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Abstract

This essay aims to explore how to work with newly arrived pupils in a preparatory class in a 

southern suburb of Stockholm and how this is consistent with the governing documents and 

the Skolverkets goals and guidelines for newly arrived students. For that purpose have been 

two other qualitative research interviews with two preparatory class teacher and a week of 

structured non-participant observations in the preparatory class. The Skolverket has shaped 

the goals and guidelines for the newly arrived students to act as a curriculum for these 

students. It has been shown in this study that although the Skolverkets says it will respect any 

newly arrived pupils background, previous experience, knowledge and language, it is not as 

easy to do this in practice. It has also emerged that it is difficult to start from the Skolverkets 

goals and guidelines for all newly arrived students because students in the preparatory class 

come from different circumstances. The main results of this study is that in the investigated 

school preparatory class tries to follow the Skolverkets goals and guidelines with the 

resources the school has to get the best results. Assuming also from working with the 

individual, depending on what it has with them for the experiences from their home country 

and depending on where it is in its development.
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Hur ser arbetet ut i en förberedelseklass och hur stämmer detta 

överens med Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända 

elever.

En studie om hur två lärare arbetar med nyanlända elever i en förberedelseklass på en 

skola i en söderförort i Stockholm och hur detta stämmer överens med Skolverkets mål 

och riktlinjer för nyanlända elever.
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Sammanfattning

Denna uppsats syfte är att undersöka hur man arbetar med nyanlända elever i en 

förberedelseklass i en söderförort i Stockholm och hur detta stämmer överens med 

styrdokumenten och Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända elever. För att uppnå detta 

syfte har det gjorts två kvalitativa forskningsintervjuer med två förberedelseklass lärare varv 

en veckas strukturerad icke deltagande observationer i förberedelseklassen. Skolverket har 

format mål och riktlinjer för de nyanlända eleverna som ska fungera som en läroplan för 

dessa elever. Det har visat sig i studien att även om Skolverket säger att man ska ta hänsyn 

till varje nyanländ elevs bakgrund, tidigare erfarenhet, kunskap och språk är det inte lika lätt 

att göra detta i praktiken. Det har även framkommit att det är svårt att utgå från Skolverkets 

mål och riktlinjer när det gäller alla nyanlända elever eftersom eleverna i förberedelseklassen 

kommer från olika förhållanden. Huvudresultatet för studien är att man i den undersökta 

skolans förberedelseklass försöker följa Skolverkets mål och riktlinjer med de resurser som 

skolan har för att få det bästa resultatet. Man utgår även från att arbeta med den enskilda 

individen beroende på vad den har med sig för upplevelser från sitt hemland och beroende på 

vart den befinner sig i sin utveckling. 

Nyckelord: förberedelseklassen, nyanlända elever, etnicitet, Skolverkets mål och riktlinjer.
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1. Inledning

Enligt FN:s beräkningar finns det cirka 20 miljoner människor på flykt i världen idag. En del 

av dessa människor söker skydd i närheten av sitt hemland medan andra söker sig längre bort. 

Sverige är ett av de länder i världen som erbjudit sig att ta emot flyktingar som söker skydd i 

ett tryggt land. År 2006 tog Sverige emot 78 700 personer. Det finns många anledningar till 

att människor flyr från sina hemländer, bland annat för att få en bättre tillvaro och för att 

slippa krig, fattigdom och förtryck (Migrationsverket, 2007-11-21). Vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och i mötet med människor från andra länder får vi en inblick i deras 

kultur och traditioner. Detta ställer höga krav på skolan som tar emot nyanlända elever 

eftersom skolan blir den första mötesplatsen där den nyanlända eleven kan integreras i det 

svenska samhället.
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Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 

94, har nyanlända elever rätt till en likvärdig utbildning.

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Detta skall 

med utgångspunkt i elevernas tidigare bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, s.4)

Skolverket har inrättat mål och riktlinjer kring hur undervisning av nyanlända eleverna i 

förberedelseklassen ska ske (Skolverket, 2007). Jag har valt att undersöka hur man arbetar 

med de nyanlända eleverna i förberedelseklassen på en skola i Stockholm och jämföra det 

med Skolverkets mål och riktlinjer för de nyanlända eleverna.

2. Bakgrund

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vad en förberedelseklass är och hur man ska 

arbeta med nyanlända elever enligt skolans styrdokument, målen och riktlinjerna för 

nyanlända elever. Skolverket definierar i sin rapport Allmänna råd för utbildning av 

nyanlända elever förberedelseklassen som en grupp eller en klass där nyanlända elever i 

grundskolan får introduktion och grundläggande svenskundervisning (Skolverket 2008, s.4).

Skolverket har formulerat mål och riktlinjer för utbildning av nyanlända elever. Enligt 

Skolverkets förslag är dessa mål och riktlinjer formulerade på motsvarande sätt som mål och 

riktlinjer i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
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(Lpo94). Skolverket skriver att riktlinjerna för de nyanlända eleverna ska fungera som 

styrdokument för dessa elever och detta ska följas av skolor som tar emot nyanlända elever 

(Skolverket 2007, s.8). Men hur ser det ut i verkligheten och vad kan skolan i praktiken 

erbjuda dessa nyanlända elever utifrån sina begränsade resurser? 

Skolverket skriver i rapporten Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever.
 (2007, s.21):

Nyanlända elever har olika bakgrund. Eftersom de inte behärskar det svenska språket 

kan de inte direkt tillgodogöra sig skolans ”vanliga” klassundervisning. Eleverna har 

alltså delvis andra utbildningsbehov jämfört med elever som är födda i Sverige eller 

kommit till landet och lärt sig svenska innan de börjat skolan. De behöver en 

undervisning som gör att de så snabbt som möjligt kan lära sig svenska och kan 

fortsätta sitt lärande i olika ämnen. Alla nyanlända elever har därför behov av 

särskilda stödåtgärder. Målsättningen bör vara att eleverna skall kunna följa den 

vanliga undervisningen så snart som möjligt (Skolverket, 2007, s.21).

Syftet med förberedelseklassen är att erbjuda en mjukstart för den nyanlända eleven och för 

hela familjen. Den nyanlända eleven rustas med grundläggande kunskaper i det svenska 

språket och förbereder den enskilde eleven för att han/hon ska kunna gå i en ordinarie klass 

(Blob, 2004). Syftet är även att ta emot den nyanlända eleven för en skolintroduktion och det 

svenska språket samt att få en grupptillhörighet i en liten kamratgrupp

(Boman & Rodell, 1999).

Det är viktigt att skolan organiserar undervisningen i förberedelseklassen utifrån varje 

nyanländ elevs behov och förutsättningar. Man ska utgå från den nyanlända elevens starka 

sidor och intressen samtidigt som man tar till vara elevens ämneskunskaper och utvecklar det 

vidare (Skolverket 2008, s.14). Undervisningen i förberedelseklassen består främst av svenska 

som andraspråk och matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Tidigt efter elevens 

ankomst till förberedelseklassen börjar man med matematik eftersom det är ett allsidigt ämne 

och läraren behöver inte använda många nya ord vid undervisningen av detta ämne. Det är 

även vanligt att eleven undervisas i matematik på sitt modersmål parallellt med svenskan 

(Skolverket, 1997, s.37).
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Ett av målen med undervisningen i förberedelseklassen är att eleven ska lära sig enkla ord och 

fraser för att klara av enkla vardagliga situationer. Man ska bland annat att kunna berätta om 

sig själv och sin familj, tacka, fråga, be om, förstå enkla uppmaningar. Man ska även kunna 

tala om att man förstår respektive inte förstår, ord och fraser som hör ihop med skolan, 

skolmåltiderna, att åka buss eller tunnelbana. Man ska känna till och kunna orientera sig i sitt 

närområde och ställa enkla frågor eller svara. De nya orden samt uttrycken som eleverna lärt 

sig ska ligga som grund för deras fortsatta språkinlärning och undervisning (Skolverket, 1997, 

s.33-35). 

Modersmålsundervisningen är ett viktigt komplement till förberedelseklassen och ett av 

syftena med modersmålsundervisningen är att språket ska fungera som hjälpmedel för att få 

en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själv och sin livssituation. Modersmålet 

måste utvecklas genom litteratur, samtal samt bilder från elevens hemland. Det är viktigt att 

den nyanlände eleven får uttrycka alla sina känslor på modersmålet. Det är lika viktigt att 

eleven via tidningar och andra massmedia följer händelseutvecklingen i hemlandet 

(Skolverket 1997, s.31-32). Modersmålsläraren kan under studiehandledningen arbeta med 

samma områden på både elevens modersmål och svenska i olika ämnen. Detta är ett vanligt 

arbetssätt i matematiken så att det svenska språket inte blir ett hinder för elevens lärande och 

utveckling (Skolverket, 2008, s.15).

 

3. Syfte och frågeställningar

3.1 Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka hur man arbetar med nyanlända elever i en 

förberedelseklass på Kringelskolan och hur detta stämmer överens med styrdokumenten och 

Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända elever (Skolverket 2007). Jag kommer att göra en 

kritisk granskning kring hur man arbetar med nyanlända elever i förberedelseklassen på en 

skola i en söderförort i Stockholm. Jag har valt att fingera namnet på skolan och kallar den 

därför för Kringelskolan. Det är av vikt att undersöka hur pedagogerna arbetar med nyanlända 
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elever i förberedelseklassen och hur man enligt Skolverkets mål och riktlinjer ska arbeta i 

förberedelseklassen med nyanlända elever med olika bakgrund och förhållanden. Detta för att 

kunna jämföra praktiken som i detta fall är Kringelskolans förberedelseklass med Skolverkets 

styrdokument. 

3.2 Frågeställningar

I studien kommer följande frågor vara centrala:

– Hur beskriver Skolverkets riktlinjer att man ska arbeta med nyanlända elever och hur 

ser det ut i praktiken på Kringelskolans förberedelseklass?

– Vilka mål har Skolverket med att inrätta förberedelseklassen?

– Får de nyanlända eleverna på Kringelskolan den undervisningen som Skolverket 

förespråkar?

4. Teoretisk anknytning och centrala begrepp

I följande avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna samt en 

presentation av två centrala begrepp som är av stor betydelse för detta arbete. Det redogörs för 

hur begreppet etnicitet används i denna uppsats samt olika definitioner av vem den nyanlända 

eleven är enligt Skolverkets rapporter.

4.1 Definition av etnicitet

Linda Lill skriver i sin avhandling Att göra etnicitet - inom äldreomsorgen (2007) att 

begreppet etnicitet är ett svårdefinierat begrepp. Begreppet etnicitet ligger nära begreppet 

identitet som berör individers och gruppers identitetsskapande (Lill 2007).

I boken Etnicitet och nationalism (1993) definierar Thomas Eriksen termerna etnicitet och 

etnisk grupp som vaga och skiftade begrepp. Begreppet etnicitet uppstår och blir relevant 

genom sociala omständigheter för att kategorisera olika grupper av människor. Begreppet ras 

har till stor del ersatts av etnicitetsbegreppet. Eriksen hänvisar till Michael Banton som hävdar 
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att det finns ett behov av att skilja mellan begreppen ras och etnicitet. Enligt Banton handlar 

rasbegreppet om en kategorisering av människor medan etnicitet har att göra med hur grupper 

identifierar sig. Etnicitet i Bantons mening syftar till hur vi individer identifierar oss medan 

rasbegreppet strävar efter att kategorisera de andra (Erikssen, 1993, s.14).

Vidare skriver Lill att etnicitetsbegreppet kritiserats eftersom tolkningen av begreppet utgått 

från ett eurocentriskt perspektiv med föreställningarna ”vi” och ”dom”. Detta innebär att vi i 

Sverige benämner människor från andra kulturer som etniska och beskriver inte oss själva 

som en etnisk grupp. Infödda svenskar är majoriteten och människor som kommer från andra 

kulturer benämns som den etniska minoriteten eftersom de jämfört med majoritetsgruppen är 

en minoritet. Begreppet etnicitet i Sverige handlar om invandrare och problematiken som 

uppstår vid kulturkrockar (Lill 2007).

Som tidigare nämnts är Sverige ett av de länder som erbjudit sig att ta emot ett stort antal 

flyktingar (Migrationsverket, 2007-11-21).  Därför är det av stor vikt att skapa bättre 

kunskaper om varandras ursprung och kulturer så att man som svensk eller invandrare inte 

utgår från felaktiga fördomar om varandra. Eftersom Sverige idag är en mångkulturell 

mötesplats är det viktigt att motarbeta dessa fördomar kring folkgruppers etnicitet och 

bakgrund (Lill 2007). 

Linda Norrby definierar begreppet etnicitet i sin magisteruppsats som något som uppstår när 

en folkgrupp är i minoritet. När man inom denna grupp har gemensamma karakteristiska 

egenskaper som bland annat samma religion, tradition, ursprung och språk uppstår etnicitet 

(Norrby 2008). ). När man kommer som nyanländ till en förberedelseklass kan etnicitet bli 

viktigt eftersom skolan är en majoritet medan förberedelseklassen är en minoritet.

Maria Borgström och Katrin Goldstein-Kyaga skriver i boken Gränsöverskridande identitet i  

globaliseringens tid - ungdomar, migration och kampen för fred (2006, s.57) att begreppet 

etnicitet idag är ett begrepp som används i många sammanhang. Man exkluderar vissa 

grupper då man definierar dessa som etniska och placerar dessa i olika fack. Att tillhöra en 

etnisk grupp skapar ett tillhörande genom att känna en gemenskap inom den etniska gruppen 

som man placerats inom men även ett utanförskap i det resterade samhället (Borgström och 

Goldstein-Kyaga 2006).
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I denna studie är etnicitet ett viktigt begrepp eftersom det ligger nära begreppet identitet som 

berör individers och gruppers identitetsskapande (Lill 2007). Nyanlända elever som har olika 

bakgrunder och kommer från olika förhållanden känner en trygghet genom att kunna 

identifiera sig med människor från liknande förhållanden som dem som talar samma språk, 

kommer från samma land och har samma kultur. Eriksen skriver att begreppet etnicitet 

uppstår och blir relevant genom sociala omständigheter för att kategorisera olika grupper av 

människor (Eriksen, 1993).  

4.2 Definition av nyanlända elever

Skolverket definierar begreppet nyanlända elever och redogör för vilka dessa elever klassas 

vara (Skolverket, 2008). Begreppet nyanländ används när man talar om barn eller ungdomar 

som kommer till Sverige under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. Dessa elever har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala 

eller förstå svenska. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Många 

av dem har permanent uppehållstillstånd medan andra fortfarande är asylsökande eller har fått 

uppehållstillstånd efter en lång väntan på flyktingförläggningar eller som inneboende hos 

släktingar. Dessa barn kan ha anlänt till Sverige tillsammans med sina föräldrar medan andra 

har smugglats hit utan legal vårdnadshavare (Skolverket, 2008, s 6.)

I rapporten Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever definierar Skolverkets 

nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar 

det svenska språket och som anländer nära skolstart eller under sin skoltid. Skolverkets 

definition utgår från att nyanlända elever har särskilda behov när de börjar i svenska skolan 

och detta måste tas hänsyn till (Skolverket 2007, s.4.). Fredrik Modigh definierar den 

nyanlända eleven i Myndigheten för skolutveckling som ett barn eller ungdomar som börjat i 

svensk skola 0-3 år efter ankomsten till Sverige (Myndigheten för skolutveckling, 2005, 

s.32.).

Rodell Olgac arbetade länge som förberedelseklasslärare och har skrivit som handlar om sin 

förberedelseklass och sina nyanlända elever, boken heter Förberedelseklassen – en 

rehabiliterande interkulturell pedagogik (1995). Hon skriver att arbetet i förberedelseklassen 
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innebär att man ofta möter elever som upplevt sådant som de inte borde få uppleva. I 

dagsläget tar skolan nästan bara emot flyktingbarn som inom sig bär krigsupplevelser, sorger, 

separationer och förluster av familj och släkt. Skolan tar emot elever som under lång tid varit 

på flykt och som levt åtskilt från sina föräldrar under år som på nytt ska lära känna dem 

(Rodell Olgac 1995, s.5).

Skolverket skriver att elever som man möter i skolan kan under sådana förhållanden komma 

direkt från ett annat land men kan även ha vistats i Sverige under en kortare eller en längre 

period. Att vara nyanländ kan betyda att man är nyanländ till skolan men har bott i Sverige en 

längre period utan att ha haft möjlighet till en skolgång. Ibland kan det vara så att elever lärt 

sig det svenska språket under sin vistelse i Sverige innan de börjat skolan. Det gemensamma 

för de nyanlända eleverna är att de på olika sätt brutit upp från den kontext de tidigare levt i. 

Elevernas upplevelse och hälsotillstånd kan variera beroende på vilka omständigheter de levt 

i. Här finns allt ifrån en trygg tillvaro i hemlandet till traumatiska upplevelser av krig, flykt 

och väntan. Reaktioner på traumatiska händelser kan finnas med eleven men kan likaså 

komma efter flera år därför behöver skolan ha beredskap för detta (Skolverket 2008, s.6-7.). 

5. Tidigare forskning

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den tidigare forskningen som gjorts om hur man 

ska arbeta med de nyanlända eleverna i förberedelseklassen utifrån Skolverkets mål och 

riktlinjer för de nyanlända eleverna. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning om hur man 

arbetar med nyanlända elever eftersom det inte är många som skrivit om detta ämne. 

Boman och Rodell Olgac har gjort en studie som heter Liv och lärande i förberedelseklassen 

som varit en del av ett forskningsprojekt som handlat om interkulturellt lärande i 

mångkulturella skolor. I studien har förberedelseklassen varit i fokus och beskrivits som en 

grupp i ständig förändring. Nya barn kan börja i klassen när som helst under terminerna och 

detta skapar många gånger oro hos eleverna. Läraren måste oftast börja om från början med 
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att bygga upp gemenskapen i gruppen. Det förekommer även att familjer måste flytta 

eftersom de haft en tillfällig bostad. Uppbrotten påverkar eleverna i förberedelseklassen starkt 

eftersom eleverna ofta betyder mycket för varandra i förberedelseklassen och kamraterna i 

klassen är de första nya vännerna efter ankomsten till landet (Boman & Rodell Olgac, 1999 

s.11). Raundalen och Dyregrov påtalar betydelsen av att ha rutinpräglade aktiviteter för att 

skapa struktur åt det kaos ett nyanlänt flyktingbarn kan befinna sig i (Raudalen och Dyregrov 

i Boman och Rodell, 1999). Strukturen är minst lika viktig när man som nyanländ elev inte 

behärskar majoritetsspråket som i detta fall är svenska, det är även ett bra sätt för att hjälpa 

den nyanlända eleven att normalisera sitt liv (Boman & Rodell Olgac, 1999 s.10).

Monica Axelsson är en av författarna som skrivit i boken Den röda tråden (2002). Hon 

skriver att ett av de viktigaste syftena med förberedelseklassen är att den nyanlända eleven 

ska ges möjlighet till att upprätthålla och utveckla sitt modersmål och sina tidigare kunskaper 

(Axelsson m.fl., 2002, s.53).

Mattias Blob som har forskat kring förberedelseklasser i Sverige och Danmark framhåller i 

sin rapport Skolintroduktion för nyanlända flykting- och invandrarbarn (2004) att skolan har 

dåliga och bristande kunskaper om målgruppen eller de så kallade nyanlända eleverna i 

förberedelseklassen. Han menar att förberedelseklassen antingen är en gräns eller en brygga 

för den nyanlända eleven. Detta förstår jag som att man antingen står stilla i sitt lärande och 

stannar i förberedelseklassen flera år eller slussas snabbt ut de i vanliga klasserna och 

förhoppningsvis fortsätter sin utbildning. Det framkommer att nyanlända elever är en icke 

prioriterad grupp inom skolans värld när det gäller resurser och lokaler (Blob, 2004, s. 18). 

Detta uppfattar jag som att man inom skolans värld inte ger de nyanlända eleverna resurser 

som ska kunna hjälpa eleverna att komma vidare i sin språkinlärning. Eftersom Sverige är ett 

av de länder som erbjudit sig att emot flyktingar är det viktigt att kommuner, skolledning och 

personalgrupper ska ha kännedom om hur dessa förberedelseklasser fungerar och på vilket 

sätt Skolverket kräver att man ska arbeta på. 

6. Metod och material
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I detta avsnitt kommer jag att redogöra för metoden och materialet som använts i denna 

undersökning. Överväganden som ligger till grund för valet av en kvalitativ studie samt valet 

av den kvalitativa intervjun kommer att diskuteras i detta kapitel. Vidare kommer jag att 

beskriva hur undersökningen genomfördes.

6.1 Val av metod

För att på bästa sätt kunna uppfylla uppsatsens syfte och frågeställningar har jag valt att utföra 

kvalitativa forskningsintervjuer samt icke deltagande observationer. Eftersom syftet bygger på 

att undersöka hur man arbetar med nyanlända elever i förberedelseklassen på Kringelskolan 

ansåg jag att strukturerade intervjuer och ickedeltagande observationer var de bästa 

alternativen för att komma åt informanternas tankar, åsikter och handlingar (Patel, 2003). 

Kullberg skriver att som kvalitativ forskare ska man använda sig av observationer och 

intervjuer som redskap i sin forskning (Kullberg, 2004, s.15). Dessa två kvalitativa former 

valdes i denna undersökning för att uppnå så trovärdiga svar som möjligt på uppsatsens 

frågeställningar.

Fördelen med kvalitativ analys är att de data som framkommit ofta omfattar ett brett och 

utförligt material. Vid analysering av ett kvalitativt material får man möjlighet att betona 

motsättningar och sätta dessa i perspektiv till verkligheten. Det är av stor vikt att man som 

forskare inte påverkar intervjun eller analysen genom att tolka ord ifrån en kontext och ge 

dem en annan innebörd. Vid kvalitativ analys är det viktigt att inte generalisera utan att 

fokusera och lyfta fram det som informanten verkligen säger i studien (Denscombe, 2000). 

Patel skriver att den kvalitativa intervjun ofta har en låg grad av standardisering. Detta innebär 

att man som intervjuare ställer öppna frågor och ger utrymme för informanten att svara med 

egna ord (Patel, 2003). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun skriver Kvale är att få 

kunskap inom ett speciellt ämne. Denna kunskap skapas mellan intervjuare och informant 

under intervjun. En intervjuare kan välja att anta rollen som resenär i forskningsprocessen. 

Detta innebär att intervjuaren tillsammans med informanten bygger upp deras sanning och 

därefter återberättar denna (Kvale, 1997).

I denna undersökning valde jag att gå in som resenär tillsammans med informanterna för att ta 

reda på hur de arbetar i förberedelseklassen med de nyanlända eleverna på just Kringelskolan. 
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När man går in på detta vis i en forskningsprocess innebär detta att det inte är en 

generaliserbar kunskap som efterforskas, utan man är ute efter hur just denna skola arbetar 

med sina nyanlända elever i förberedelseklassen. Kvale skriver att tillförlitligheten ligger i 

forskarens sätt att bemöta, hantera och analysera det insamlade material (Kvale, 1997). 

Därför har jag i denna undersökning valt att tydligt hänvisa till informanternas svar samt 

noggrant bearbeta materialet. Jag kommer inte att dra generella slutsatser kring hur man 

arbetar med nyanlända elever i förberedelseklassen. Istället kommer jag att lyfta fram de 

resultat som kommit in från informanterna eftersom det är informanternas sätt att arbeta med 

sina nyanlända elever i förberedelseklassen som är utgångspunkt i denna uppsats.

6.2 Intervjuer

Under datainsamlingen gjordes valet att använda strukturerad intervju för att få reda på 

informanternas tankar och erfarenheter. De strukturerade intervjuerna gjorde jag i förväg och 

frågorna som ställdes på intervjun var formade för att besvara undersökningens syfte och 

frågeställningar. Winter skriver att intervjuaren i strukturerade intervjuer för det mesta 

använder ett fastställt intervjuschema, där ordningsföljden för frågorna och deras formulering 

är bestämd (Winter, 1984, s.39). Jag skulle intervjua två lärare som arbetade i 

förberedelseklassen med nyanlända elever samt observera arbetet med de nyanlända eleverna 

under en vecka. E-post sändes till de två lärarna som skulle delta i undersökningen. Där 

förklarades det att undersökningen skulle handla om hur man arbetar med nyanlända elever i 

förberedelseklassen och hur detta stämmer överens med styrdokumenten för de nyanlända 

eleverna. 

6.3 Observationer

Efter att ha genomfört de två intervjuerna valde jag att använda strukturerad och icke 

deltagande observationer i undersökningen. Detta för att jag ville få inblick i verksamheten 

och inte enbart utgå från informanternas tankar och upplevelser. Jag hade i förväg bestämt vad 

som skulle observeras under veckan som jag var i förberedelseklassen tillsammans med 

lärarna och de nyanlända eleverna. Jag skulle bland annat observera vilka ämnen de 

nyanlända eleverna arbetade med. I hur stor grad och på vilka sätt de nyanlända elevernas 

modersmål inkluderades i undervisningen. Hur man anpassade undervisningen till den 

nyanlände elevens bakgrund och förhållningssätt. Hur mycket man följde Skolverkets mål och 

riktlinjer för nyanlända elever. 
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Enligt Patel & Tebelius innebär strukturerad observation att forskaren i förväg vet vilka 

beteenden och situationer som ska observeras (Patel & Tebelius, 1987). Under observationen 

var jag en icke deltagande observatör. Jag satt i ett hörn i klassrummet och antecknade utan att 

delta i undervisningen. Fördelen med strukturerad icke deltagande observation enligt Patel & 

Tebelius är att observatören har möjligheten att studera beteenden och situationer i en naturlig 

kontext direkt när de inträffar (Patel & Tebelius, 1987).

6.4  Bearbetning av material

Vid bearbetning av det insamlade materialet valde jag att transkribera de två intervjuerna som 

utfördes med lärarna i förberedelseklassen. Steget därefter var att bearbeta det transkriberade 

materialet genom att utifrån frågeställningarna och forskningsbakgrunden kategorisera 

lärarnas svar. Dessa svar sammanställdes och jämfördes med riktlinjerna från bland annat 

Skolverket. Det gjordes en kritisk granskning kring vad Skolverkets mål och riktlinjer skriver 

om hur arbetet med nyanlända elever i förberedelseklassen ska se ut och hur det ser ut i 

verkligheten på Kringelskolan.

Observationerna användes för att få inblick i hur man i praktiken arbetar med nyanlända 

elever i förberedelseklassen för att jämföra detta med lärarnas tankar och upplevelser. Detta 

har senare kritsikt granskats och jämförts med Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända 

elever. 

6.5  Presentation av skolan

Skolan som valdes för att samla in data ligger i en söderförort i Stockholm. Det är en 

kommunal skola som ligger i ett invandrartätt område som tagit emot många nyanlända 

familjer. På skolan går ungefär 400 elever från förskoleklass till skolår fem. Eleverna bor i 

kringliggande områden och ungefär 99 % av eleverna har utländsk bakgrund. Majoriteten av 

eleverna med utländsk bakgrund är födda och uppväxta i Sverige men har föräldrar som 

kommer från främst Mellanöstern och talar arabiska, assyriska eller syrianska. Eleverna har 

blandade etniciteter och sociala tillhörigheter. 
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6.6  Presentation av förberedelseklassen på Kringelskolan

På Kringelskolan går det 28 nyanlända elever som är fördelade på två åldersintegrerade 

förberedelseklasser. I den ena klassen går det tio elever i årskurs ett och två, sju av de 

eleverna kommer från Irak och de tre andra kommer från Polen. I den andra 

förberedelseklassen går det arton nyanlända elever varv tolv elever kommer från Irak och sex 

kommer från Polen. De två förberedelseklasserna är en stor klass som oftast arbetar 

tillsammans. Uppdelning beror på de små lokalerna som förberedelseklasserna är placerade i.

Det arbetar tre etniskt svenska grundskolelärare tillsammans med de nyanlända eleverna i 

förberedelseklassen, två av dessa lärare är heltidsanställda samt en 75 %. Utöver dessa tre 

lärare arbetar en heltidsanställd arabisk respektive en heltidsanställd polsk modersmålslärare i 

förberedelseklassen. De polska och arabiska modersmålslärarna undervisar även eleverna i 

studiehandledning som innebär att man erbjuder eleven undervisning på sitt modersmål 

parallellt med den svenska undervisningen i alla de skolämnen eleven behöver stöd i på sitt 

modersmål.

6.7 Presentation av lärarna som deltog i intervjun 

De två lärarna som intervjuades i undersökningen har jag valt att kalla för Emma och Peter. 

Jag valde dessa två lärare eftersom de är heltidsanställda båda två och har arbetat längst i 

förberedelseklassen på Kringelskolan. 

Läraren Emma: Emma är 1-7 lärare med inriktning mot språk och litteratur. Hennes 

huvudämnen är svenska och svenska som andraspråk och hon är därför behörig lärare för att 

arbeta med nyanlända elever i förberedelseklassen. Emma har arbetat som lärare i tolv år i 

olika kommuner i Stockholms förorter. Hon har arbetat på Kringelskolan i fyra år med 

nyanlända elever i förberedelseklassen. Emma är etnisk svensk.

Läraren Peter: Peter är 1-7 lärare med inriktning mot svenska och matematik. Peter har arbetat 

som lärare i fem år i olika skolor i Stockholms område. Han har arbetat två år på 

Kringelskolan i förberedelseklassen. Peter är etnisk svensk.
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6.8 Etiska aspekter

Arbetet grundade sig på etiska regler för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som 

antogs 1990. Det grundläggande individskyddet preciseras i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(http://www.vr.se, 2007-12-22).

Före det att intervjuerna inleddes gjorde jag ett besök och träffade skolledningen för att 

informera om vad undersökningen gick ut på och varför jag just valt denna skola till 

undersökningen. E-post sändes till de två lärarna som skulle delta i undersökningen. Där 

förklarade jag att undersökningen skulle handla om hur man arbetar med nyanlända elever i 

förberedelseklassen och hur detta stämmer överens med styrdokumenten för de nyanlända 

eleverna. Jag informerade lärarna om att all data som skulle samlas in var konfidentiell och 

skulle förstöras efter bearbetning. Deras anonymitet garanterades genom att använda 

fingerade namn i rapporten.

Vid intervjutillfället informerades lärarna att de kunde avbryta intervjun om de önskade under 

intervjuns gång. ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (http://www.vr.se, 2007-12-22). Före intervjun utarbetades 12 frågor till lärarna 

(bilaga 1). Frågorna utformades utifrån de förberedelser som Patel (2003) skriver om gällande 

frågornas tydlighet, relevans och anpassning till mottagaren. Intervjuerna med pedagogerna 

utfördes med en lärare i taget och dessa spelades in på band för att senare vid bearbetning få 

ett fylligare material. 

7. Resultatredovisning och analys

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för resultaten som framkommit vid undersökningen 

och diskutera dem med utgångspunkt i den tidigare forskningen som finns om detta ämne. Jag 

har delat in avsnittet i olika underrubriker där olika aspekter lyfts fram. Jag har valt att ställa 

resultaten från intervjuerna mot den tidigare forskningen om arbetet med nyanlända elever i 

förberedelseklassen för att kritiskt granska arbetet i Kringelskolan. I varje underrubrik 

redovisas resultaten och den tidigare forskningen som finns kring detta ämne tillsammans 

med en diskussion kring detta.
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7.1 Syftet med förberedelseklassen

Mattias Blob understryker i sin undersökning att förberedelseklassens syfte är att erbjuda en 

mjukstart för den nyanlända eleven och för hela familjen. Man rustar den nyanlända eleven 

med grundläggande kunskaper i det svenska språket och förbereder den enskilde eleven för att 

han/hon ska kunna gå i en ordinarie klass (Blob, 2004). Syftet är även att ta emot den 

nyanlända eleven för en skolintroduktion och en mjukstart in till det svenska språket samt att 

få en grupptillhörighet i en liten kamratgrupp (Boman & Rodell, 1999). 

Även läraren Emma beskriver förberedelseklassens syfte som att den ska erbjuda en mjukstart 

både för den nyanlände eleven själv och för familjen. Förberedelseklassen ska ge den 

nyanlända eleven och familjen möjlighet att etablera sig i det främmande landet som de har 

flyttat till. Att få gå i förberedelseklass i två år innebär att få gå i en mindre klass med flera 

lärare. Detta skapar trygghet för den nyanlända eleven och dess familj. Detta är av stor vikt 

tills familjen har etablerat sig, fått uppehållstillstånd, bostad och hunnit komma in i det 

svenska systemet och samhället menar Emma. 

Peter är inne på samma spår, han menar att elever som omedelbart efter sin ankomst placeras i 

vanlig klass inte kan erbjudas samma trygghet och gemenskap som de gör i 

förberedelseklassen. Peter och Emma berättar att Kringelskolan ligger i ett invandrartätt 

område med många invånare som inte lärt sig svenska och endast talar sitt modersmål. De 

”vanliga” klasserna på skolan det vill säga de svenska klasserna är segregerade och består 

endast av elever som talar arabiska respektive assyr – syrianska. Eleverna i de ”vanliga” 

klasserna i Kringelskolan talar i princip endast svenska med sina lärare annars använder de 

sitt modersmål i de flesta andra situationerna under dagen. Om man då placerar en nyanländ 

elev från Irak som har arabiska som modersmål i en sådan segregerad klass innebär det att 

eleven endast kommer att tala arabiska och sällan få tillgång till att lyssna eller tala det 

svenska språket. Som det tidigare nämnts skriver Blob att förberedelseklassen antingen är en 

gräns eller en brygga för den nyanlända eleven (Blob, 2004). Men i detta fall blir den vanliga 

svenska klassen likaså en gräns för den nyanlända eleven liksom för eleven som är född i 

Sverige med utländsk bakgrund. När det endast går elever i klassen med utländsk bakgrund 

och i detta fall elever som har samma modersmål, bakgrund, kultur och traditioner väljer 
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eleverna att endast använda sitt modersmål. Det svenska språket blir ett språk som man 

använder under lektionstid och när man talar med etnisk svenska personer som på 

Kringelskolan endast är personalen. 

Peter menar att för en nyanländ elev som placeras på en skola där majoriteten är familjer och 

elever med utländsk bakgrund är det av stor vikt att få gå i förberedelseklass. Den största 

anledningen att gå i förberedelseklass är att bli trygg och få en liten kamratgrupp. En lärare 

som arbetar i vanliga svenska klasser med ungefär 25 elever har inte samma tid och möjlighet 

att tillgodose detta för den nyanlände eleven.

Emma berättar att i andra städer eller kommuner där majoriteten är etniskt svenskar placeras 

nyanlända elever direkt i vanliga svenska klasser. Där har man inte ordnat förberedelseklasser 

för nyanlända elever. Emma menar att det går bra att placera nyanlända elever i vanliga 

klasser om majoriteten i klassen är svensktalande elever. Det är av vikt att den nyanlända 

eleven får möjlighet att lyssna på ett rent svenskt språk. En elev som precis flyttade till 

förberedelseklassen på Kringelskolan hade tidigare gått i en skola där majoriteten var svenska 

elever. Hon talar fin svenska med en riktig fin dialekt och ett bra uttal. Denna elev har inte 

samma problem med vokalljuden som de andra eleverna i förberedelseklassen har. Detta på 

grund av att hon i sin förra skola fått lyssna på en ren svenska utan brytningar.

Angel och Hjerne skriver i sin bok Att möta flyktingbarn och deras familjer (2004) att 

modellen för hur nyanlända elever ska slussas in i skolan och hur dessa ska kartläggas och 

följas upp kan se olika ut i olika kommuner. De nyanlända eleverna börjar i förberedelseklass 

eller vanlig klass där de får modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk 

eller studiehandledning där de får undervisning och stöd på sitt modersmål parallellt med den 

svenska undervisningen (Angel & Hjerne, 2004). Organisationen på förberedelseklassen 

varierar mellan olika skolor. På en del skolor finns förberedelseklasser för elever i olika åldrar 

eller en klass för yngre respektive för äldre elever. Andra skolor erbjuder inte 

förberedelseklass och väljer att placera nyanlända elever direkt i ordinarie klasser 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Förberedelseklass är inget som en skola eller 

kommun måste erbjuda (Blob, 2004). Däremot är förberedelseklassen den vanligaste 

inslussningsmodell för skolor som tar emot många nyanlända elever (Boman & Rodell, 1999).
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Som jag förstår genom den tidigare forskningen kring förberedelseklassen och informanternas 

tankar och åsikter kring syftet med förberedelseklassen framhävs det att för kunskapens skull 

och inlärningen av det svenska språket kan eleverna lika gärna gå i vanliga svenska klasser. 

Det skulle vara lika effektivt men under förutsättning att majoritetsspråket i den vanliga 

klassen är svenska. Det finns inte samma behov av att gå i förberedelseklass om man får gå i 

vanliga svenska klasser där majoritetsspråket är svenska.

7.2 Förberedelseklass eller svensk klass

Rodell Olgac skriver att eleven i förberedelseklassen får lära sig hur den svenska skolan 

fungerar det vill säga vilka regler som gäller samt att elevens kunskap som är nödvändig för 

att senare integreras i en ordinarie klass. Detta är av stor vikt att lägga fokus på eftersom 

möjligheten finns att eleven ursprungligen inte kommit från ett demokratiskt land utan ett land 

där skolan varit auktoritär samt av traditionell form (Rodell, 1995). Peter beskriver att alla 

nyanlända elever från Mellanöstern som idag främst kommer från kriget i Irak kommer från 

ett diktatoriskt samhälle och auktoritär skola. I förberedelseklassen får man börja från grunden 

med dessa elever. Man får bland annat lära och vänja dem vid att de inte behöver ställa sig 

upp när de får ordet och bryta synsättet om att läraren i klassen är en diktator. 

Under ett av mina observationstillfällen hade Peter och arabiska modersmålsläraren en lektion 

med fem nyanlända arabisktalande flickor. De hade fått en bild med en skola och en skolgård 

med lekande barn och skulle försöka säga så många ord som möjligt på svenska från bilden. 

Om eleverna inte viste vad ordet var på svenska fick de säga på sitt modersmål. De nyanlända 

eleverna var otroligt duktiga på att räcka upp handen. Innan lektionen hade Peter berättat att 

två av flickorna hade endast gått i förberedelseklassen två veckor. Vad jag kunde observera 

var att flickorna varje gång de fick ordet reste sig upp ur stolen och sa sitt ord. Peter, 

modersmålsläraren och de tre andra flickorna som hade gått i förberedelseklassen lite längre 

berättade flera gånger att de kunde sitta kvar när de skulle säga något. Detta upprepades flera 

gånger under lektionen som jag observerade och beror som Rodell Olgac skriver att de 

ursprungligen kommer från ett diktatoriskt land där skolan varit auktoritär samt av traditionell 

form (Rodell Olgac, 1995)
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Blob (2004) påpekar att skolor och kommuner inte är skyldiga att erbjuda nyanlända elever 

förberedelseklass men det har de valt att göra på Kringelskolan, Emma förklarar hur de 

resonerar där:

Emma: Kommunen får pengar för att nyanlända elever ska gå i förberedelseklassen. 

De pengarna betalas ut under två år. Vi på Kringelskolan har valt att de nyanlända 

eleverna ska gå i förberedelseklass i två år och sedan slussas ut till vanliga klasser. 

Men många elever behöver gå kvar i förberedelseklassen mer än två år eftersom de 

inte anses klara av den årskurs som de egentligen ska följa. På andra skolor vet jag att 

man väljer att slussa ut de nyanlända eleverna i vanliga klasser efter två eller tre 

terminer och lägga pengarna på resurser till de klasserna som tar emot de nyanlända 

eleverna. På Kringelskolan har vi istället valt att lägga mycket resurser i 

förberedelseklassen. 

Av ovanstående citat kan jag utläsa att lärarna anser att eftersom kommunen och skolan får en 

skolpeng för att nyanlända elever ska gå i förberedelseklass i två år är det viktigt att eleverna 

får möjligheten till detta. Istället för att slussa ut eleverna för tidigt till de vanliga svenska 

klasserna och lägga resurser på klassen som tar emot den nyanlända eleven kan det vara värt 

att den nyanlända eleven får gå kvar i förberedelseklassen. Detta kan ha flera fördelar bland 

annat att eleven får gå kvar i förberedelseklassen där den känner trygghet och har skapat en 

grupptillhörighet som Boman & Rodell Olgac (1999) skriver. Man kan istället för att skriva ut 

eleven ur förberedelseklassen försöka integrera eleven i lektioner med den vanliga klassen 

som bland annat idrott, musik, engelska lektioner (Skolverket, 1997). Detta så att den inte 

känner ett utanförskap när den plötsligt plockas ut ur förberedelseklassen där den känner 

trygghet och har vänner till en klass där den känner sig främmande och svag. Istället för att 

göra som Emma berättar att man slussar ut eleverna till vanliga klasser och lägger resurserna 

på de vanliga svenska klasserna som tar emot de nyanlända eleverna kan man lägga 

resurserna i förberedelseklassen som Kringelskolan gör. Fördelen med detta är att den 

resursen fördelas bland alla elever i förberedelseklassen som behöver den.

Detta kan däremot verka negativt om man utgår från Blob (2004) som skriver att 

förberedelseklassen kan vara en gräns för eleverna. Om man i sådana fall märker att en elev 

inte lär sig tillräckligt i förberedelseklassen är det nödvändigt att den eleven slussas ut till en 

vanlig klass.
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7.3 Nyanlända elevers rätt till undervisning

Oavsett om de nyanlända eleverna kommer att fortsätta sin skolgång i Sverige eller i 

hemlandet har de rätt till en meningsfull undervisning som bör utgå utifrån Lpo94 

(Skolverket, 1997). För att undervisningen ska bli meningsfull bör den:

- Ge eleven möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter.

- Ge eleven stöd i det språk han/hon hittills förvärvat sina kunskaper

- Ge eleven möjlighet till studier i det svenska språket så att han/hon kan tillgodogöra 

sig kunskaper under tiden han/hon kommer att vistas i Sverige.

- Ge eleven en introduktion till det svenska samhället.

(Skolverket, 1997, s.12).

Skolverket skriver i målen och riktlinjerna för nyanlända elever att skolan bland annat ska 

”tillse att eleverna får tillgång till utbildning i alla de ämnen han eller hon har rätt till” 

(Skolverket 2007, s.9).

I citatet ovan framhäver Skolverket (2007) att de nyanlända eleverna i förberedelseklassen ska 

ha undervisning i alla sexton skolämnen. Men detta är i praktiken omöjligt påstår både Emma 

och Peter som arbetar med nyanlända elever. Det är omöjligt att genomföra detta eftersom 

eleverna kan så lite svenska som de kan i förberedelseklassen. Dessa elever behöver alltid en 

resurs som talar deras modersmål och som samtidigt har ämneskunskap i alla sexton 

skolämnena. Det finns inte utbildade lärare som kan elevernas modersmål som exempelvis 

arabiska eller polska och som kan så bra svenska och har ämneskunskapen. Därför blir detta 

ett omöjligt mål som ska uppfyllas, berättar Emma.

Peter berättar att man i förberedelseklassen på Kringelskolan försöker undervisa de nyanlända 

eleverna i No och So. Men eftersom det krävs ett mer avancerat språk och ett större ordförråd 

än vad dessa elever har i förberedelseklassen måste man ofta arbeta på lägre nivå än deras 

årskurs. I förberedelseklassen måste man enligt Emma integrera det svenska språket i alla 

ämnen för att eleverna ska komma framåt i sin språkinlärning.
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Under ett av mina observationstillfällen skulle Emma och modersmålslärarna i arabiska och 

polska ha en lektion i No med eleverna i årskurs fyra och fem. Emma hade köpt en blomma 

som hon ställde på bordet så att eleverna fick komma fram och se, titta och känna. Lektionen 

skulle handla om delarna i en blomma. Emma ritande upp blomman på tavlan och markerade 

roten, stjälken, pistillerna och bladen. Det var ungefär fyra nya ord som de nyanlända eleverna 

skulle bekanta sig med och de fick höra dessa på både svenska och på sitt modersmål. Jag 

upplevde att det blev en rörig lektion och eleverna blev osäkra och splittrade. Många av de 

kunde inte begreppet rot på sitt modersmål därför blev det blev svårare att ta in det på 

svenska. Efter lektionen berättade Emma att vanliga svenska klasser lär sig blommans delar i 

ungefär årskurs två medan i förberedelseklassen gör vi det med elever i årskurs fyra och fem. 

Att undervisa de nyanlända eleverna i alla sexton skolämnen som Skolverket kräver blir ett 

svårt uppdrag för lärarna i förberedelseklassen eftersom eleverna kan så olika mycket svenska 

och kommer från olika förhållanden. 

Skolverket skriver också att som nyanländ elev ska man under sina två år i 

förberedelseklassen tillgodogöra sig ett gott vardagligt språk i vardagliga situationer och lära 

känna sin närmiljö (Skolverket, 2008). Detta arbetar man hårt med på Kringelskolan berättar 

bägge lärarna för mig under intervjutillfället.

Emma: I förberedelseklassen på vår skola strävar vi efter att den nyanlända eleven ska 

ligga på den nivå den räknas göra. Vi vill att eleven på ett ungefärligt sätt uppfyller 

målen för sin årskurs för att senare klara av undervisningen. Vi arbetar mycket med att 

täppa igen de luckor som de nyanlända eleverna har för att de senare ska kunna slussas 

ut till de vanliga klasserna.

De mål som Emma berättar om i citatet ovan kunde jag observera under min vistelse i 

förberedelseklassen. De arbetade mycket med individanpassad undervisning och försökte 

möta varje elev där den befinner sig. Lärarna i Kringelskolan är mer medvetna än vad 

Skolverket verkar vara om att de nyanlända eleverna i förberedelseklassen kommer från olika 

förhållanden och har olika upplevelser med sig från sina hemländer. Skolverket har valt att 

inte använda begreppet etnicitet i benämning av dessa elever utan kallar alla de för de 

nyanlända eleverna. Skolverket (2007) har skapat mål och riktlinjer som inte alltid är 

förankrade med verkligheten i förberedelseklassen, man har inte tagit hänsyn till att det är 

skillnad mellan dessa elever. En nyanländ elev från Polen som haft en vanlig barndom och 

skolgång i sitt hemland kan inte ha samma förutsättningar och uppnående mål som en 
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nyanländ elev från Irak. Peter berättar att alla elever från kriget i Irak har med sig någon form 

av trauma från sina upplevelser och minnen. Många av dessa elever är ensamkommande barn 

eller papperslösa asylsökande barn. Därför menar lärarna i förberedelseklassen att är svårt att 

ha samma mål och riktlinjer för alla nyanlända elever när det gäller kunskapsnivån.

7.4 Undervisning i förberedelseklassen

Lärarna i förberedelseklassen berättar att det är en stor skillnad mellan att arbeta med elever 

som kommer från Irak och som kommer från Polen. Att eleverna i många fall kommer från 

krigsdrabbade länder och har traumatiska upplevelser i bagaget får också konsekvenser för 

undervisningen. Det är därför ofta känsligt att utgå från elevens bakgrund, erfarenhet och 

kunskaper. Skolverket skriver att man kan arbeta med teman som jag, min familj, hemlandet 

och så vidare (Skolverket, 1997). Men när man förlorat en förälder eller släkting i kriget eller 

förlorat sitt hem och varit inlåst under sin barndom kan det vara svårt att utgå därifrån. 

Peter beskriver vidare att de nyanlända eleverna som kommer från kriget i Irak har missat 

möjligheten att få leva ett vardagligt liv. Många av dem har missat sin skolgång eller har 

luckor i den. Eleverna från kriget har inte haft en vanlig barndom, många av dem har inte fått 

leka. Eleverna från Polen har däremot flyttat till Sverige under andra omständigheter. Dem 

flesta polska familjerna har flyttat till Sverige för att det är en bättre levnadsstandard i landet. 

Eleverna har haft en vanlig barndom och skolgång berättar Peter därför presterar de bättre i 

skolan än eleverna som har upplevt krig och svåra förhållanden.

Skolverket skriver att den första undervisningen i det svenska språket bör ha sin utgångspunkt 

i sådant som är av stor vikt för eleverna och som tillfredsställer deras uttrycksbehov. Läraren i 

förberedelseklassen har i uppgift att finna lämpliga sätt att påbörja elevernas språkutveckling. 

Ett av målen med undervisningen i förberedelseklassen är att eleven ska lära sig enkla ord och 

fraser för att klara av enkla vardagliga situationer. Undervisningen i svenska bör till att början 

bestå av att klara av enkla vardagliga situationer bland annat att kunna berätta om sig själv 

och sin familj, tacka, fråga, be om, förstå enkla uppmaningar. Man ska även kunna tala om att 

man förstår respektive inte förstår, ord och fraser som hör ihop med skolan, skolmåltiderna, 

att åka buss eller tunnelbana. Man ska känna till och kunna orientera sig i sitt närområde och 

ställa enkla frågor eller svara (Skolverket 1997, s.33-35).
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”För att uppfylla Skolverkets krav om att den nyanlända eleven ska tillgodogöra sig ett gott 

vardagligt språk i vardagliga situationer och lära känna sin närmiljö tränar vi mycket på att 

kommunicera” berättar Emma. Under tiden som jag utförde mina icke deltagande 

observationer i förberedelseklassen uppmärksammade jag att de arbetar mycket med att 

kommunicera om vardagliga händelser som Skolverket skriver att den första undervisningen i 

svenska ska handla om. Jag uppfattade situationen som att lärarna i förberedelseklassen är 

personliga med de nyanlända eleverna. De berättar för eleverna bland annat vad de gjort på 

helgen, att de varit och handlat, vad de lagat för mat till middag. Tanken bakom detta är att få 

eleverna att våga kommunicera på svenska som är ett nytt språk för dem. Varje måndag 

morgon får eleverna berätta en sak som de gjort på helgen. En elev som inte gått i klassen 

länge kan exempelvis säga att han/hon tittat på tv eller spelat fotboll. Medan en elev som gått 

i förberedelseklassen en längre period kan berätta utförligt var den varit, med vem och vad 

han/hon gjort. Syftet med arbetet i förberedelseklassen är att lära eleverna att känna att de 

klarar sig och kan kommunicera i vardagliga situationer som bland annat på affären, hos 

tandläkaren, kan fråga vad klockan är, berättar Emma.

De nya orden samt uttrycken som eleverna lärt sig ska ligga som grund för deras fortsatta 

språkinlärning och undervisning. I förberedelseklassen måste man se upp med att lära 

eleverna allt för många nya ord och uttryck vid ett lektionstillfälle eftersom det finns risk att 

eleverna drunknar i flödet av nya ord. Huvudsaken är att man sätter in de nya orden och 

uttrycken i ett betydelsefullt sammanhang utifrån elevens bakgrund eller vardag och att man 

ständigt upprepar dessa (Skolverket 1997, s.33-35). Om vi tänker tillbaka på 

observationstillfället när de nyanlända eleverna skulle bekanta sig med blommans delar. 

Skolverket skriver ovan att man ska sätta in de nya begreppen i ett betydelsefullt sammanhang 

för eleven (Skolverket, 1997). För att No lektionen om blommans delar ska bli ett 

betydelsefullt sammanhang för eleverna anser jag att man istället kunde ha gått ut och plockat 

blommor tillsammans med eleverna och kommit tillbaka till klassrummet och forskat kring 

dessa. Inlärningen av de nya begreppen hade skett på ett naturligare sätt då.  

Begreppet etnicitet har tidigare behandlats i uppsatsens teoridel. Norrby definierar begreppet 

etnicitet i sin magisteruppsats som något som uppstår när en folkgrupp är i minoritet (Norrby, 

2008). Borgström och Goldstein-Kyaga skriver i sin bok att man exkluderar vissa grupper då 

man definierar dessa som etniska och placerar dessa i olika fack (Borgström och Goldstein-
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Kyaga, 2006). Skolverket gör på samma sätt genom att skapa mål och riktlinjer för alla 

nyanlända elever på skolan utan att ta hänsyn till vilka förhållanden de kommer från och vad 

de har för bakgrund (Skolverket, 2007). När Skolverket skapar mål och riktlinjer som ska 

gälla alla nyanlända elever i Sverige tänker de troligtvis inte på att man inte kan kategorisera 

sådana grupper och placera dessa i fack. Det finns stora skillnader mellan elever som flyttar 

till Sverige tillsammans med sina familjer som arbetskraftsinvandring och som flyr eller 

smugglas in till Sverige ensamma från kriget.

7.5 Matematik och nivågrupperingar i förberedelseklassen

Eleverna i förberedelseklassen klarar sig ofta i matematiken och hinner ikapp sina jämnåriga i 

de vanliga årskurserna. Engelskan är individuell beroende på om eleven haft engelska innan 

den börjar i förberedelseklassen. På Kringelskolan brukar man vänta med att börja med 

engelska en termin om de inte läst det tidigare i sina hemländer. Det är svenskan som är 

hindret förklarar Peter, den brukar oftast hänga lite efter. För att undervisningen ska kunna 

anpassas till elevens tidigare kunskaper behövs det göras en pedagogisk kartläggning av 

elevens erfarenheter och kunskaper i alla ämnen (Skolverket 2008, s.12). Det är viktigt att 

skolan organiserar undervisningen i förberedelseklassen utifrån varje nyanländ elevs behov 

och förutsättningar. 

För att den nyanlända eleven ska uppnå Skolverkets mål genomförs en kartläggning av 

elevens erfarenhet och kunskaper för att senare utgå från och bygga vidare på. Detta är det 

första steget man gör i Kringelskolans förberedelseklass för att senare placera ut den 

nyanlända eleven i grupp beroende på vilken nivå dem hamnar på. Kringelskolans 

förberedelseklass arbetar med fyra olika nivågrupper. Den första nivågruppen heter 

nybörjargruppen, där placeras man om man är helt nyanländ oavsett ålder. Man arbetar med 

alfabetet, ord, bilder och vardagsfraser som bland annat hur mycket är klockan, vad är det för 

mat idag, får jag gå på toaletten och så vidare. För de polska eleverna går det mycket snabbare 

att komma vidare från nivågrupp ett till två eftersom man använder samma bokstäver i 

Sverige och Polen till skillnad från de arabisktalande eleverna som det går långsammare för. 

När man kommer till nivågrupp två ska man börja bygga meningar och läsa enkla böcker med 

mycket bilder och ungefär en mening på varje sida. Man ska även kunna återberätta boken 

med några ord och meningar. De flesta eleverna börjar med en enkel engelska i denna fas. I 
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nivågrupp tre ska eleven tillgodogöra sig lite längre texter, böcker med fyra eller fem 

meningar på varje sida men fortfarande mycket bilder. Man ska ha utvecklat talet och kunna 

delta i enkla diskussioner. Den avancerade nivån är slutfasen innan man slussas över och 

börjar inskolning i en vanlig svensk klass. I denna nivågrupp ska man kunna läsa, skriva och 

tala med ett flyt. Man ska kunna skriva berättelser med mycket text och svara på frågor 

genom att använda egna ord och erfarenhet i texten. Man arbetar även mycket med svensk 

grammatik.

Undervisningen i förberedelseklassen består främst av svenska som andraspråk och 

matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Tidigt efter den nyanlända elevens 

ankomst till förberedelseklassen börjar man med matematik. Matematiken är ett allsidigt 

ämne därför behöver läraren inte använda många nya ord vid matematikundervisningen. Det 

är även vanligt att eleven undervisas matematik på sitt modersmål parallellt med svenskan 

(Skolverket, 1997, s. 37).

I Kringelskolan samarbetar förberedelseklassens lärare mycket med den arabiska respektive 

den polska modersmålsläraren. Man inkluderar oftast elevernas modersmål i den svenska 

undervisningen för att eleven ska få lyssna på genomgångar både på svenska och på sitt 

modersmål. Peter berättar att modersmålslärarna hjälper till med att kartlägga varje nyanländ 

elevs kunskap för att få kännedom om vilken nivå eleverna ligger på. Det är lättare att 

kartlägga en nyanländ elevs kunskap när den får använda sitt modersmål eftersom eleven har 

begränsade kunskaper i det svenska språket. Det är viktigt att det är flera lärare med olika 

kompetenser som arbetar i förberedelseklassen med de nyanlända eleverna eftersom man ofta 

arbetar med grupper med tre eller fyra elever och har genomgångar och introducerar nya 

ämnen. Eleverna i grupperna ligger på samma nivå och har samma modersmål. Tanken med 

detta är att eleverna ska arbeta på nivån som de befinner sig. Lärarna är skyldiga att utgå från 

varje elevs nivå och utgå från den kunskapen eleven har med sig. 

Lärarna i förberedelseklassen på Kringelskolan berättar att matematikundervisningen oftast 

går bättre än tänkt för nyanlända elever. De nyanlända eleverna som kommer från Irak och 

har gått i skolan i sitt hemland är oftast matematikmotiverade och har det väldigt enkelt för 

sig i matematiken. Undervisningen i förberedelseklassen innebär mer än endast svenska och 

matematikinlärning. Eleverna kommer från olika håll, har olika kunskapsnivåer och har 

upplevt olika situationer i sitt liv innan ankomsten till Sverige. Lärarna i Kringelskolans 
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förberedelseklass är mot Skolverkets mål och riktlinjer och berättar att Kringelskolan och 

många andra skolor protesterar mycket mot Skolverkets mål och riktlinjer för de nyanlända 

eleverna. Lärarna ser dessa mål och riktlinjer som en ekvation som inte går att få ihop men 

försöker i största möjligaste mån att följa Skolverkets riktlinjer med de resurser som finns. 

Emma: Riktlinjerna som kommer från Skolverket är inte förankrade i verkligheten. 

Jag tror att människorna som skrivit dessa riktlinjer inte varit ute i praktiken och sett 

verkligheten. Majoriteten elever i förberedelseklassen på vår skola kommer från krig 

och sorg därför kan vi inte arbeta på samma sett med de här eleverna som vi gör med 

de polska eleverna. Man måste arbeta mycket med den sociala biten med de irakiska 

eleverna för att de ska känna sig trygga.

Peter: Hur ska en nyanländ elev kunna prestera på topp nivå i alla sexton skolämnen 

när den har trauma med sig i bagaget. Vi har en tioårig pojke i förberedelseklassen 

som blivit smugglad till Sverige ensam utan mamma och sina systrar. Pojkens pappa 

blev mördad mitt framför ögonen på honom och nu bor pojken ensam hos några 

släktingar.

7.6  Lek, skapande och sång i förberedelseklassen

En del av eleverna i förberedelseklassen kan tidigare av olika skäl ha haft begränsade 

möjligheter till lek. De kan ha varit på flykt, varit instängda i små utrymmen, vistats i farliga 

omgivningar eller fått vuxenansvar tidigt (Rodell Olgac, 1995). Winnicott säger om lek att 

”det är viktigt att alltid komma ihåg att lekande i och för sig är terapi, att ordna så att barnen 

har möjlighet att leka är en psykoterapi” (Winnicott, 1981 s.72-74). Eftersom en del av 

eleverna i förberedelseklassen av olika skäl inte haft möjlighet till lek i sin uppväxt är det 

viktig att ta in detta i deras skolarbete. Lek och arbete med bild har en betydelsefull och 

rehabiliterade funktion inom skolans ram (Boman och Rodell Olgac, 1999, s.17).

Under några av mina observationstillfällen valde jag att gå ut med de nyanlända eleverna på 

rast och observera hur de lekte och med vem de valde att leka. Elevernas lek var mycket 

segregerad, de polska eleverna lekte med varandra där deltog flickorna och pojkarna i samma 

lek medan de irakiska eleverna lekte för sig själva könsindelat. Jag uppmärksammade att de 

polska eleverna kunde leka utan att bråka eller slåss och trots att jag inte förstod vad de 
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kommunicerade om tolkade jag att de var vänliga mot varandra och försökte ta in alla i leken. 

De irakiska nyanlända eleverna var fler än de polska eleverna och jag uppfattade det som att 

de hade det mycket svårt med gemenskapen. Många av eleverna var inte vana vid lek och 

visste inte hur man lekte. Eftersom jag själv är arabisktalande förstod jag vad eleverna sa. 

Oftast blev de osams redan i hallen när de klädde på sig sina ytterkläder om vem som skulle 

ha fotbollen. Pojkarna använde många gånger ett ovårdat språk mot varandra och slog ner 

varandra. Jag uppfattade det som att eleverna hade svårt att dela med sig och leka 

tillsammans. Flickorna höll sig ofta tillsammans och hoppade hopprep eller spelade ett 

bollspel men de hade lika svårt för att ta in alla i leken. I förberedelseklassen var det vanligt 

att någon var ledsen efter rasten eller att några hade bråkat. 

Peter: Alla irakiska elever i förberedelseklassen på vår skola har trauma med sig i 

bakgrunden. De flesta har flyttat runt mellan olika länder bland annat Syrien och 

Jordanien innan de kommit till Sverige. Eleverna och deras familjer har varit 

trångbodda och har inte haft tillgång till en vanlig barndom. Vi uppfattar många av 

eleverna som barnsliga men detta beror på att de inte vet hur man leker. Bråk, 

slagsmål och ovårdat språk är mycket vanligt bland våra irakiska elever men detta 

tyder på att de inte mår bra och känner sig fortfarande otrygga. De flesta av våra 

irakiska elever behandlas på BUP.

Jag kunde inte uppmärksamma att lärarna i förberedelseklassen gjorde mycket åt de 

nyanlända elevernas segregerade lek. Emma berättade att de visste att de polska och irakiska 

eleverna höll sig var för sig men detta trodde hon berodde på att eleverna ännu inte kunde ett 

gemensamt språk. Vidare berättade Emma att de försökte se till att alla i klassen hade någon 

att leka med under rasten och tyckte att gemenskapen i helhet var bra i förberedelseklassen. 

Peter berättade att eleverna som gått i förberedelseklassen två eller tre terminer var mer vana 

vid att leka tillsammans med elever som talade annat än deras modersmål. Men detta gjorde 

inte eleverna frivilligt utan man lekte helst med elever som talar samma modersmål som en 

själv för bekvämlighetens skull.

Även genom de skapande aktiviteterna kan man bygga upp en lustfylld och lärorik 

undervisning för de nyanlända eleverna. För att förstå ett budskap är det till stor betydelse att 

utgå från bilder i undervisningen. Genom att utgå från bilder i sin undervisning kan den 
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nyanlända eleven uttrycka sig mer än med sitt begränsade svenska ordförråd. Ett av bildens 

syfte i kursplanen i ämnet bild lyder:

”Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för 

elevernas övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och 

personlig utveckling. I arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som 

blir synlig, gripbar och möjlig att förmedla” (http://www.skolverket.se. 2007-12-22).

Bilder har inte funktionen att utesluta språkutvecklingen utan kan istället fungera som en 

hjälpfunktion. För att ord ska vara relevanta måste de ha en mening eller ett sammanhang. 

Sådan mening kan bilder bidra med och därmed ha en viktig hjälpfunktion i 

språkutvecklingen (Imsen, 1992, s.310). Via bildform kan man förklara och förmedla svåra 

budskap. Bilder med text är ett utmärkt komplement till information, dock kan denna inte 

ersätta en muntlig samt skriftlig information (Heyman, 1990).

Under tiden som jag var i förberedelseklassen uppmärksammade jag att bilder var ett av 

lärarnas och elevernas viktigaste material. Lärarna hade markerat allt som fanns i 

klassrummet med bild och text. På bordet satt det en lapp där det stod ”ett bord”, på dörren 

stod det ”en dörr”, på tavlan stod det ”en tavla” och så vidare. När den arabiska eller polska 

modersmålsläraren som kunde översätta inte var tillgänglig använde sig Peter och Emma av 

bilder för att göra sig förstådda bland de nyanlända eleverna som kunde olika mycket svenska. 

Vid ett tillfälle skulle Emma berätta för eleverna vad de kunde ha med sig för matsäck när de 

skulle på utflykt. Hon hade tagit med sig en smörgås, en frukt och en liten juice som hon 

visade för eleverna och upprepade flera gånger. Emma hade också tagit med sig en tom 

godispåse och en Coca-cola flaska och markerade att man inte får ta med sig det på utflykten. 

Medan Emma berättade för eleverna att man kunde ta med sig en smörgås blev det 

diskussioner om vad man kan ha för pålägg på sin smörgås och eleverna lärde sig på ett 

naturligt och elevnära sätt många nya begrepp. Eleverna fick komma på olika frukter som de 

fick skriva på tavlan. Detta blev ett inlärningsmoment på ett naturligt och lustfyllt sätt för de 

nyanlända eleverna.

Tidigare i texten nämndes att eleverna i förberedelseklassen arbetar i olika nivågrupper. 

Nivågrupp ett, två och tre arbetar mycket med bild och text för att tillgodogöra sig ett stort 

ordförråd. Böckerna som eleverna får läsa och återberätta innehåller bilder. Peter berättar att 
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eleverna ibland läser meningar som innehåller begrepp som de inte känner igen men när man 

tittar på bilden förstår man vad det är för ord.

De första veckorna för en nyanländ elev i förberedelseklassen är till för att få känna sig 

bekräftad och få förklarat för sig varför han/hon är här. Man får även tid och rum för att knyta 

an till sin kultur och sitt språk och möta bilder från hemlandet som ofta lockar till samtal. Att 

få visa på kartan varifrån man kommer kan bli en öppning till djupare samtal om den 

nyanlända elevens bakgrund (Skolverket 1997, s.28). Därför är det viktigt att det finns 

material för olika slags uttrycksformer eftersom när orden inte räcker till blir bildspråket 

viktigare och därför behövs massor av bilder (Skolverket 1997, s.30).

Förberedelseklassen i Kringelskolan är rustad med läromedel och laborativt material för 

elever med svenska som andra språk eftersom det finns väldigt lite läromedel som är anpassat 

till nyanlända elever. Man försöker istället göra andra uppgifter med eleverna som kommer 

från skönlitteraturen. Detta kan exempelvis vara att läsa böcker för att lära sig språkets 

grammatik, göra om berättelser till faktatexter, svara på frågor för läsförståelsen och så 

vidare. Alla elever i Kringelskolans förberedelseklass har en matematikbok, de flesta eleverna 

får även en svenskabok som är anpassad till elever med svenska som andraspråk eller en 

bokstavsbok. Spel och memory används mycket i undervisningen av de nyanlända eleverna i 

Kringelskolan.

Under mina observationer uppmärksammade jag att många av förberedelseklassens spel och 

memory hade eleverna själva gjort. Man hade klippt ut bilder ur tidningar och skrivit 

motsvarande ord på svenska. Det fanns även många spel där eleverna lärde sig svenska ord 

respektive ord på sitt modersmål arabiska eller polska. Eleverna var vana vid att ta ett spel och 

sitta med en kamrat och spela och man såg att de tyckte om detta arbetssätt.

Sången har också en stor betydelse eftersom det är den som håller ihop skoldagen. Sången 

skapar och främjar gemenskapen i klassen och gör stämningen mer avspänd och glad. 

Sångerna bidrar dessutom till en språkutveckling eftersom man främst utnyttjar de visor och 

ramsor som förekommer i förskolan. Förutom gemenskapen i klassen ger sången och rörelsen 

även en god träning i att få in rytmen i språket, artikulationen och bygger upp ett bra 

ordförråd (Rodell Olgac, 1995, s.27). I Kringelskolans förberedelseklass sjunger eleverna en 

hejdåsång varje dag innan skoldagens slut. Peter berättar att sången skapar rutiner för de 
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nyanlända eleverna och menar som Rodel Olgac (1995) att den håller ihop skoldagen. 

Hejdåsången som eleverna och lärarna sjunger innan dagens slut i förberedelseklassen handlar 

om att dagen är slut och att det varit roligt att vara med alla och att det ska bli kul att träffas 

imorgon igen. Det är enkla ord men mycket betydelsefulla. Jag uppmärksammade under mina 

observationer att lärarna tittar i varje elevs ögon när den sjunger sången. Detta för att ge 

eleven en bekräftelse om att den är välkommen i klassen.

Peter berättar att förutom sång lär man de nyanlända eleverna mycket rim och ramsor. Detta 

tycker eleverna är roligt och det är sådant som man får lära sig i förskolan och grundskolans 

tidiga åldrar. Under min vistelse i förberedelseklassen var ramsan ”Ole dole doff” en av 

elevernas favorit och man hörde de upprepa den på lektionen och på rasten. 

7.7 Modersmålsundervisning

Modersmålet fyller en viktig funktion i den svenska barnomsorgen och skolan. Det talas idag 

fler än hundra olika modersmål i Sveriges barnomsorg och skolor. Ungefär 15 % av alla 

elever i grundskolan av utländsk bakgrund (http://www.skolverket.se , 2007-11-26). 

Elevernas modersmål har stor betydelse i klassen och är ofta utgångspunkt för 

undervisningen. Eleverna kan alltid använda sitt modersmål i klassrummet och de tolkar åt de 

nyanlända. På detta sätt bekräftas även elevernas identitet och ursprung (Boman & Rodell 

Olgac 1999, s.11).

Emma: Vi lärare lämnar ofta utrymme för eleverna att tolka åt varandra innan våra 

modersmålslärare börjar hjälpa till. Att elever får tolka åt varandra ser vi som en fördel 

eftersom det ger eleverna bekräftelse om att de förstår vad som sägs och kan förmedla 

vidare detta till sina nyanlända kamrater. Att Kringelskolan ligger i ett invandrartätt 

område ser jag däremot som en nackdel eftersom det tar väldigt lång tid för de 

nyanlända eleverna att få ett rent svenskt språk utan brytningar.

Både Emma och Peter berättar att de nyanlända eleverna endast talar sitt modersmål 

tillsammans och använder sällan det svenska språket utanför klassrummet. Jag 

uppmärksammade under mina observationer att eleverna endast talade svenska med Emma 

och Peter annars hörde jag endast arabiska och polska i korridoren och under rasten och 
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lunchen. Att de irakiska respektive polska eleverna valde att segregera sig från varandra kan 

bero på att man helst vill tala sitt modersmål under leken eftersom det är lättast därför väljer 

man att leka med sina landsmän. I detta fall blir även förberedelseklassen en gräns för de 

nyanlända eleverna. Eftersom eleverna endast talar svenska med sina lärare och använder 

annars sitt modersmål.

Ett av syftena med modersmålsundervisningen är att språket ska fungera som hjälpmedel för 

att få en stark självkänsla och en klar uppfattning om sig själv och sin livssituation. 

Modersmålet måste utvecklas genom litteratur, samtal samt bilder från elevens hemland. Det 

är viktigt att den nyanlände eleven får uttrycka alla sina känslor på modersmålet. Det är lika 

viktigt att eleven via tidningar och andra massmedia följer händelseutvecklingen i hemlandet 

(Skolverket 1997, s.31-32). Peter berättar att de nyanlända eleverna lånar böcker på skolans 

bibliotek en gång i veckan. Eleverna lånar en svensk barnbok utifrån hur mycket svenska de 

kan och ifall de kan läsa och skriva på sitt modersmål får den välja en bok på sitt modersmål 

och läsa under veckan.

Under ett av mina observationstillfällen var jag med eleverna på skolans bibliotek. En 

nyanländ irakisk flicka i årskurs fyra valde att låna en enkel variation av Rödluvan på svenska 

och lånade den översatta varianten av boken Rödluvan på arabiska. Vid lånedisken såg jag att 

Peter inte var nöjd med hennes lån och han tyckte att hon istället skulle låna en Max eller 

Ture bok som man läser för två eller tre åringar eftersom hon befann sig i nybörjar fasen. När 

flickan visade att hon lånat den arabiska versionen såg Peter nöjd ut och berättade senare att 

det var en god ide eftersom flickan hade möjlighet att jämföra hur man skriver sagan på 

svenska respektive arabiska. Hon kunde även översätta, tolka och försöka förstå sagans 

handling utifrån från bilderna.

Modersmålsläraren kan underlätta många situationer för de nyanlända eleverna och för läraren 

när det gäller elevernas bakgrund, språk, kultur samt den svenska skolan och alla frågor som 

uppstår (Boman & Rodell Olgac, 1999, s.12). Elever som talar ett annat språk än svenska 

hemma kan få undervisning på sitt modersmål (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Det är 

föräldrarna som avgör om eleven ska gå på modersmålsundervisning som skolan erbjuder 

eller inte. Många föräldrar väljer hellre att eleven ska koncentrera sig på att lära sig det 

svenska språket eftersom det känns mer väsentligt. I vissa fall kan föräldrarna känna sig 

osäkra om vad som kan vara elevens bästa. Lärarna ska vara tydliga och ge vägledning till 
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föräldrarna att de båda språken stödjer varandra. Man ska betona starkt att 

modersmålsundervisningen är ett viktigt hjälpmedel för elevens språkutveckling (Rodell 

Olgac, 1995, s.20).

Modersmålsundervisningen ligger utanför schemat och sker efter dagens slut på 

Kringelskolan. De nyanlända eleverna erbjuds som alla andra elever med annat modersmål än 

svenska en timmes modersmål i svenska. Som Rodell & Olgac (1995) skriver ovan är det 

föräldrarna till de nyanlända eleverna som bestämmer om eleven ska ha 

modersmålsundervisning. Emma berättar att de flesta föräldrarna som kommer på 

skolintroduktion med sina barn väljer bort modersmålsundervisningen. Föräldrarna tänker att 

det nyanlända barnet kan sitt modersmål och därför är det bättre att koncentrera sig på det 

svenska språket. Emma berättar att skolan får förklara för föräldrarna att elevens modersmål 

stödjer det svenska språket. Lärarna i förberedelseklassen betonar starkt att 

modersmålsundervisningen är ett hjälpmedel för elevens språkutveckling. Eftersom den 

nyanlända eleven lär sig svenska via sitt modersmål måste även detta utvecklas. 

Skolans ansvar är att ge eleven det stöd han/hon behöver för att på ett effektivt sätt fortsätta 

lärandet i alla skolämnen. Skolan är skyldig att ge den nyanlända eleven studiehandledning på 

modersmålet om det är så att han/hon behöver det. Syftet med studiehandledning är att stödja 

ämnesundervisningen via elevens modersmål. Skolverket skriver att kunskapsutvecklingen 

främjas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen befästs både på elevens 

modersmål och på det svenska språket. Studiehandledning och ämnesundervisning på den 

nyanlände elevens modersmål är effektiva redskap för kunskapsutvecklingen (Skolverket, 

2008, s.15).

Ett samarbete mellan förberedelseklassläraren och modersmålsläraren innebär ett gott resultat 

för eleven. Modersmålsläraren kan under studiehandledningstiden där eleven ska få hjälp med 

ämnesundervisningen på sitt modersmål arbeta med samma område på både det första och 

andraspråket (Boman & Rodell Olgac, 1999, s.12). I en del skolor undervisas elever på sitt 

eget modersmål parallellt med svenska i olika ämnen. Detta är vanligast i matematiken så att 

det svenska språket inte blir ett hinder för lärandet (Skolverket, 2008, s.15). Detta är ett sätt 

som man arbetar på i förberedelseklassen på Kringelskolan. Som jag tidigare nämnt är det ett 

mycket stort samarbete mellan klasslärarna Emma och Peter och modersmålslärarna i arabiska 

respektive polska. Modersmålslärarna finns alltid tillgängliga för att översätta det som sägs på 
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svenska för att den nyanlända eleven ska få höra det på både svenska och sitt modersmål. 

Peter berättar att det underlättar att den polska respektive arabiska modersmålsläraren 

undervisar eleverna i modersmål och erbjuder de studiehandledning för att stödja 

ämnesundervisningen via de nyanlända elevernas modersmål. Det blir mer effektivt att ha 

samma lärare både för elevernas skull och för samarbetet bland lärarna. 

Peter berättar att när de ska gå igenom veckodagarna med de nyanlända eleverna på svenska 

då gör modersmålslärarna i arabiska och polska detta på modersmålsundervisningen eller när 

eleverna får studiehandledning. Undervisningen blir effektiv när den sker på både svenska och 

elevens modersmål.

Emma: Studiehandledningen ser olika ut på olika skolor och inom olika kommuner. 

Alla nyanlända elever har rätt till minst 60 minuters studiehandledning på sitt 

modersmål. De nyanlända eleverna på Kringelskolans förberedelseklass har mycket 

mer studiehandledning eftersom vår arabiska och polska modersmålslärare arbetar 

heltid och är hos oss hela tiden. Eftersom vi arbetar i nivågrupper blir det så att de 

nyanlända eleverna som befinner sig i nivågrupp ett och två behöver mer 

studiehandledning än de eleverna som befinner sig i nivågrupp tre och fyra.

En polsk flicka i årskurs fem i förberedelseklassen som håller på att inskolas till en vanlig 

svensk klass och behöver därför endast en timme studiehandledning på polska i veckan. Detta 

medför att de andra polska nyanlända eleverna får flera timmar studiehandledning. Lärarna 

berättar att man får studiehandledning beroende på hur nyanländ man är och hur mycket språk 

man kan. Det är lärarna i förberedelseklassen som tillsammans bestämmer hur resurserna ska 

delas bland de nyanlända eleverna.

Som Peter berättade blir undervisningen effektiv när den sker på både svenska och på den 

nyanlända elevens modersmål. Genom detta arbetssätt stärker man den nyanlända elevens 

modersmål och genom elevens modersmål bygger man upp det svenska språket. Man ska inte 

lära sig det svenska språket på modersmålets bekostnad utan man ska utnyttja modersmålet 

och använda det som ett hjälpmedel i undervisningen.
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8. Slutsatser
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de resultat som kommit fram i min studie och ställa 

dessa mot den tidigare forskningen inom samma område. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man arbetar med nyanlända elever i en 

förberedelseklass på en skola i Stockholm och jämföra hur detta stämmer överens med 

Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända elever (Skolverket 2007). Även om Läroplanen 

säger att man ska ta hänsyn till varje elev och anpassa undervisningen till varje elevs 
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förutsättningar och behov så är det inte lika lätt att utföra detta i praktiken. I Kringelskolans 

förberedelseklass blir det svårt att utgå från varje enskild nyanländ elevs tidigare bakgrund, 

erfarenhet, språk och kunskaper eftersom det är ett stort antal elever i klassen som kommer 

från olika förhållanden. I dagsläget går det elever från Irak och från Polen i klassen som 

kommer från två åtskilda kulturer och förhållanden. Tidigare har det nämnts att de polska 

eleverna kommit till Sverige tillsammans med sina familjer som arbetskraftsinvandring. För 

dessa elever innebär skolan inga konstigheter jämfört med många av de irakiska eleverna som 

flytt från kriget. Många av de irakiska eleverna i förberedelseklassen mår dåligt och behandlas

på BUP mottagningar.

Borgström och Goldstein-Kyaga (2006) skriver i sin bok att det är lätt att exkludera vissa 

grupper genom att definiera dessa som etniska och placera dessa i olika fack. Skolverket gör 

på samma sätt genom att skapa mål och riktlinjer som gäller alla nyanlända elever i Sverige 

utan att ta hänsyn till vilka förhållanden eleverna kommer från och vad de har för bakgrund 

(Skolverket, 2007). Skolverket väljer att inte använda det svårdefinierade begreppet etnicitet 

och kallar därför eleverna för ”de nyanlända eleverna” men i praktiken placeras ändå eleverna 

i fack beroende på vilken etnicitet de har. I Kringelskolans förberedelseklass arbetar man med 

de polska och de irakiska eleverna på olika sätt utan att uppmärksamma detta. Eftersom man 

har stämplat alla irakiska elever som elever från ett krigsdrabbat land och trauma i 

bakgrunden behandlar man dessa elever på ett visst sätt jämfört med de polska eleverna som 

haft en vanlig uppväxt och skolgång.  

Skolverkets mål och riktlinjer skriver att nyanlända elever ska få tillgång till utbildning i alla 

de ämnen som han/hon har rätt till. Detta innebär att nyanlända elever ska få undervisning i 

alla sexton skolämnen precis som svenska elever. Detta är omöjligt menar lärarna i 

Kringelskolans förberedelseklass och berättar att deras kommun och många andra kommuner 

i landet har protesterat mot Skolverkets mål och riktlinjer för nyanlända elever eftersom de 

inte anses vara förankrade i skolans verklighet. Lärarna berättar att det behövs mycket 

resurser för att uppfylla dessa mål och dessa resurser saknas inom skolans värld. Det finns 

inga lärare som kan svenska, elevernas modersmål och har ämneskunskap i alla sexton 

skolämnen.

Enligt ett antal studier (Blob, 2004; Myndigheten för skolutveckling, 2005; Skolverket, 1997; 

Rodell Olgac 1995) är syftet med att inrätta förberedelseklasser för nyanlända elever bland 
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annat att erbjuda en mjukstart för eleven och för familjen. Eleven ska rustas med 

grundläggande kunskaper i det svenska språket för att han/hon ska kunna gå i vanlig svensk 

klass så fort som möjligt. Att få en grupptillhörighet i en liten kamratskap och få möjlighet att 

utveckla sitt modersmål för att använda detta som ett hjälpmedel för att lära sig det svenska 

språket är lika viktigt. Lärarna i Kringelskolans förberedelseklass berättar att nyanlända elever 

direkt kan placeras i vanliga svenska klasser om majoriteten elever i klassen talar svenska. 

Men i Kringelskolan talas det sällan svenska eftersom majoriteten elever har utländsk 

bakgrund och talar hellre sitt modersmål. Detta gör det omöjligt för en nyanländ elev att lära 

sig det svenska språket om den inte får lyssna på svenska och använda det i praktiken.

Förberedelseklassen blir därför en viktig startpunkt för den nyanlände eleven vare sig den 

kommer från Polen eller från Irak eftersom den får en mjukstart in i den svenska skolan och 

det svenska samhället som är viktigt för eleven. Trots att Skolverkets mål och riktlinjer för de 

nyanlända eleverna anses svåra och i vissa fall omöjliga att uppfylla försöker man i 

Kringelskolans förberedelseklass att uppfylla dessa så gott det går. Genom mina intervjuer 

och observationer i Kringelskolans förberedelseklass kan jag dra slutsatsen att de försöker 

följa Skolverkets mål och riktlinjer lagom mycket utifrån skolans resurser. Vad som krävs är 

att Skolverket går ut i praktiken och skapar mål och riktlinjer utifrån skolans och 

förberedelseklassens värld. Eftersom det är svårt att ha samma förutsättningar för alla 

nyanlända elever som kommer från olika förhållanden och har olika bakgrund och 

upplevelser. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning om förberedelseklassen och hur 

man arbetar med nyanlända elever eftersom det inte är många som skrivit om detta ämne. 

Eftersom Sverige är ett land som tagit emot ett stort antal personer som sökt skydd i ett tryggt 

land bör det forskas mer om detta ämne. 
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9.2 Övrigt

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94

10. Bilaga 1

Intervjuguide

1. Hur fungerar förberedelseklassen på er skola?

- Hur många elever går där?

- Hur många år brukar eleverna gå i förberedelseklassen?

- Vilka årskurser täcker förberedelseklassen in?

2. Vilken bakgrund har eleverna i förberedelseklassen?
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- Vilka länder kommer eleverna från?

- Kommer eleverna från speciella förhållanden?

3. Till läraren

- Hur länge har du arbetat som lärare?

- Hur länge har du arbetat på skolan?

- Hur länge har du arbetat i förberedelseklassen?

- Vad har du för utbildning?

4. Hur ser undervisningen ut för eleverna i förberedelseklassen?

- Arbetar ni individanpassat?

5. Vilka ämnen koncentrerar ni er på?

6. Erbjuder ni eleverna modersmålsundervisning och studiehandledning?

- Hur många timmar i veckan?

7. Integreras elevernas modersmål i undervisningen?

- På vilket sätt?

8. Vilka problem ser du med förberedelseklassen?

- Uppstår det konflikter mellan eleverna?

- Uppstår det konflikter mellan skolan och eleverna?

- Uppstår det konflikter mellan lärare och föräldrar?

- Vad beror problemen på?

- Hur ser konflikterna ut?

- Hur brukar ni hantera de?

9. Varför ska de nyanlända eleverna gå i förberedelseklass?

10. Hur arbetar ni kring oroligheterna som förekommer kring förberedelseklassen bland annat 

med indroppande elever under terminens gång och utslussning till vanliga klasser?
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11. På vilket sätt arbetar ni för att uppnå mål och riktlinjerna för de nyanlända eleverna?

12. Har du ytterligare några frågor att lägga till?  
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