, valde jag att ha ett par stora frågor med följdfrågor. 

Anledningen till varför jag valde att genomföra observationen innan jag intervjuade var dels 

för att kunna se kopplingar med vad pedagogerna säger, vilka handlingar de har och om de 

verkligen gör det som de påstår sig att göra. 
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4.2 Genomförande av observation och intervju

Innan jag påbörjade min observation beslöt jag mig att fråga de pedagoger jag hade i 

tankarna, om jag fick observera dem och om jag kunde ställa dem lite frågor under arbetets 

gång.   

”Att använda någon form av observation brukar vara lämpligast när man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (Stukát 2005, s. 49). 

Stukát menar att det inte är ovanligt att man säger något men agerar på ett annat sätt (2005). 

Detta är en av anledningarna till varför undersökningen gjordes först med observation och 

sedan intervjuerna. Jag har under min observation använt mig av deltagarobservation (Stukát 

2005, s.51), vilket betyder att jag har deltagit under ett par lektioner. Jag valde att observera 

innan jag skulle intervjua, dels för att se först hur pedagogerna agerar i samband med dessa 

elever men även för att kunna jämföra deras agerande med hur de tror att de arbetar, utifrån 

vad pedagogerna säger i intervjuerna. Hur fungerar det pedagogerna säger i praktiken? 

Under mitt besök i skolan har jag fått följa en förberedelseklass i en årskurs fem, arbetet i 

förberedelseklassen och även i den ordinarie klassen. När eleverna från den klass jag följde 

var i förberedelseklassen observerade jag pedagogernas roll i den klassen och när de hade 

lektioner i den ordinarie klassen observerade jag den ordinarie pedagogens arbete. Under 

observationerna förde jag anteckningar i ett skrivhäfte. Stödord användes för att minnas det 

jag såg, för att när ett tillfälle fanns skriva ner observationerna mer utförligt. 

Jag valde att göra kvalitativa intervjuer för att fånga pedagogernas synvinkel. Jag började 

med bakgrundsfrågor för att se vad pedagogerna har arbetat med innan, vilken utbildning de 

har och hur de anser att det är att arbeta i denna skola. Där efter gick frågorna in mer på mina 

forskningsfrågor, hur de väljer att arbeta, vilka metoder de använder och hur deras arbete 

fungerar. Jag avslutade med att ställa allmänna frågor kring ämnet. Många av mina följdfrågor 

handlade om varför de valt att arbeta på detta sätt. Jag valde att utesluta frågor som bara 

kunde besvaras med ja/nej svar, för att få en djupare förståelse i ämnet. När jag avslutade min 

intervju fick pedagogerna frågan om de ville tillägga något och jag avslutade med att tacka för 

intervjun. Med hjälp av intervjuerna fick jag mer empirisk tyngd i undersökningen eftersom 

jag fick ta del av pedagogernas erfarenheter kring respektive arbetssätt. Under och efter 
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intervjuerna, som gav mycket och användbar information, fick jag en klarare bild på att 

pedagogerna arbetar på ett sätt som de anser gynnar eleverna.

De två intervjuerna som genomfördes personligen har även spelats in med hjälp av en 

bandspelare. Detta var nödvändigt för att inte sitta och skriva samtidigt men även för att inte

glömma något som pedagogerna har sagt. En annan fördel med att spela in är att man kan 

göra en mer grundlig analys med hjälp av de svar man fått. Man kan alltid gå tillbaka och 

lyssna på vad de sagt för att vidareutveckla. Om jag missar något under intervjun kan jag 

alltid vända mig tillbaka till det jag spelat in för att kontrollera om det som sagts verkligen 

stämmer. 

Jag har även, som tidigare nämnt, ställt ett par frågor via e-post med den pedagog jag inte 

fick tillfälle att fråga under min vistelse i skolan. Svaret kanske inte blir lika djupgående som i

en personlig kontakt men svaren som jag fick gav tydliga synpunkter kring hennes tankar om 

lärarrollen och hennes arbetssätt. 

4.3 Urval

Jag har valt att intervjua tre pedagoger, alla inom samma skola, varav två pedagoger inom 

förberedelseklass och en pedagog inom ordinarie klass. Syftet var för att se samarbetet mellan 

dem och även metoderna som de använder när arbetar. 

För att skydda pedagogernas identitet kommer förberedelseklassens pedagoger framöver 

att kallas för pedagog A resp. B och ordinarieklassens lärare för pedagog C. 

Två av pedagogerna jag intervjuat arbetar i förberedelseklass med elever som går i årskurs 

tre upp till årskurs fem. Jag valde att intervjua förberedelseklassens pedagoger av anledningen 

att de arbetar med elever som nyligen anlänt till Sverige och alltså har stor erfarenhet när det 

gäller arbetet. En av pedagogerna, Pedagog A har arbetat i förberedelseklassen i nio år, medan 

Pedagog B endast arbetat i ett år. Jag har valt att intervjua dem separat för att se om det finns 

skillnader i hur de arbetar, hur de bemöter eleverna och deras olikheter. Jag har även 

intervjuat en pedagog som är klassföreståndare i en årskurs femma. Jag valde att intervjua den 

pedagogen för att få en mer fördjupad inblick i hur det är när eleverna hamnar i deras klass på 

heltid. 

Som tidigare nämnt är det två pedagoger i förberedelseklassen. Pedagog A har arbetat 

inom förberedelseklassen i nio år och har väldigt mycket erfarenhet kring hur det är att arbeta 

inom området. Pedagog B har däremot inte arbetat länge inom förberedelseklass, hon har 

arbetat ett år inom området och ett år även som vanlig klasslärare. Med andra ord är hon en 
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relativt nyexaminerad lärare. Arbetssättet inom förberedelseklassen ändras allt eftersom 

eleverna är olika och har olika behov. Pedagogerna arbetar väldigt lika och har samma syn på 

eleverna, i den utvecklande och den lärande delen. 

Pedagogen i ordinarieklassen, Pedagog C, är en pedagog som har arbetat inom skola i cirka 

sju år. Under hennes utbildning har hon haft en stor inriktning i både svenska och engelska. 

Pedagogen arbetar i en klass med 55 elever men är klassföreståndare för en tredjedel av dessa. 

Hon arbetar tillsammans i med ytterligare två pedagoger, de delar in eleverna i olika 

kunskapsnivåer. Elever som behöver extra stöd ska kunna få det utan att känna att det går för 

fort. 

4.4 Bortfall

Under min vistelse i skolan hade jag kommit överens med fyra pedagogerna att ses och 

stämma av en tid för intervju. Under perioden jag vistades i skolan bestämde sig en lärare från 

den ordinarie klassen, att dra sig ur undersökningen och ville inte intervjuas vare sig 

personligen eller via e-post. 

4.5 Genomförande

Jag beslöt mig för att besöka en mångkulturell skola i södra Stockholm för att få en större 

möjlighet att göra en studie utifrån det jag vill undersöka. Jag kontaktade skolan via telefon 

ett par veckor före mitt besök, för att förklara vad jag skulle göra och om det gick bra att 

komma för observation och intervjuer. Innan jag besökte skolan berättade jag vem jag ville 

intervjua och i helhet vad jag skulle observera. Före mitt besök skrev jag ner mina 

frågeställningar för att personalen i skolan skulle få en inblick i vad jag gjorde där. 

5. Resultatredovisning

I det följande kommer resultaten av undersökningen att presenteras. Redovisningen utgår från 

mina intervjuer, e-postsvar (se bilaga 1 och 2) och observationer.
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För eleverna som går i förberedelseklassen är det otroligt viktigt att de får ta del av vad 

som pågår i ordinarieklassen. Eleverna spenderar hälften av skoltiden i förberedelseklassen 

och resten i ordinarieklassen. Denna lösning ger eleverna möjlighet att dels få inblick på hur 

en stor klass fungerar och samtidigt även att få tryggheten som en förberedelseklass kan ge, 

med mindre elever och större möjlighet att utveckla det svenska språket. 

Cirka 25 procent av eleverna i skolan har gått i förberedelseklass, vilket visar att behovet 

av förberedelseklasser är mycket stort. Eleverna går mellan två och tre terminer i 

förberedelseklassen, för ett par elever som har det lite svårare kan gå upp till fyra terminer om 

behovet finns. Mycket bygger på vilken erfarenhet eleverna har inom skola och personliga 

förutsättningar. 

I förberedelseklassen går det elever från årskurs tre upp till årskurs fem. Från varje klass 

finns det cirka åtta elever. I undervisningen är det två pedagoger som hjälps åt. Vid flera 

tillfällen är det oftast en klass åt gången, men ett par timmar i veckan är det två klasser 

samtidigt och då delar pedagogerna på sig för att kunna arbeta mer individuellt med eleverna. 

Mottagande av nyanlända elever

Då nya elever ska börja i förberedelseklassen är det många som är delaktiga i processen. 

Skolintroduktionen börjar med att intendenten i skolan tar emot och skriver in eleverna. 

Intendenten meddelar även förberedelseklassens lärare om att en ny elev är att vänta. 

Förberedelseklassens lärare kontaktar därefter föräldrarna för ett informationsmöte, där 

presenteras arbetssättet, skoldagarna, skolsyster, schema och lärarna. Här får de reda på allt 

praktiskt som är viktigt för eleven. All information som pedagogerna senare vill förmedla till 

föräldrarna görs via modersmålsläraren/studiehandledaren. 

Elevernas bakgrund

För att pedagogerna ska kunna arbeta med eleverna måste de få så mycket bakgrundsfakta 

som möjligt. Pedagogerna får ofta planera undervisningen utifrån vad eleverna kan. Elevernas 

skriftspråk innan de kommer till skolan är väldigt olika och deras skolkulturer skiljer sig från 

varandra. Som förskolepedagog måste man se till varje individ eftersom de inte kan lika 

mycket. Pedagog B framförde att på senaste året har många elever från Polen kommit till 

skolan som kan det latinska alfabetet, därför har lättare att skriva på svenska. Pedagogen 
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berättade även om elever som kommit från Syrien där de har lite svårare med att skriva på 

svenska, eftersom de har lär sig att skriva med de arabiska bokstäverna. 

Trygghet

När man undervisar elever är trygghet det viktigaste som finns poängterar lärarna. Känner 

eleverna ingen trygghet utvecklas inte de. Pedagog B betonade flera gånger under intervjuns 

gång att om man inte är eller känner sig trygg och inte mår bra, kan man inte lära sig något. 

”Trygghet är olika för varje barn. Det beror på vad man har för bakgrund, och tar därför olika 

lång tid att börja känna sig trygg”. Pedagogerna menar att många elever i klasserna är väldigt 

osäkra innan de kommer till oss, även då eleverna varit här under en lång period är det många 

som är osäkra kring deras roll i klassrummet. Pedagog B menar att det gäller att skapa 

trygghet och därefter gäller det att arbete med motivationen till att skapa lusten att lära.

Arbetssätt och undervisningsmaterial

Under tiden som eleverna går i förberedelseklass arbetar de på ett sätt där pedagogerna är som 

en hjälpande hand. Pedagogerna uppmuntrar eleverna att använda språket snäppet över deras 

aktuella nivå. Språkutvecklingen är det största arbetet i förberedelseklassen. För att eleverna 

ska kunna gå vidare till ordinarie klassen måste de kunna använda det svenska språket så 

mycket som möjligt. Pedagogerna producerar mycket av materialet själva, de anser att 

eleverna behöver struktur och att behovet som eleverna har, inte alltid kan följas i de vanligt 

läromedel. Som en undervisningsmetod arbetar pedagogerna med olika teman under läsåret. 

Ett exempel som pedagogerna arbetade med är vett och etikett, ”där eleverna både får ta del 

av det sociala och det språkliga”, som Pedagog A uttryckte det.

Då språket är första prioritering för förberedelseklassens pedagoger bygger mycket av 

deras undervisning på hur språket används. När pedagogerna samtalar med eleverna tänker de 

ofta på vad och hur de samtalar. Då eleverna inte förstår vad pedagogerna säger ber de 

eleverna påpeka att de inte förstår och försöker förtydliga så gott det går. Kroppsspråk är även 

lika viktigt som själva språket när pedagogerna samtalar med eleverna, eftersom eleverna då 

kan få en tydligare bild om vad som diskuteras. När ett ord dyker upp som eleverna inte klarar 

av att uttala rätt kan pedagogen artikulera ordet för att eleverna ska kunna upprepa efteråt. 

Då språket är det viktigaste för dessa elever tar pedagogerna väldigt mycket hjälp av 

modersmålsläraren och studiehandledaren, de kan hjälpa till att översätta och tolka. 
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Pedagogerna anser att den sociala delen är nästan lika viktig som språket, eleverna måste ta 

del av den delen för att de ska kunna fungera i den svenska skolan och ute i samhället. 

Pedagogerna tar upp problem som eleverna tar med sig till klassrummet för att eleverna ska få 

en mer verklighetsuppfattning. Exempel som eleverna kan ha är bland annat läxor, 

läggningstider, hur bör man bete sig i och utanför klassrummet, med kompisar etc. 

När eleverna ska arbeta med ordinlärning gäller det för eleverna att de får en klar bild om 

vad pedagogerna menar. Det gäller för pedagogen att använda kroppsspråket väldigt mycket i 

början, men även bilder eller verkliga föremål om möjligheten finns. Arbete med ett nytt tema 

inför klassen använder pedagogerna allt de har tillgång till. Bilder kan vara den största 

hjälpen. Får eleverna en bild framför sig kan de koppla till det den erfarenhet de har varit med 

om innan.

Lika viktigt som det är att kunna språket är det att kunna lyssna och skriva. Många av 

uppgifterna som eleverna får gäller att lyssna till instruktioner och sedan skriva ner. För att 

eleverna ska kunna relatera talet till skrift får eleverna uppgifter att lyssna på en mening åt 

gången och sedan skriva ner det på ett separat papper. Med hjälp av denna uppgift ser man 

som pedagog vilken språklig kunskapsnivå som finns hos eleven. 

Om eleven känner sig mer säker på att skriva på sitt förstaspråk ska möjligheten ges. 

Pedagogerna anser att de ska få kunna uttrycka sig på sitt modersmål lika väl som på svenska. 

Då modersmålsläraren eller studiehandledaren finns tillgängliga i skolan, hjälper de eleven att 

översätta till svenska för att förberedelseklassens pedagoger ska få möjlighet att läsa deras 

texter men även att eleven ska få möjlighet att översätta och ta del av det svenska språket 

samtidigt. 

Många övningar som den ordinarieklassen har i klassrummet tar eleverna med sig till 

förberedelseklassen för att, med mer hjälp av pedagogerna, kunna skriva de uppgifter som 

tilldelats. Då förberedelseklassen inte är lika stora som ordinarie klassen får eleverna arbeta 

mer koncentrerat och fokuserat än vad det annars skulle ske. 

Elevernas egna mål

Pedagogerna arbetar utifrån vad barnen kan innan de kommer till skolan, undervisningen är 

väldigt individanpassad och strävar efter att eleverna ska kunna sätta egna mål ”eleverna vet 

vad de kan och vad vill jag göra” säger Pedagog A. Pedagogerna lär eleverna att sätta egna 

mål utifrån vad de kan och vill uppnå inom en kort framtid. Sätter man ett mål som är för 

långt i framtiden och som kan vara för svårt för eleven att klara av samtidigt så kan eleverna 
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känna att de inte klarar av att nå målet och ger upp. Att eleverna sätter egna korta mål gör att 

pedagogerna kan uppmuntra eleverna och ge dem stöd då pedagogerna anser att det behövs. 

Utvärdering genom individuell utvecklingsplan

För varje elev har pedagogerna en individuell utvecklingsplan där de skriver ner vad eleverna 

har uppnått och en framtidsplan på vad eleverna bör lära sig. Pedagogerna tar även hjälp av 

åtgärdsplan, där pedagogerna följer upp i både kunskapsmål och sociala mål. För att 

pedagogerna ska få en utvärdering på vad eleverna kan efter olika arbeten/lektioner eller 

teman har pedagogerna olika läxförhör, för att se hur eleverna utvecklas kunskapsmässigt. 

Samarbete mellan pedagoger

I förberedelseklassen samarbetar de med olika arbetslag för att ta del av de olika synpunkterna 

som alla pedagogerna har. Pedagogerna i förberedelseklassen samarbetar väldigt mycket med 

modersmålsläraren/studiehandledaren för att det ska vara lättare för eleverna att förstå. Därför 

är kommunikationen bland lärarna det viktigaste då man arbetar med gemensamma elever. 

”Kommunikationen mellan är otroligt viktigt mellan personalen. Det kan vara svårt men man 

försöker så gott det går” (Pedagog A). Skulle man inte arbeta inom olika arbetslag kan det 

vara betydligt svårare då tiden är en bristvara då man inte får tid att planera tillsammans som 

när man arbetar inom samma arbetslag. 

Elever från förberedelseklass i den ordinarie klassen

Undervisningen med eleverna från förberedelseklassen varierar olika för varje elev, Pedagog 

C menar att det beror på hur mycket svenska de har lärt sig. En del kan helt och hållet 

inkluderas i den vanliga undervisningen på en gång. Andra behöver ha mer undervisning i 

svenska som andraspråk. 

I den ordinarie klassen har pedagogerna delat in alla elever i årskurs fem i tre olika 

kunskapsnivåer för att ge eleverna möjlighet att arbeta i sin egen takt. De bör inte känna att 

inte kan mycket utan att de är i klassen för att lära sig något. För eleverna i 

förberedelseklassen vill pedagogen att de följer med i undervisningen som deras 

klasskamrater. Visar det sig att eleverna inte är med i klassen får de med sig uppgifter som de 

kan sitta och arbeta med i förberedelseklassen tillsammans med pedagogerna där. 
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Planering i undervisningen

När undervisningen ska planeras använder sig Pedagog C av de mål eleverna ska klara av 

under läsåret. Hon utgår från dessa när hon planerar vad hon bör göra under 

lektionstillfällena. Utifrån de mål eleverna bör kunna, väljer hon de material som hon anser 

motsvarar målen. Övningar som pedagogen använder sig av är allt från läromedel, stenciler 

och även muntliga övningar. Då elevernas bakgrund inte spelar stor roll i planeringen av 

undervisningen tittar hon mer i vilken kunskapsnivå som eleverna ligger i. Pedagogen utgår 

från vad eleverna kan och språket lär eleverna sig då de läser de olika ämnarna. 

Individualisering

Pedagogen arbetar så gått det går med att individualisera undervisningen men eftersom 

klasserna är så pass stora kan det ibland vara omöjligt. Hon menar att man istället kan dela in 

eleverna i nivågrupper. Då får eleverna arbeta med andra elever som ligger i samma nivå som 

de själva. Detta underlättar för pedagogen som då kan arbeta på ett mer generellt sätt som 

gynnar fler. Det finns andra alternativ menar pedagog C, t.ex. att ha läxförhör i engelska med 

eleverna. ”Där i ett av läxbladen så står de engelska orden med i läxförhöret och ett utan de 

engelska orden, för att eleverna själva ska få bestämma utifrån sina kunskaper. Ibland vill 

någon ha den med engelska orden för att de inte har kunnat träna in orden eller att eleverna 

väljer att ha den ”svårare” för att få en utmaning” säger Pedagog C. Om pedagogen ser att 

eleverna har det svårt i skolan brukar pedagogen ha utvecklingssamtal med eleven efter 

skoltid för att kunna ge eleverna lite extra stöd och idéer.  

Arbetsmetoder i den ordinarie klassen

Det svenska språket är lika viktigt här för eleverna, inte bara för förberedelseklassen utan för 

alla eleverna i hela klassen. Som pedagog tänker man alltid på sitt språk oavsett vem man 

pratar med. Det som skiljer sig för eleverna från förberedelseklass är att kroppsspråket 

används betydligt mer, man måste visa vad man vill om de inte förstår allt som sägs till dem. I 

olika uppgifter får man visa vad uppgiften går ut på, sitta och förklara så gott det går. Visar 

det sig att eleven inte förstår finns möjligheten att översätta till deras modersmål, med hjälp 

av andra elever (som talar samma modersmål) eller modersmålsläraren. 
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Som tidigare nämnt får eleverna möjlighet att skriva olika uppgifter under förhör, anser 

eleven att han/hon inte klarar mycket får de det förhör som är lättare. I det förhöret står de ord 

som de hade i läxa, då kan eleverna ta hjälp av dessa.   

Lek är ett annat arbetssätt som pedagog C använder sig av, då hon anser att det är ”ett 

roligt sätt att lära sig på”. Hon poängterar att det ger en möjlighet för eleverna i 

förberedelseklassen att titta och lyssna på sina klasskamrater och sedan försöka själva. Ett sätt 

som gör att eleverna lär sig nya ord och en rolig lyssnarövning ”höra ord kan jag tycka med 

lätthet övas med olika typer av lek. Jag tänker på min please-lek”. Pedagog C syftar här till en 

lek då hon ber alla elever att göra som hon säger, men pedagogen måste säga ”please” innan 

de agerar.

En annan arbetsmetod som pedagogen använder sig av är repetition för eleverna, ”många 

gånger så repeterar man olika moment innan man går vidare. Jag tänker på kemi som jag har 

haft denna termin. Innan jag har gått vidare så har jag alltid repeterat det vi jobbade med 

innan”. Detta gör att eleverna har det lättare att följa med på vad man har gjort och förstår allt 

mer. 

Utmaning med att arbeta med elever som går i förberedelseklass

Den största utmaningen enligt pedagog C är att ha med material i undervisningen som 

utvecklar utan att trycka ner eleverna. Pedagogen menar att nivån i undervisningen måste vara 

rätt för dessa elever, utan att de ska känna att det är för svårt för dem. Det är den största 

utmaningen i att ta emot nyanlända elever i en ordinarie klass, tycker pedagog C. 

Når eleverna från förberedelseklassen målen?

De flesta av eleverna når målen men det finns några enstaka elever som inte klarar av de 

målen som finns för årskursen. Eftersom klasserna har olika nivågrupper i årskursen är det 

idag betydligt fler som klarar av målen än för ett par år sedan, menar pedagog C. 

En av anledningarna till varför ett par elever inte uppnår målen är för att de inte har gått i 

den svenska skolan så länge. Det hänger också på vilken skolvana och vilka kunskaper 

eleverna hade innan de kom till Sverige.



22

När är eleverna redo att gå över till den ordinarie klassen?

Utifrån de tre pedagogerna synpunkter, kring övergång från en förberedelseklass till en

ordinarieklass, som menar att båda parterna måste vara överens.  Pedagogerna och eleverna 

måste ta beslutat tillsammans. De menar att det är upp till varje elev och pedagoger att se över 

hur det ligger till för varje elev. Alla pedagoger är eniga om att eleven måste behärska det 

svenska språket innan de går över till storklassen, om det sker tidigare kommer eleven att 

känna sig oerhört vilsen i storklassen. För pedagogerna är målet att eleven ska klara av att tala 

och skriva på svenska ungefär i lika nivå som klasskamraterna. 

6. Analys

I detta avsnitt kommer resultatet, de teoretiskanknytningar och den tidigare forskningen att 

sammanbindas med mina egna tankar kring undersökningen.  

Lärarens roll i klassrummet

Det finns många principer för dagens lärare, mycket bygger på att följa de mål eleverna ska 

kunna men även riktlinjer som lärarna måste följa. I Lpo 94 läser man att lärarna måste se till 

varje individs förmåga, att eleverna ska ta del av den sociala gemenskapen. Lärarna i skolan 

bör se till att alla elever känner sig trygga, att de vill lära sig. Då läroplanen menar att skolan 

ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som bör ge eleverna den trygghet och 

vilja och lust att lära (Lpo94, s. 7). Pedagogerna har den stora uppgiften att kunna se till varje 

individ och att lära eleverna att förlita sig på sina egna förmågor. Lärarna bör finnas till som 

ett stöd för eleverna, den hjälp eleverna kräver bör finnas inom skolan. Pedagogerna i skolan 

jag besökte arbetar, i både förberedelseklassen och den ordinarie klassen mycket för att stärka 

själva individen. De skapar en harmonisk miljö för eleverna som får möjlighet att arbeta i sin 

egen takt och även på ett sätt som pedagogerna anser gynna deras intresse. Jag anser att detta 

är bland det viktigaste, att försöka arbeta utifrån varje individs förutsättningar. Annars så är 

det många elever som ses bort och inte klarar av skolan. 

Lärarens roll är även att lära sig om elevernas bakgrund, främst för de eleverna som 

nyligen kommit till Sverige. Som pedagog vet du inte mycket om eleverna då de börjar i 

klassen, många av eleverna tillsammans med vårdnadshavare eller själva rymt av politiska 



23

skäl eller en traumatisk händelse. Många av eleverna är väldigt osäkra i sin roll, därav drar sig 

tillbaka. Pedagogen måste ta del av bakgrundfakta för att få eleven känna sig trygg i deras 

närvaro. Rodell Olgac (1995) menar att lärarens roll i förberedelseklassen bidrar många 

gånger till att stärka elevernas negativa självbild. Med en negativ självbild menar Rodell 

Olgac att eleverna kan känna att de inte kan språket så pass bra och därav känna att det inte 

klarar av att prestera och negativa tankar uppstår . Så ”läraren måste ha kunskap om barns 

behov och traumabearbetning, omfatta ett interkulturellt synsätt på undervisningens innehåll 

och utgå från barnens kunskaper” (Rodell Olgac 1995, s 64). Under den första perioden då 

eleverna vistas i klassrummet är det mycket som känns osäkert hos eleverna och där av bör 

pedagogerna arbeta mycket genom att utgå från eleverna, vad de kan och bör kunna. Varje 

barn har olika behov och enligt mig även få tillgångar till olika metoder. 

Samarbete med andra pedagoger

Pedagogerna i skolan arbetar med väldigt många andra i arbetslaget, inom förberedelseklass 

arbetar de väldigt mycket med ordinarieklassens lärare och även oerhört mycket med 

modersmålsläraren. Även pedagoger i den ordinarie klassen samarbetar mycket med 

förberedelseklassens pedagoger och modersmålsläraren. De ger, vad de anser största stödet till 

alla elever. I Lpo 94 finns det riktlinjer som tyder på att samverkan mellan olika pedagoger 

bör finnas för att nå utbildningsmålen (Lpo94, s.12). Pedagogerna arbetar på ett sätt som 

underlättar eleverna att använda sig av det språk de behärskar mest och även för att nå en 

kunskapsnivå som eleverna är kapabla till. Bergman m.fl. (2001) betonar även de vikterna av 

att arbeta inom de olika arbetslagen. De menar att när eleverna är på en nybörjarnivå krävs det 

åtgärder av alla de pedagoger som arbetar med eleverna. Genom att man för ett samarbete 

kommer den kognitiva kunskapsnivån hos eleverna att ökas. De menar att modersmålsläraren 

bör få en större roll inom det pedagogiska arbetet, arbeta mer i en ämnesundervisning 

(Bergman m.fl. 2001, s. 64). Inom den skola jag vistades i, hade modersmålslärare (även 

studiehandledare) en given roll i skolan vilket var betydligt mer än att lära ut elevernas 

modersmål. De arbetade med eleverna på ett mer ämnesutvecklande sätt, pedagogerna från 

den ordinarieklass gav modersmålslärarna samma arbetsuppgifter som de gav eleverna i den 

ordinarie klassen för att kunskapsnivån inte ska sjunka för elever som inte kunde följa 

undervisningen på svenska än. Har man i en skola tillgång till modersmålslärare som har ett 

annat modersmål än vad du har, bör man ta nytta av kunskap som de har. 
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Ett annat samarbete som pedagogerna i skolan betonade var temaarbete. I de olika 

arbetslagen arbetar de väldigt mycket tillsammans. Tema är ett sätt som de använder sig av 

och pedagogerna menar att eleverna känner att de klarar av mer om de får arbeta med fler 

klasskamrater. Ladberg (2000) menar att arbetssättet även gynnar integrering, ett arbetssätt 

som ger möjlighet att arbeta tillsammans med klasskamraterna och ta del av deras kunskaper. 

Arbetsätt som får eleverna att sammansmälta både kunskap och olika ämne. Ladberg menar 

att eleverna även kommer ifrån stressen som många elever kan känna av (Ladberg 2000, s 201 

- 205). För eleverna i förberedelseklassen ger man en möjlighet att ta del av kunskap som 

deras kamrater i klassen har och eleverna delade med sig av sina erfarenheter. Ser man att 

eleverna drar nytta av en metod ska man som pedagog se det som en möjlighet och utveckla 

detta vidare. 

Språkutveckling 

För att eleverna ska få en korrekt undervisning som möjligt bör pedagogerna arbeta med att 

bygga upp elevernas språkutveckling. De bör använda sig av de arbetsmetoder de anser 

bygger upp deras språk i både tal och skrift. Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist (2001) påstår 

att det är viktigt att upptäcka elevernas brister och tecken för att kunna ge en fortsatt 

undervisning. (Bergman 2001, s. 19). Pedagogerna bör veta vad eleverna inte klarar av för att 

kunna ge det stöd åt eleverna. I enlighet med Bergman m. fl. (2001) anser även pedagogerna i 

min studie att man bör upptäcka elevernas svagheter i ett tidigt stadium för att kunna hjälpa 

eleverna. Ser man inte de tecken och brister som eleverna har i början kan det bli betydligt 

svårare att hjälpa eleverna allt senare i högre årskurser, det gäller att ta nytta av den kunskap 

man har för att se vilka brister eleverna har i ett tidigt stadium.   

Ämnesundervisning

För att eleverna ska ta till sig ämneskunskaperna på bästa tänkbara sätt anser många teoretiker 

att undervisningen borde bygga på barnens första språk. I enlighet med Ladbergs beskrivning 

av att modersmålet kan fungera som en bro för undervisningen på sitt andra språk (Ladberg 

2000, s.191), pedagogerna i förberedelseklassen tar hjälp av modersmålslärare och 

studiehandledare. Detta är viktigt för att eleverna, då de lär sig det nya språket, får en bild i 

huvudet när de samtalar om olika ämnen. Pedagogerna menar att eleverna lär sig svenska 

genom att läsa ämnen, då modersmålsläraren eller handledaren finns till som ett stöd i de 



25

olika klasserna. Bergman m.fl. (2001) menar att i skolan brukar man skilja på 

språkundervisning och ämnesundervisning och hon menar att konsekvensen leder till att 

eleverna inte utvecklas i den kunskapsnivå de bör ligga i, utan att eleverna halkar efter sina 

klasskamrater (Bergman 2001, s. 67 - 68). Under besöker i den här mångkulturella skolan 

upplevde jag att eleverna och pedagogerna arbetar på ett sätt som gynnar dessa elever på deras 

bästa sätt, de arbetar utifrån vad har för mål. Eleverna, som tidigare nämnt, är hälften av 

skoltiden i förberedelseklassen, den andra i ordinarieklassen och en del hos 

modersmålsläraren/studiehandledaren. På detta sätt ger man eleverna de verktyg som behövs. 

Då eleverna får uppgifter från den ordinarie klassen ger man eleverna möjligheten att arbeta 

med uppgiften tillsammans med modersmålsläraren/studiehandledaren på sitt modersmål och 

därmed följa med i ämnesundervisningen. 

Svårigheter

Det finns många svårigheter då man lär sig ett nytt språk. En av svårigheterna är att ju äldre 

man blir desto svårare får man att klara av ett nytt språk. I förberedelseklassen är det elever 

från årskurs tre upp till årskurs fem, enligt pedagogerna går det betydligt lättare för eleverna i 

årskurs tre och fyra än vad det gör för eleverna i årskurs fem. Då eleverna kommer vid årskurs 

fem till Sverige eller den svenska skolan, innan dess haft ett annat språk i undervisningen, 

börjar där efter att lära sig svenska går det inte lika bra för alla. Pedagogerna tror som 

Ladberg (Ladberg 2003, s.55) att språket blir svårare att ta till sig då man blir äldre. 

En annan svårighet kan vara för pedagogen att förstå allt eleverna vill få fram då de inte 

behärskar språket så pass väl. Då eleverna skriver ämnesuppgifter kan pedagogerna uppfatta 

något helt annat än vad eleverna avsett. Ett sätt att ta del av elevernas tankar visade sig vara 

med hjälp av modersmålsläraren/studiehandledare, och som Håkansson säger att man även 

försöker förstå att eleverna kommer från en annan språklig och kulturell bakgrund. Som 

tidigare nämnt, skriver Håkansson (2003, s. 166) att tvåspråkiga elever som nyligen kommit 

till ett nytt land kan ha en annan kunskapsnivå samt andra sätt tänka/skriva på. Detta kan vara 

förklaringen till varför läraren kan ha svårt att förstå eleven när de talar och skriver på 

svenska. Under min observation kunde jag se flera elever från förberedelseklassen, som 

befann sig i den ordinarieklassen, att de arbetade på ett helt annat sätt i matematik än sina 

ålderskamrater i Sverige. Deras kunskap inom matematik kan vara helt olik den kunskap som 

pedagogerna lär ut eleverna i den ordinarie klassen. Jag anser att det är viktigt att som 
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blivande lärare använda kunskaper och metoder alla elever har, för att se vilken metod som 

fungerar för dessa elever. 

Flerspråkighet

Vi människor är kapabla att kunna lära oss flera språk under vår livslängd. I dagens samhälle 

uppskattas flerspråkighet mer än vad det har gjorts tidigare. Gisela Håkanson (2003) menar att 

tvåspråkighet är mer naturligt och att vara två- eller flerspråkig kan förknippas med flexibilitet 

och anpassningsförmåga (Håkansson 2003, s. 28). Beroende vilket språk som talas under ett 

samtal kan flerspråkskunniga anpassa sig efter språket. Man kan göra sig förstådd på flera 

olika sätt om personen i frågan inte förstår det som sägs. För eleverna som nyligen kommit till 

Sverige så är det viktigt att pedagogerna i skolan låter eleverna uttrycka på ett sätt som de 

klarar av. Om möjligheten, för eleverna i förberedelseklass, finns för att använda sitt 

modersmål bör man kunna använda det. Även Monica Axelsson tar upp att elever som har ett 

starkt första språk kan överföra kunskap till det andra språket (Axelsson 2001, s. 21). Det är 

ett sätt för elever att ta vara på deras kunskaper och utnyttja dem i olika situationer. Får 

eleverna den uppmuntran, av pedagoger, att använda sig av flera språk så menar Ladberg 

(2003) att omgivningen kommer se det som en självklarhet, något värdefullt och eleverna ser 

det som något naturligt att använda (Ladberg 2003, s.31). Att stödja elevernas flerspråkighet 

kan vara en uppgift som kan vara svår att klara av för pedagogerna, men i skolan och 

arbetslaget jag observerade hjälper man varandra och når goda resultat. I och med att 

modersmålslärarna används som ett stöd i undervisningen ger man dem en större roll i skolan. 

Detta i sin tur ökar modersmålens status och gör att eleverna känner att flerspråkighet är 

uppskattad. Detta arbetssätt och syn på flerspråkighet stämmer överens med forskningen som 

betonar modersmålets roll för en kontinuerlig språk- och kunskapsutveckling (jfr. Axelsson

2001, Håkansson 2003, Ladberg 2003).   

I dagens skola anses man att modersmålsläraren är en språklärare och bör därför bara ägna 

sig åt att lära eleverna deras modersmål. Många teoretiker och forskare anser att man bör 

kunna sitt modersmål riktigt bra för att få ett starkt andra språk. Genom att ha modersmål i 

skolan eller att tala modersmålet hemma stärker man elevernas andra språk. Under mitt besök 

i skolan så berättar Pedagog B att samarbete med modersmålsläraren/studiehandledaren har 

givit dem så mycket, modersmålsläraren/studiehandledare då eleverna har lättare att utrycka 

sig på sitt modersmål. Som Ladberg (2000) menar att modersmålsläraren bör betraktas mer än 

en språklärare, hon menar att modersmålslärare har många erfarenheter som de svenskfödda 
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lärarna inte har och modersmålsläraren förstår mer i hur det är att komma från ett annat land 

och lära sig ett nytt språk. Hon menar att modersmålslärare borde ses mer än en 

modersmålsundervisare och mer som en pedagog vars arbete kan kombineras i en annan 

undervisning (Ladberg 2000, s. 190).  Och under min vistelse i skolan och samtal med 

pedagogerna får jag reda på att de eleverna som får tillfälle att använda sitt modersmål i 

skolan, i en allt mer ämnesundervisning, vilket ger en mer ökad nivå, kunskapsmässigt. 

Pedagogerna menar att man ska använda sig av alla metoder man kan för att eleverna ska nå 

målen. Hon menar att eleverna har kunskaper innan de kommer till Sverige och kan använda 

sig av tidigare erfarenheter och utveckla tillsammans med modersmålsläraren. Även i 

skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) står det att elever som 

utvecklar de språkliga som ämneskunskaper ska få kunna använda all hjälpmedel som finns 

tillgänglig för att få en god studieteknik (Skolverket 2008, s. 15). Skolan ska använda sig av 

metoder som ger eleverna den bästa tänkbara undervisning för att utveckla sin språkliga nivå 

och kunskapsnivå. Pedagog A och B menar att för de elever som nyligen kommit till Sverige 

kan modersmålsläraren/studiehandledaren vara en hjälpmetod som kan användas som en bro 

för förståelse inom det språkliga och även inom ämneskunskaper. 

Motivation

En av de viktigaste egenskaper som man bör ha när man lär sig ett nytt språk är motivation. 

För pedagog B är målet att alla elever i klassen ska ha hög motivation, annars lär de sig inte 

språket samt tycker att det inte är givande. Ladberg (2003, s. 51) menar att motivationen är 

avgörande för ett barn när de lär sig ett nytt språk. Det är dels pedagogernas strävan att se till 

att motivationen finns hos varje elev. Genom att pedagogerna gör undervisningen lustfyllt får 

eleverna en mer vilja att klara av mer (2003). Under intervjun så säger Pedagog B att finns 

ingen motivation hos dessa elever så har de ingen lust att lära sig något nytt. 

Övergång till ordinarie klass

För att en övergång ska ske från förberedelseklass till den ordinarie klassen så krävs det en 

samverkan mellan pedagogen och eleven. Pedagogerna i skolan menar att när en övergång 

närmar sig för en elev ser man i utvecklingsstadierna hur eleven ligger till i språket. 

Pedagogen från den förberedande klassen tittar mycket på den språkliga nivån. Kan eleven det 

svenska språket i samma nivå som klasskamraterna? Rodell Olgac (1995) som tycker att 
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övergången till den ordinarieklassen helt ska ske då eleverna känner att de är redo. Elevernas 

egna förutsättningar och tidpunkt är väldigt olika från varje elev, då eleven känner att de vill 

lära sig mer, umgås med andra klasskamrater och då de känner att klarar av det svenska 

språket (Rodell Olgac 1995, s. 55). Något som motsäger det pedagogerna arbetar för, Pedagog

C menar att eleverna inte ska slussas då de inte är redo. Eleverna kanske anser att de klarar av 

det men i en mer kunskapssyn anser jag så som pedagogerna A, B och C att pedagogerna ska 

få sista ordet. Eleverna ska få vara med och påverka, men pedagogerna ska ha en mer 

inverkan i när det ska ske. Pedagogerna i skolan har en större inblick i vilken kunskapsnivå de 

ligger på. Sker övergången i ett tidigare stadium än förutsett anser jag att eleverna skulle 

kunna se det som påfrestande, vilket kan leda till motgångar. 

Förberedelseklass eller ordinarieklass

Många gånger har man läst i olika litteraturböcker och även fått se ute i olika skolor att 

förberedelseklass inte arbetar tillsammans med den ordinarieklassen, vilket inte behöver vara 

dåligt. Det som jag blev glatt överraskad över var samarbetet mellan de olika arbetslagen. Då 

eleverna spenderar en del av sin skoltid i förberedelseklassen, en del i ordinarieklass och även 

en del tillsammans med modersmålsläraren och studiehandledaren. Eleverna får en större 

möjlighet att arbeta upp sitt svenska språk i sin egen takt och även hänga med i 

ämnesundervisningen med hjälp av de olika pedagogerna. 

7. Sammanfattning och slutsats

Undersökningen gick ut på att se hur pedagogerna bemöter elever som nyligen kommit till 

Sverige samt vilka arbetssätt, metoder som används för att stödja elevernas utveckling. 

Studiens bygger på en kvalitativ metod, där tre pedagoger har intervjuats och observerats i 

arbete med nyanlända elever. Undersökningen teoretiska förankring ligger i forskning om 

tvåspråkiga barn och elever, samt forskning från lärarens perspektiv och teorier som nämner 

om hur pedagogerna bör arbeta. 
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Observationerna bekräftar pedagogernas påståenden, dvs. att de arbetar på ett sätt som de 

påstår sig eftersträva. En av informanterna är en klasslärare i en ordinarie klass och två är 

lärare i förberedelseklassen. Undersökningen visar att pedagogerna arbetar på ett sätt som 

gynnar de nyanlända eleverna, som tack vare deras arbetssätt är på god väg att bli två- eller 

flerspråkiga. Pedagogerna arbetar med metoder som fungerar för alla elever i klasserna. 

Genom att arbetslagen i skolan arbetar tillsammans med eleverna får man elever som blir mer 

självständiga och arbetar på ett sätt som gör att de känner att de lär sig. Pedagogernas 

arbetsmetoder gynnar de eleverna och de verkar ha en arbetsmiljö som uppmanar till att vilja 

lära sig. 

Validitet och reliabilitet 

Tidsbegränsningen för undersökningen har gjort att jag inte kunnat samla in mer data. Detta 

påverkar både uppsatsens validitet och reliabilitet på ett negativt sätt. Resultaten i uppsatsen 

är emellertid trovärdiga då jag har tagit del av tidigare forskning och teorier som skriver det 

jag upplevt. Jag är väl medveten om att det finns andra skolor och att det inte alltid fungerar 

som det har gjort i den skolan jag besökte. 
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BILAGA 1

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat i förberedelseklass? 

Hur ser behovet ut på er skola?

Kan du berätta om klasserna du har? 

Arbete med eleverna/metoder

Vad använder du för undervisningsmetoder och strategier i ditt arbete? Varför är dessa bra? 

- Vad använder du för material och hur väljer du ut dem? 

- Vad använder du för metoder vid ordinlärning, läs och skrivinlärning?

Kan du berätta om din planering i undervisningen?

- Hur utvärderas undervisningen? 

- Hur individualiserar du undervisningen? 

- Påverkar elevernas bakgrund undervisningsplaneringen? 

- Kan eleverna vara med att påverka undervisningens innehåll och upplägg? 

Vad är den största utmaningen i arbetet som lärare i förberedelseklass? 

Vad är viktigt att tänka på när man undervisar elever i förberedelseklass?

Har ni ett samarbete mellan lärarna i förberedelseklass, t.ex. genom temaarbete eller 

samplanering av lektioner?

- Hur fungerar samarbetet mellan modersmålslärare – förberedelseklass lärare – lärare?

Hur många nyanlända elever togs emot detta år på skolan? 

Hur ser mottagandet av en nyanländ elev ut? Hur ser första mötet ut, vilka är med? 

Hur arbetar ni med föräldrakontakter? 

När är en elev redo för att slussas ut i en ordinarie klass? 

Är det något du vill tillägga?

Tack!!!
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BILAGA 2

Intervjufrågor

Bakgrund

Kan du berätta om din utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom skola? 

Kan du berätta om klassen? 

Arbete med eleverna/metod

Hur arbetar du med elever som tidigare varit i en förberedelseklass?

Kan du berätta om din planering i undervisningen? 

Påverkar elevernas bakgrund undervisningsplaneringen? 

Vill du beskriva hur du individualiserar undervisningen? 

Kan eleverna vara med att påverka undervisningens innehåll och upplägg? 

Vill du berätta vad du använder för undervisningsmetoder och strategier i ditt arbete? Någon 

speciell anledning till att du har valt just denna/dessa? 

Om du använt dig av någon annan metod tidigare, kan du berätta om den och varför du bytte? 

Vad är den största utmaningen med att arbetet med elever som kommer från 

förberedelseklass? 

En övergång från förberedelseklassen till en ”vanlig” klass kan medföra hål i olika ämnen, hur 

hanterar ni det?

Når eleverna målen?

Har ni ett samarbete mellan andra lärare i skolan?

Är det något du vill tillägga?

Tack!!!


