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Sammanfattning  
 
Det här är en uppsats i pedagogik om förberedelseklassen, vars syfte är att undersöka om det är 
positivt eller negativt för invandrar- och flyktingbarn att gå i en förberedelseklass, och även 
modersmålets påverkan på förberedelseklassen. För att få en inblick i vad en förberedelseklass är 
börjar uppsatsen med en bakgrundshistoria och fortsätter sedan den med att gå in lite närmare på 
några områden. Dessa områden är trauma – krigsupplevelser, den första tiden, överslussningen, 
modersmålet, samarbete med föräldrarna och lärarrollen. Metoden består av två undersökningar, 
den första handlar om modersmålsundervisning där fem elever intervjuas i förberedelseklassen 
och en diskussion med två modersmålslärare. Denna undersökning har jag för att jag anser att 
modersmålet är en så stor del av förberedelseklassen, och det är även därför som modersmålet får 
ett större utrymme i det teoretiska perspektivet. Den andra undersökningen handlar om 
förberedelseklassen, som består av intervjuer med fyra förberedelseklasslärare för att få en 
uppfattning om hur det fungerar i realiteten och även för att se över de positiva och negativa 
aspekterna kring förberedelseklassen.  
 
Det dessa undersökningar resulterar i är att det finns både negativa och positiva attityder kring 
modersmål och likaså positiva och negativa aspekter kring förberedelseklasserna. Det alla 
invandrar- och flyktingbarn dock behöver för att klara sig bättre i en förberedelseklass är just 
användning och förståelse för modersmålet, då denna blir en länk mellan det nya svenska språket 
och kulturen och det egna modersmålet och dess kultur. Vidare är förberedelseklassen nästan en 
nödvändighet för de barn som kommer till Sverige som flyktingbarn utan minsta skolbakgrund på 
grund av att dessa barn måste först och främst lära sig alfabetet innan de kan börja i en ordinarie 
klass. Dessutom behöver vissa även bearbeta sina traumatiska upplevelser för att de ska kunna 
fungera som en hel person i klassrummet. Men det finns även en annan sida, en annan grupp av 
barn, nämligen de som har utmärkt skolbakgrund och deras upplevelser har inte varit så 
dramatiska. Dessa barn behöver kanske inte gå i förberedelseklass alls då det bara är språket som 
fattas, ett språk som de kan lära sig snabbare i en redan svensk talande klass.     
 
Jag avslutar uppsatsen med att säga: 
 
”Förberedelseklassen är bra och behövs, men den kan bli mycket bättre. Det finns dem som 
behöver den men många som skulle klarar sig utan den”  
    
Sökord:   
 
Förberedelseklassen 
 
Modersmål 
 
Nyanlända invandrar- och flyktingbarn 
 
Läraren i förberedelseklassen  
 
För- och nackdelar med förberedelseklassen  
 



 2

Innehållsförteckning  
 
1.Inledning................................................................................ 3 
2.Bakgrund................................................................................ 4 
3.Teoretiska perspektiv............................................................. 5 

3.1.Trauma – krigsupplevelser......................................................  5 
  Oförberedda upplevelser 

3.2.Den första tiden....................................................................... 7 
 Trygghet och struktur 
3.3.Överslussningen...................................................................... 7 
 Ingen gemensam skolplan  
3.4.Modersmålet – behövs det?..................................................... 8 
 Modersmål – budbärare mellan språk och kultur 
3.5.Samarbete med föräldrarna..................................................... 10  
 Kommunikation  
3.6.Lärarrollen........................………….......…............................ 10 
 Flexibel pedagogik 

4.Syfte....................................................................................... 11 
5.Frågeställningar...................................................................... 12 
6.Metod...................................................................................... 12 
7.Källkritik…............................................................................. 13 
8.Begränsningar…..................................................................... 13 
9.Begreppsdefinitioner…........................................................... 13 
10.Undersökning/fältarbete........................................................ 14 

10.1.Presentaion av skolan.............................................................. 14 
10.2.Presentation av informanterna................................................. 14 
10.3.Presentation av undersökningen.............................................. 14 
10.4.Undersökning 1....................................................................... 14 
 Fem elever tycker till 
10.5.Diskussion med två modersmålslärare.................................... 16 
 Modersmål – stöd för språkutvecklingen 
10.6.Undersökning 2....................................................................... 17 
 Fyra lärares erfarenheter 

11.Sammantattande resultat........................................................ 21 
12.Diskussion och slutsats.......................................................... 22 
13.Källförteckning...................................................................... 26 

13.1.Tryckta källor.......................................................................... 26 
13.2.Styrdokument .......................................................................... 27 
13.3.Publikationer............................................................................ 27 
13.4.Otryckta källor......................................................................... 27 

 13.5.Förberedande inläsningskällor................................................. 27  
14.Bilaga 1................................................................................... 28 
 



 3

1.Inledning  
 
Att känna sig som utlänning 
 
Jag kan berätta  
hur man känner sig 
När man är utlänning 
Man känner sig blyg 
Man känner sig ensam 
Man känner sig okänd 
Man känner sig främmande  
Man känner sig orolig 
Man känner sig utanför samhället 
Man känner sig svag  
Man kan inte prata 
och bevisa 
varför man är här 

 
pojke 16 år (Linde, Stolt, 1994, sid.27)     

 
Varje dag kommer det barn och ungdomar till Sverige, en del med traumatiska krigsupplevelser, 
som bott i flyktinglägger eller varit på flykt och vissa utan någon form av skolgång.  Tillsammans 
möts de i förberedelseklasser, och där får barnen möjlighet att i lugn och ro möta den svenska 
förskolan och skolan. Som blivande lärare är det viktigt att få en förståelse för dessa klasser, 
eftersom det inte går att jämföra den här formen av undervisning med den undervisningen som 
man ger i en ordinarie klass. Barnen har inte samma förutsättningar och det kan vara frustrerande 
då man har svårt att kommunicera med varandra.  
 
Visst har det alltid funnits ett intresse för förberedelseklassen hos mig men det var inte förrän jag 
hade varit ute i en förberedelseklass som jag på riktigt fattade stort intresse för dessa barn och 
deras skolgång. Min tanke gick givetvis till min egen skolgång också för när jag flyttade till 
Sverige 1984 slussades jag direkt ut i en ordinarie klass i Rinkeby som redan då bestod av många 
invandrarbarn, där jag inte hade några problem med att anpassa mig och lära mig svenska. Idag 
pratar jag näst intill flytande svenska och jag har kommit så långt att jag till och med läser på 
högskola.  
 
Jag vill inte försöka bevisa att det går att klara sig utan förberedelseklasser men jag måste ändå 
påpeka att jag har en viss skeptisk reflektion gentemot förberedelseklasser som är baserad på 
mina egna erfarenheter så som min egen skolgång, och den erfarenhet jag har fått från min 
praktik i en förberedelseklass.  
 
Samtidigt måste det finnas en förståelse för att det idag kommer barn till Sverige som har olika 
förutsättningar för att lära sig svenska. Vissa har lång skolbakgrund och vissa har inte gått i 
skolan alls. Därför ger den svenska skolan en möjlighet för dessa barn att gå i särskilda 
förberedelseklasser. Där ska de lära sig svenska och få förståelse för både Sverige och dess 
skolkultur samtidigt som de får en lärdom om sig själva i en trygg miljö. Föreställningen är att 
när barnen väl har blivit orienterade i det svenska samhället och fått grunderna i svensk 
grammatik, så ska de allt eftersom börja i en ordinarie klass. 
 



 4

Det står klart och tydligt i skollagen att ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, 
geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 
det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet” (Skollagen, kap.1 § 2). Så att även om det är en 
förberedelseklass har de lika rätt till en bra och likvärdig utbildning. 
 
2.Bakgrund   
 
”Första dagen i en ny skola är alltid nervös. För den som kommit till ett nytt land där alla pratar 
konstigt och ser annorlunda ut är det ännu svårare. Då behöver man hjälp och stöd att förstå den 
nya världen, innan man på allvar kan slå sig ner i skolbänken.” (Barnen och vi, 1996, nr 7: 26-
28)   
    
Med den ökande strömmen av asylsökande under 1980-talet uppmärksammades flyktingbarns 
behov av stöd för att kunna bearbeta svåra trauman, såsom våld, krig, tortyr, förföljelser, flykt 
och död (Brandell-Forsberg, Almqvist, 1997). Det var även nu som intresset för 
förberedelseklasser började ta fart. Det vill säga klasser som tar emot nyanlända barn från andra 
länder som inte kan svenska och med ett syfte att förbereda dem inför överslussningen till en 
ordinarie klass, efter ca 1-2 år. Och enligt den nya lagen som träde i kraft 1/1 2002 har alla barn, 
oavsett ursprung rätt till allt sådant som de jämnåriga i Sverige har såsom utbildning, vård och 
omsorg. Med den här lagen lyder även flyktingbarn under skollagen men omfattas inte av 
skolplikten (Gustavsson, hur läks sår i själen, 2003). 
    
I dessa förberedelseklasser ligger koncentrationen främst på svenska och modersmål och att 
bearbeta sina traumatiska upplevelser. Men det finns även tid för andra ämnen så som matematik 
och idrott (Öijerstedt, Zaar;2002). Förberedelseklassen kan se olika ut i olika skolor. Det finns de 
skolor som har alla barn oavsett ålder i samma klass, medan andra skolor delar upp barnen 
beroende på ålder. Det finns även kommuner som samlar alla förberedelseklasser i en egen skola 
och sen finns det de skolor som inte använder sig av förberedelseklasser utan de går i ordinarie 
klass med extra hjälp. Definitionen av förberedelseklasser ser också olika ut idag, en del säger 
förberedelseklasser men andra säger internationella klasser trots att det är samma innebörd och 
innehåll.  
    
Det gemensamma med förberedelseklasser är att det är väldigt individuellt när det gäller 
utslussningen till en ordinarie klass, det kan handla om allt från ålder och tidigare skolgång till 
hur länge denne har varit i Sverige och dess sociala kompetens. Och klasserna är väldigt 
varierande, det finns de som kan mycket svenska och är på väg till en stor klass, det finns de som 
precis har anlänt och kan inte ett ord på svenska, det finns de som inte vet vad skola är och 
kanske till och med är analfabeter och det finns även de som har en god skolbakgrund (Boman, 
Rodell Olgac, 1999). 
 
Men det är också viktigt att ha i minnet vad som står i läroplanen, nämligen det faktum att även 
om alla barn har rätt till likvärdig utbildning, kan den likvärdigheten innebära olika för olika barn 
då de inte har samma förutsättningar och behov. Skolan skall därför främja barnens olikheter och 
anpassa utbildningen så att även de som har svårigheter kan få tillräcklig hjälp (Lpo94). 
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Öijerstedt och Zaar (2001) har i sin undersökning av förberedelseklasser i Stockholm kommit 
fram till några för- och nackdelar med att ha förberedelseklasser i en svensk skola. Det som är bra 
är att eleverna hela tiden har kontakt med en svensk skola och svenska elever omkring sig så att 
de hör och lär sig svenska bättre och snabbare. Och har elever i förberedelseklassen god 
skolbakgrund så de lär sig svenska och snabbt har möjlighet att gå över till svensk klass. 
Det som däremot inte är så bra är att verksamheten blir svåradministrerad, lokalerna är ofta 
dåliga, förberedelseklassen blir en isolerad verksamhet i skolan, obehöriga lärare upp i mot 25 %, 
modersmålslärare saknas ibland och det blir stressigt för lärarna och klassen då det alltid kan 
komma nya elever när som helst. Men det finns även andra faktorer som speglas på 
förberedelseklassens undervisning, så som åldersblandningen i klassen, hur länge barnen har varit 
i Sverige, vilken skolbakgrund eleverna har, om skolans klimat är negativt eller positivt mot 
förberedelseklassen och om det finns några ämnesförberedande kurser, studiehandledning, 
utslussningsplan och åtgärdsprogram i skolan (Öijerstedt, Zaar, 2001). 
   
För att förberedelseklassverksamheten ska bli bättre bör det ske vissa förändringar:  
- Det bör skrivas en gemensam skolplan för förberedelseklassverksamheten i Stockholm 
- Gemensamma timplaner för verksamheten 
- Gemensamma kursplaner för förberedelseklasserna 
- Gemensamma utslussningsprogram för förberedelseklassen 
- Gemensamma integrationsplaner för förberedelseklasserna 
- Gemensam arbetsplan för modersmålslärarna  
- Gemensam plan vad gäller introduktionskurser 
- Fastställda krav på hur lokalerna får se ut 
- Gemensamma krav på åtgärdsprogram (Öijerstedt, Zaar, 2001, sid.5).  
 
Det finns mycket inom förberedelseklassen som behöver justeras menar Öijerstedt och Zaar 
(2001). Dem flesta lärare som jobbar inom förberedelseklassen idag har inga färdiga direktiv på 
hur en förberedelseklass fungerar. Förberedelseklassen finns heller inte med i skolplanen som ett 
eget område, vilket kan bli fel då undervisningen i förberedelseklassen inte är den samma som i 
en ordinarie klass. Detta leder till att lärare i förberedelseklassen jobbar mycket olika, ibland 
bättre och ibland sämre.  
 
3.Teoretiska perspektiv 
 
3.1.Trauma – krigsupplevelser  
 
”Det är lätt att tycka synd om vartenda barn i detta klassrum. Deras ögon har många gånger sett 
några av livets mest fruktansvärda händelser. Och sedan dess bär de dessa minnen. Här i 
förberedelseklassen i Sverige får flyktingbarnen ta steget från sitt gamla liv in i ett nytt svenskt. 
Barnen har aldrig själv valt att flytta hit…Det kvittar vilket land barnen kommer ifrån…Alla vet 
exakt vad ordet ”kaos” betyder. Kaos i tankarna, kaoset att bli uppryckt sin vardag, kaoset 
bakom beslutet att dra iväg mot ett okänt land. I Sverige möter barnen ett nytt kaos – känslornas 
kaos – när de upptäcker hur de står utanför, långt utanför.” (Migranter: om världen i Sverige, 
1995, nr 3: 26-2). Detta är en mycket vanlig situation bland barn som kommer nyanlända till 
Sverige och när det ibland blir för mycket kan kaoset gå över till trauma. 
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Varje dag utsätts barn för trauman som blir för mycket för dem att hantera. Det är inte meningen 
att barn ska vara med i krig, se sina nära dö och ryckas ifrån den värld ett barn egentligen känner 
till. Dessa upplevelser definieras i både Rodell Olgac och Bomans  Liv och lärande i 
förberedelseklass (1999) och i ”Bildverkstaden” skriven av Brandell-forsberg och Almqvist 
(1997) som trauma.  
 
”Raundalen och Dyregrov (1994) definierar trauma som en upplevelse som ligger utanför det 
som individen är beredd på även under krigstillstånd och upplevelsen överväldigar individen. 
"Trauma i samband med krigstillstånd innebär allvarlig far för eget eller anhörigas liv, 
ödeläggelse, bevittnande av att andra dödas eller skadas genom våld” (Enligt Cullberg, 1992 i 
Boman, Rodell Olgac, 1999, sid.15).  
 
Boman och Rodell Olgac fortsätter att skriva om de fyra faserna som en reaktion på dessa 
trauman. 
  

1. Chockfas är det första som händer och den utsatte gör då allt i sin makt för att behålla 
lugnet så långt att individen t.o.m. kan reagera som ingenting har hänt 

2. Reaktionsfasen är den fas då individen nu börjar inse vad som egentligen har skett och 
detta kan leda till starka och akuta känslor, reaktioner och försvarsmekanismer 

3. Bearbetnings- eller reparationsfas når individen då den har accepterat den akuta fasen 
och nu istället börjar se mot framtiden genom att bl.a. att dämpa sina försvarsmekanismer 

4. Nyorienteringsfasen är den slutgiltiga fasen då den utsatte personen nu faktiskt har tagit 
steget ut framtiden och lagt traumat bakom sig (Cullberg, 1992 i Boman, Rodell Olgac, 
1999, sid.15) 

 
Vidare skriver Brandell-Forsberg och Almqvist (1997) att om den naturliga processen av 
bearbetningen hakar upp sig kan detta leda till ett mer långvarigt problem av trauman, det kan 
utvecklas till PTSS (posttraumatisk stress syndrom). Tidigare ansåg man att det bara var vuxna 
som kunde ha PTSS men 1985 insåg man att även barn kan uppleva dessa symptom och 
anpassade då vissa kriterier till barn. De anpassade kriterierna är:  
 

1. Extrem händelse som ligger utanför vanliga människors erfarenheter – många vuxna 
underskattar barns minne av traumatiska upplevelser. Barn kan till och med reagera ännu 
värre då de rycks ifrån den skyddade världen som de vuxna har byggt upp åt dem och som 
de nu inte kan försvara. 

2. Återupplevelser av traumat – på dagen kan det uppfattas som minnesbilder medan det på 
natten blir i form av mardrömmar och när barnen ska leka kan de ofta leka krig då de 
återupplever minnena.  

3. Undvikande symptom – dessa barn blir väldigt isolerade då de förnekar vad som har hänt 
och följden blir att barnen blir gnälliga, beroende av sin omgivning, passiva och deras 
utveckling går bakåt.   

4. Förhöjd aktivitets nivå – barnet är alltid på sin vakt, bered på att något kan hända igen och 
därmed väldigt överaktiv 

5. Störningens varaktighet minst en månad – men om barnet visar symptom på alla de 
ovannämnda symtom så blir det oftast en mycket långvarigt process (Fritt efter Brandell-
Forsberg och Almqvist, 1997) 
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Det finns självfallet ingen individ som reagerar på exakt samma sätt som någon annan, vissa 
flyktingbarn reagerar väldigt starkt i deras efterreaktioner medan andra klarar sig relativt bra. Det 
får heller inte glömmas bort att det finns elever som kommer nyanlända som flyktingbarn som 
inte har några särskilda dramatiska upplevelser och minnen, precis som det finns de barn som har 
en bra skolbakgrund. 
 
3.2.Den första tiden 
 
Den första tiden för ett barn som precis har bekantat sig med en helt ny värld är av stor vikt. 
Barnet har rubbats från sin tidigare vardag och ingenting är som det borde vara eller som det 
tidigare var. Nu behövs det en trygghet som kan g tillbaka barnet struktur i vardagen. Och detta är 
något som skolan kan ge dessa barn, så det är mycket viktigt att barnen börjar i skolan så fort som 
möjlig (Rodell Olgac, 1995) 
 
”Man måste sträva efter att göra barnets vardag så normal som möjligt, såväl under som efter 
krissituationen. All form av skolgång, även om den inte är så omfattande, är till stor nytta…” 
(Dyregrov & Raundalen, 1993, sid. 72 i Rodell Olgac 1995, sid.13) 
 
Det är också viktigt att denna skoltid blir välstrukturerad så att barnens vardag får en balans med 
skolan som centrum då vissa barn fortfarande upplever trauman (Rodell Olgac, 1995), t.ex. i 
väntan på uppehållstillstånd.  
 
Förutom den ordinarie personal i skolan som barnet möter är det viktigt att ha med 
modersmålsläraren redan från början så att både barnet och dess föräldrar känner den trygghet 
som denne lärare kan ge med sin närvaro och språk. Blir det komplikationer i förståelsen mellan 
de olika parterna är återigen modersmålsläraren en väldigt stor resurs (Axelsson, Landsberg, 
2002). 
 
3.3.Överslussningen 
 
Det finns ingen gemensam skolplan om hur en utslussning från förberedelseklassen till en 
ordinarie klass ska se ut. Därför kan det se olika ut beroende på vilken skola man kommer till. 
Det finns de skolor som börjar med att skicka ut eleverna bara på vissa ämnen som en start för att 
förbereda dem till att senare gå över till ordinarie klass helt. Sedan finns det de som anser att 
detta system är alldeles för uppsplittrande för eleverna och har endast en överslussning när barnet 
är redo att gå över till ordinarie klass. Slutligen finns det dem som har en helt annan skola för där 
alla förberedelseklasser är samlade och för dessa elever innebär överslussningen att börja i en helt 
ny skola (Öijerstedt, Zaar, 2001) 
 
När eleven slussas ut är beroende på elevens kunskaper i det svenska språket, om det är 
tillräckligt för att barnet ska kunna följa med undervisningen i den ordinarie klassen. Det är 
viktigt att förstå att många elever är väldigt oroliga för överslussningen, därför måste det ske 
välplanerat så att barnet känner trygghet. Förberedelseklassläraren och modersmålsläraren blir då 
pelarna i barnets trygghet och dessa måste stöta barnet hela vägen. Barnet har visserligen gått 
över till ordinarie klass nu men i många fall har eleven ändå brisfällig svenska och behöver 
fortfarande undervisning i svenska som andra språk (Benckert, Hedberg-Granath, 1988) 
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3.4.Modersmålet – behövs det? 
 
Allt fler barn och ungdomar i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Dessa barn och ungdomar 
har rätt till modersmålsundervisning, en undervisning som idag har givit upphov till delade 
meningar. Det finns de som ser positivt på modersmålsundervisning och betonar modersmålets 
betydelse för utveckling av själva modersmålet, identitetsutvecklingen och det upphov av 
trygghet som modersmålet medför. Dessa förespråkare är oftast de personer som är insatta och på 
olika sätt involverade i verksamheten.  
 
”Det är viktigt att alla nyinflyttade elever får undervisning i hemspråk och studiehandledning. 
Speciellt avgörande är det sistnämnda. Undervisning på det egna språket i olika ämnen är den 
enda garantin mot avbrott i språk – och därmed tankeförmågans utveckling. Annars blir det så 
att barn under några år inte har tankestimulans eftersom det dröjer innan svenskan har 
utvecklats till den nivån där barnet utvecklingsmässigt befinner sig. Följden blir att eleven får det 
mycket svårt under högstadiet”(Paulin m.fl. 1994, sid.25 i Rodell Olgac, 1995, sid.20).  
    
Trots detta finns även de som ändå menar att modersmålsundervisningen ger negativa effekter så 
som segregation, etniska konflikter, att den kan påverka barnens inlärning av svenska negativt 
och slutligen att det är för kostsamt för samhället. Till skillnad från dem som är positiva kommer 
de här attityderna från de övriga i samhället som faktiskt inte har kunskap inom området 
(Skolverket, 2002). 
    
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevens 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje 
skolform skall vara likvärdig… Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” 
(Lpo94, sid.6). 
 
Enligt läroplanen har eleverna ändå rätt till modersmålsundervisning och det ska tas hänsyn till 
dessa elevers behov av att utveckla sitt modersmål. 
    
Det är inte bara själva undervisningen som uppmärksammas i Skolverket (2002) utan även hur 
stor vikt modersmålsläraren har. Denne person kan arbeta på många fler nivåer än vad den 
svenske läraren kan, enbart på grund av tillgången till barnets modersmål. Dels kan 
modersmålsläraren vara en hjälp för alla av barnets språk och dels för att stärka dess identitet och 
självförtroende. Men det sträcker sig längre än så, då modersmålsläraren faktiskt blir en kulturell 
förebild, läraren blir budbärare mellan språk och kultur. Utvecklingen av modersmålet kan även 
ge modersmålsläraren en chans att förklara för eleven det han/hon inte förstår på svenska och 
även förståelsen för det svenska språket och kulturen som i sin tur hjälper och stödjer den 
svenska undervisningen (Ladberg, 1996).  
    
Tyvärr ligger modersmålsundervisningen ofta på schemalagd tid så att eleverna måste gå ifrån 
vissa lektioner vilket medför att eleven missar relevant undervisning minst en gång i vecken, i 
längden blir det mycket och jobbigt för eleven (Ladberg, 1996). Eller så ligger undervisningen på 
sena eftermiddagar, när barnen är för trötta, som inte heller är så bra då undervisningen får sämre 
kvalitet (Skolverket, 2002). 
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Trots att modersmålsundervisning får sämre och sämre villkor ger all forskning bevis på att barn 
är kapabla att lära sig flera språk samtidigt (speciellt i förskoleåldern). Samtidigt ger forskningen 
klara besked på att elever med goda kunskaper i modersmålet främjar även den svenska 
språkutvecklingen. Tvärtom visar forskningen att om man bara satsar på det svenska språket 
resulterar detta i att både modersmålet och det svenska språket stagneras (Skolverket, 2002).  
 
”Har barnen ett gott ordförråd, klara begrepp och känslomässig förankring i sitt eget modersmål 
blir det nya språket inte enbart mekaniskt inlärda ord utan ett meningsfulltspråk, ett språk där 
barnen förstår ordens innebörd och mening” (Skolverket, 2002, sid.170).  
    
Det är också viktigt att förstå helheten med modersmålsundervisning där resultatet är att 
modersmålsundervisning påverkar hela barnets utveckling, så som bättre personlighetsutveckling, 
bättre social utveckling, högre känslomässig utveckling, högre intellektuell nivå och framför allt 
för barnets kulturella utveckling, där de olika språken samtidigt utbyter kulturella kunskaper och 
barnen förstår både det svenska samhället och sina föräldrars och dess kultur bättre (skolverket, 
2002). 
    
”De som har talat om nyttan med tvåspråkighet bland de positiva har framhållit den dubbla 
kulturella kompetensen som en allmänt gångbar kvalitet som går att ‘växla’ till förmåga att 
förstå olika sorters människor och till att leva ett rikare liv på flera fronter” (Hill, 1995, sid.19).  
 
Alltså innebär all inlärning av språk en form av uppfostran där uppfattning av olika kulturer är en 
del av denna uppfostran (Rudberg, 1983). 
    
Det finns sammanfattningsvis olika attityder till modersmålsundervisning, de som har vart bra så 
som identitetsutveckling, kultur, lärande och språk, kommunikation och integration som redan 
har nämnts. Men sedan finns det även sämre inställningar till modersmålsundervisning. Ex. Oron 
kring organisation, ansvar och resurser där det finns stora brister med bl.a. innehåll och kvalitet 
då många modersmålslärare har brisfällig kompetens. En annan negativ syn är tiderna, antingen 
är modersmålsundervisningen på sena eftermiddagar eller under lektionstid och båda dessa är inte 
särskild uppskattade. Och så självklart finns idén om att den svenska språkutvecklingen 
försämras då den inte prioriteras till hundra procent (Skolverket, 2002, sid.163-164). 
 
Men i FN:s barnkonvention står det:  
 
”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör 
en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras 
rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekämpa sig 
och till att utöva sin egen religion eller att använda sitt språk”  (Förenta Nationernas konvention 
om barnets rättigheter, 1990, artikel 30).  
 
Som stärker idéen om att barn med annat språk än svenska har rätt till undervisning och 
erkännande av sitt modersmål. 
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3.5.Samarbete med föräldrarna  
 
Det kan ibland uppstå komplikationer och missförstånd emellan föräldrar, lärare och 
skolledningen. Det finns inga föräldrar som vill sitt barn något ont, det är bara olika tolkningar 
om vad som är bra eller dåligt. Därför är kommunikationen med föräldrarna av oerhört stor vikt 
och respekt för deras kultur och seder (Rodell Olgac, 1995). Ibland får flickorna inte följa med på 
skolresor eller med till badet, och då är det viktigt att förklara väldigt tydligt för dessa föräldrar 
vad det är och varför det behövs. Med en bra kommunikation i mellan brukar det lösa sig, det är 
på så vis mycket viktigt med tolkar i fall svenskan inte räcker till (Linde, Stolt, 1994). 
 
Läraren representerar en del av Sverige, speciellt för dessa familjer som förmodligen inte träffar 
många svenskar mer än de myndigheter som de träffar i vardagen. Det är därför viktigt att 
förklara hur den svenska skolan och samhället är fungerar. Det kan vara så enkla ting som för oss 
är självklara, tex. att lägga sig tidigt så att barnen orkar gå upp i tid till skolan, allas lika värde 
och de demokratiska grunderna (Rodell Olgac, 1995).     
 
3.6.Lärarrollen 
 
Förberedelseklassen är väldigt speciell och skör, det är inte alla lärare som är lämpade för den 
formen av undervisning. För en förberedelseklasslärare bör vara en pedagog som dels kan hålla 
en professionell distans till barnen och samtidigt kunna ta hand om dessa elever som kommer 
från svåra förhållanden, så det måste samtidigt finnas en form av empati för eleverna utan att 
komma dem alldeles för nära (Rodell Olgac, 1995).  
 
Samtidigt som det är väldigt spännande och intressant att jobba i en förberedelseklass kan det bli 
frustrerande och krävande då läraren hela tiden måste vara flexibel, ta konflikter från alla 
världens håll och kulturer och ändå kunna vara fantasifull och full med energi så att de ska kunna 
ta hand om varje barn individuellt och försöka hjälpa dem utifrån deras händelser och behov där 
ingen är den andra lik. 
    
Det är mycket som händer runt om i världen, både politiskt och kulturellt. Läraren bör vara insatt 
och ha förståelse för vad som sker runt om i världen, för när barnen kommer till 
förberedelseklassen bär de med i sitt bagage massor av erfarenheter och kunskaper som kan för 
oss i ett land som sluppit krig och politiskt ostabilitet vara svårt att förstå. Det är också viktigt att 
komma ihåg och försöka ha överseende att många barn tidigare har träffat väldigt auktoritära 
lärare som har varit väldigt hårda, så hårda att barnen är rädda för läraren. Visst ska man ha 
ordning och regler i klassen så att barnen får respekt för läraren, men den respekten ska byggas 
på förtroende och inte rädsla och aga (Linde, Stolt, 1994) 
    
”Arbetet innebär en svår balansgång. Elevernas sorg, traumatiska upplevelser, ensamhet och 
utsatthet gör att lärarrollen mycket lätt kan omfatta även föräldrarnas, psykologens, kuratorns 
och kompisens roll. Men uppgiften är pedagogen, lärarens, och målsättningen är att hjälpa 
barnen att bearbeta svåra upplevelser, besvikelser och förluster utifrån ett pedagogiskt synsätt. 
För att lyckas med detta krävs goda kunskaper i psykologi och traumabearbetning och om 
flyktingkrisens olika faser…En empatisk auktoritet, det vill säga en person med ett öppet sinne, 
en varm famn och en förmåga tillomtänksam och tydlig gränssättning.” (Linde, Stolt, 1994, 
sid.46-47).  
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Något som är oerhört viktigt tar Boman och Rodell Olgac upp i sin studie (1999), nämligen de 
skillnader och konflikter som kan uppstå mellan eleverna eftersom de kommer från alla världens 
hörn med olika religioner, etniciteter, politiska ställningar, åsikter och kulturer. Då är lärarens 
uppgift att kunna hantera dessa konflikter och lära barnen om den etik som finns i Sverige, så 
som lika rätt oavsett religion, etnicitet och kön och även den demokratiska förståelsen för 
samhället och andra individer.  
 
Axelsson och Landsberg frågar i En studie av två internationella klasser (1998) olika lärare vad 
dem anser att deras lärarroll och främsta uppgift är och svaren varierade lite: 
 

 ” – Min viktigaste uppgift är egentligen att få barnen att känna sig trygga och att öppna 
deras sinnen så att dom vill lära sig och vill ta in...  // Vi ska försöka se till att barnen 
mår bra. Skolan är en liten oas i kanske en kaotiskvärld. // Nu försöker vi liksom skapa 
en trygg atmosfär och man känner att vi lyssnar på dom... Vi försöker lära dom empati 
och sånt här som är väldigt viktigt där man kanske inte själv har upplevt att någon har 
brytt sig. // De kommer till oss och samlar lite trygghet och sen går de vidare.” 

 ” – Min roll som lärare är ju att vara vägvisare. Det är ju inte bara att undervisa och 
proppa in en massa saker i huvudet utan det är mest att vara vägvisare. Visa hur de kan 
gå till väga för att lära sig...” 

 ” – Det är ju att lära dem svenska förstås. Det är det huvudsakliga så att säg, men 
samtidigt är det att introducera dem in i det svenska skolsystemet, de svenska 
traditionerna, det svenska rummet kan man säga.”(Axelsson, Landsberg, 1998, sid.83). 

    
Man kan se i svaren hur läraren genom sina ordval tolkar elevernas behov och försöker därifrån 
handla på ett korrekt sett (Axelsson, Landsberg, 1998). Inget av svaren är fel, det finns inga svar 
som är rätt eller fel men mångfalden är ändå viktig att poängtera.  
 
I slutändan kan man säga att oavsett alla teorier och metoder som finns, resulterar ett barns 
misslyckande eller välmående på vad som händer i skolan och klassrummet, på vilken miljö 
undervisningen läraren ger och om läraren kan tillgodose de olika behov dessa barn behöver 
(Igoa, 1995) Det är ingen lätt uppgift men en väldigt viktigt sådan.   
 
4.Syfte  
 
Mitt syfte med det här arbetet och undersökningen är att försöka få fram vad som kan vara 
positivt och negativt för de invandrar- och flyktingbarn som kommer till Sverige och ska börja i 
den svenska skolan. Om dessa barn först ska börja i en förberedelseklass och sen gå ut i stor klass 
eller om de istället ska börja i en stor klass med en gång. Jag vill även relatera till min 
frågeställning se vilken roll modersmålsundervisningen spelar i förberedelseklassen, att försöka 
se vad den kan tillföra förberedelseklasseleven och dess utveckling i skolan och också belysa 
eventuella negativa attityder som finns kring modersmålsundervisning.  
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5.Frågeställningar 
    
Det finns mycket som är intressant med ett ämne som förberedelseklasser. Min frågeställning är:   
1. Huruvida förberedelseklasser kan vara en tillgång till nyanlända barn från andra länder, men 
även om det kan vara någon form av stagnation att behöva börja i en förberedelseklass istället för 
att direkt gå ut i de klasser som redan finns?   
2. Jag vill också undersöka modersmålsundervisningens roll. Vad kan modersmålsundervisningen 
tillföra förberedelseklassen och den vidare framtida utvecklingen för dessa barn? 
 
6.Metod 
 
Med tanke på min egen bakgrund har det alltid legat ett intresse av invandrarbarns utveckling och 
lärande. Jag har alltid varit uppmärksam på artiklar rörande detta ämne och har på något sätt 
omedvetet skaffat mig en uppfattning om huruvida förberedelseklasser kan göra nytta eller inte. 
Men mina kunskaper är inte tillräckliga. Därmed hade jag tänkt börja med att läsa all information 
som jag har hittat och funnit passande för mitt arbete, för att kunna bearbeta det som är relevant 
till min uppsats och frågeställningar.  
 
Sedan har jag gått tillbaka till min praktikplats, en förberedelseklass som jag redan har lärt känna 
väl, för att samla in kvalitativ information via intervjuer med både lärare och elever. Jag har 
intervjuat fem elever, två modersmålslärare och två förberedelseklasslärare. Intervjuerna med de 
båda modersmålslärarna blev mer av en dialog/diskussion istället för någon riktig intervju med 
frågor och svar, därför kommer jag att sammanfatta vad som diskuterades.   
 
Intervjuerna med de två förberedelseklasslärarna gick bra. Jag har även intervjuat två elever om 
deras situation i förberedelseklassen och även hur överslussningen gick, men tyvärr blev det inga 
bra intervjuer då eleverna hade svårt att förstå frågorna på grund av otillräcklig svenska och att 
frågorna ibland kunde vara komplicerade. Jag fick väldigt korta svar som inte gick att göra några 
följdfrågor till, så jag väljer därför att inte inkludera dem i min uppsats. Jag har därför intervjuat 
ytterligare två förberedelseklasslärare från en annan skola i södra Stockholm för att kunna få en 
bredare undersökning och på så sätt få en mer information och stoff kring förberedelseklassen. 
  
Skillnaden mellan dessa två intervjuer och de första intervjuerna jag gjorde är att de första 
intervjuerna var med två lärare som jag hade jobbat med innan under min skolförlagda del och 
intervjuerna kan därför ha blivit bättre då vi kände varandra och alla parter kände sig trygga. Alla 
intervjuer var bra, men stoffet blev lite mindre i de två sista och det kan kanske relateras till att 
jag träffade dem för första gången och det blev lite hastigt istället för välplanerat. 
 
Jag kommer att ta med vissa frågor och svar i min C-uppsats som en samlad sammanfattning, 
istället för någon transkribering eftersom jag anser att den skulle ta en alldeles för stor plats och 
då jag även känner att det på så sätt blir lättare att följa med i uppsatsen. Och om det är något 
speciellt som framkommer i intervjuerna så kommer jag att citera dem så att dess innebörd och 
relevans inte försvinner. De svar och frågor med förberedelseklasseleverna kommer jag även att 
använda som bilaga. 
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Min undersökning är en kvalitativ undersökning eftersom mina undersökningar är med några få 
elever och några få lärare där jag har försökt få mycket material i form av diskussioner och 
intervjuer. Jag har inte haft någon ambition till någon kvantitativ undersökning då jag anser att 
det inte passar till just mina undersökningar. 
 
7.Källkritik 
   
Något som jag märkte i ett tidigt skede var att den information/litteratur som finns om 
förberedelseklasser är väldigt mager. Dessutom har det varit svårt att finna några källor som 
kritiserar förberedelseklasser. Varför finns det ingen som kritiserar förberedelseklassen. Kan det 
handla om okunnighet eller dåligt intresse för de negativa sidorna med förberedelseklassen. Eller 
kanske brist på förståelse för nyanlända barns situation och villkor.     
 
Dessutom ska det poängteras att det material som finns kring förberedelseklasser handlar mest 
om språkfrågor och kulturmöten (Rodell Olgac, 1995) så det mesta är väldigt likställda då det är 
en fokusering på ungefär samma områden, trots att det har skett stora förändringar med 
förberedelseklassen sedan 1980-talet. 
 
8.Begränsningar 
 
Eftersom jag skriver detta arbete själv måste jag vara noga med att begränsa mig så att min 
uppsats inte blir alldeles för ofantlig och går utöver mina frågeställningar, vilket lätt kan hända 
när man börjar engagera sig i ämnet. Dock kommer jag att ta med en bakgrund som kan ge en 
god grund för förståelsen av vad förberedelseklasser är för något. Det som jag kommer ta med i 
tidigare forskning är sådant som jag anser är relevant för att förstå vad en förberedelseklass är 
och det som är relevant för att kunna forska kring mina frågeställningar. Det finns därför delar 
som tyvärr måste utebli i mån av plats och relevans.  
 
9.Begreppsdefinitioner  
 
Nedanför kommer några begrepp som jag använder i min uppsats: 
 
Förberedelseklass: Den klass som nyanlända invandrar- och flyktingbarn kommer till när de 
börjar skolan  
 
Ordinarie klass: Den klass som invandrar- och flyktingbarn går till efter förberedelseklassen. Det 
används även andra termer för detta, så som svensk klass, vanlig klass, reguljär klass eller stor 
klass 
 
Trauma: En händelse som sker utöver det normala och som människan (i det här fallet barnen) 
inte känner igen eller klarar av att hantera, och det sätter spår i livet och vardagen, då den förblir i 
minnet. Går dock att övervinna med hjälp och tid.  
 
Överslussning: Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass 
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10.Undersökning /fältarbete 
 
10.1.Presentation av skolan 
 
Den skola som här står i fokus är en mångkulturell högstadieskola i Södra Stockholm där över 20 
nationaliteter är representerade och där minoriteten är de få svenska elever som finns eftersom ca 
95 % består av icke svenska elever. I skolan finns det två förberedelseklasser med blandade 
åldrar. I den ena förberedelseklassen finns de som kommit nyligen och som knappt kan någon 
svenska alls och inte heller har någon form av skolbakgrund bakom sig så det måste börja från 
botten och bygga en grund, medan det i den andra klassen finns elever som har kommit en liten 
bit i sin svenska inlärning och de har redan en skolbakgrund med sig i bagaget. 
   
Eleverna kommer från alla världens hörn och kontinenter, så som Afrika, Asien, Mellanöstern, 
Europa och Centralamerika. Alla elever har rätt till modersmålsundervisning som de flitigt 
använder och det finns över 10 olika modersmålslärare.  
 
10.2.Presentation av informanterna  
    
Informanterna består av fem elever i olika åldrar och av olika ursprung, två modersmålslärare och 
två förberedelseklasslärare som har en klass vardera. Eleverna som jag intervjuade gick alla i 
förberedelseklass i högstadiet och var i åldrarna mellan 11-14 år. Det bör poängteras att eftersom 
eleverna går i förberedelseklassen har de ibland svårt att uttrycka sig. 
     
10.3.Presentation av undersökningarna 
 
Jag har gjort två olika undersökningar, den första är intervjuer med 5 elever i en förberedelseklass 
och två modersmålslärare där undersökningens syfte är att via intervjuer se vilka attityder det 
finns kring modersmål. Den andra undersökningen är intervjuer med två förberedelseklasslärare i 
en skola och två andra förberedelseklasslärare i en annan skola. Syftet är att se vad lärarna har för 
erfarenhet och attityder kring förberedelseklassen och även hur en förberedelseklass fungerar. Jag 
har varit väldigt noga med att inte ställa ledande frågor eller givit mina åsikter innan intervjuerna. 
 
10.4.Undersökning 1 
 
Här nedan ska jag presentera de frågeställningar och svar från de fem elever kommer fram till 
 
1. Vad tycker du om modersmål? 
 
Det barnen kommer fram till här helt enhälligt är att de tycker att modersmål är något bra och 
positivt. Tre av barnen påpekar också hur viktigt modersmålsundervisningen är för att de ska 
komma ihåg sitt språk. Ett barn går ännu djupare och drar slutsatsen att modersmål även främjar 
det svenska språket. 
 
”Kinesiska hjälper mig med svenska. Jag får lära mig båda språken då. Ibland när min vanliga lärare inte kan 
förklara nåt, hjälper min hemspråkslärare mig med en bättre förklaring” 
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2. Vad är bra med modersmål? 
 
Här framkommer olika svar från barnen. Dels kommer tryggheten med modersmålsläraren fram 
och dels även att modersmålsläraren kan förklara för barnen de det inte förstår som den ordinarie 
svenska läraren inte kan. Två av barnen reflekterar återigen över deras eget modersmåls betydelse 
för att bättre kunna lära sig det svenska språket. Och en elev tycker att man lär sig något nytt hela 
tiden, att kunskap inte kan vara fel oavsett hur den kommer fram eller på vilket språk. 
 
3. Vad är dåligt med modersmål? 
 
Alla utom ett barn tycker att det inte finns något dåligt med modersmål. Men det första barnet 
tycker att det ibland kan vara tråkigt och det som är mest intressant är att hon har lagt märke till 
att vissa lärare inte är behöriga då de deras arabiska är så dålig att hon anser att hon inte lär sig så 
mycket. Det här barnet är för ungt för att förstå att det kanske handlar om lärarens bristande 
pedagogik och bristande kompetens i samband med språket som gör att barnet uppfattar det som 
om läraren inte kan tillräcklig bra arabiska eller så har läraren helt enkelt inte tillräcklig arabiska 
eller kanske en annan dialekt av arabiska. I vilket fall som helst så är inte kompetensen tillräckligt 
hög för en högstadieelev.     
 
”Ibland är det tråkigt. Och lärarna har ibland inte så bra arabiska så jag lär mig inte så mycket” 
 
4. När har ni modersmålsundervisning och vad tycker du om det? 
 
Här går meningarna isär. Någon tycker det är bra att det är efter skolan för då missar de inget, 
medan några andra tycker att det är bra att det är under lektionstid då de annars blir för trötta. Här 
handlar det nog om vad barnen prioriterar mest, kvalitet eller kvantitet enkelt uttryckt. För det blir 
bättre kvalitet om barnen inte är trötta, men det blir fler lektioner om det är efter skolan och inget 
missas. 
 
5. Är det något du vill lägga till? 
 
Tre av barnen påpekar att de vill lära sig mer av sitt modersmål och därför räcker det inte med 
bara en timme i veckan. Det är ett problem då det inte finns någon bra läsning på vart fler timmar 
skulle kunna gå in någonstans. Men det är ett tydligt önskemål från barnen. Två av barnen anser 
också att modersmålsläraren hjälper dem med de läxor de inte förstår och att det är bra. Ett barn 
säger: 
 
”Jag vill ha mer timmar i veckan, kinesiska språket är svårt. Jag skulle behöva fler timmar, för att det inte finns 
många människor i Sverige som kan kinesiska. Mamma kan inte svenska så det hjälper inte att hon kan kinesiska för 
att hon kan inte hjälpa mig men det kan min hemspråkslärare göra” 
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Sammanfattning 
 
Det som tydligt kommer fram i intervjuerna är att alla fem barn är mycket positiva till 
modersmålsundervisningen, så positiva att de anser att en timme i veckan inte är tillräckligt. 
Barnen drar väldigt mogna och genomtänkta slutsatser då de anser att om det kan sitt eget 
modersmål ordentligt så kommer de att lära sig svenska bättre. Det barnen känner kommer här 
också fram då de menar att modersmålsläraren ger dem en känsla av trygghet.   
 
10.5.Diskussion med två modersmålslärare: 
 
Diskussionerna skedde var för sig men jag kommer att sammanlänka dem i en sammanfattande 
text. Den ena modersmålsläraren har arabiska och den andra har turkiska. Det första jag lade 
märke till under diskussionerna var att den turkiska modersmålsläraren hade behörighet (hon 
berättade senare att hon har jobbat som lärare i Turkiet), medan den arabiska modersmålsläraren 
inte alls var behörig (även det kom fram när det sen visade sig att hon inte var arabiska utan 
assyriska som har ett helt annat språk och dessutom hade hon ingen utbildning i någon form av 
pedagogik). Detta speglade sig i diskussionen och även i deras undervisning. För som jag tidigare 
tog upp i mina intervjuer, var det en arabisktalande flicka som ansåg att modersmålslektionerna 
kunde vara tråkiga ibland, eftersom läraren inte kunde så bra arabiska. Dessutom har den turkiska 
modersmålsläraren redan i intervjun anmärkt detta då hon säger: 
 
 ”Tyvärr är inte så många modersmålslärare behöriga. De kan därför inte lära barnen mer än det vardagliga 
språket och de kan inte utveckla språket på så vis.” 
 
Men självklart har båda dessa lärare en lång bakgrund av erfarenhet och det är också en stor 
merit. De som de båda tar upp gemensamt är att barn behöver sitt modersmål för att kunna lära 
sig fler språk, såsom svenska i det här fallet, dessutom är barn i en ålder då de plockar upp språk 
väldigt snabbt och därför är det en fördel att få undervisning i flera språk nu, än att de måste lära 
sig på nytt som vuxna då det är mycket svårare att lära sig ett språk. Och även att ett barn lär sig 
språk snabbt om det både hör det i sin vardag men även blir undervisade i det.  
 
Båda modersmålslärarna tar också upp det faktum att modersmål tillför barnen så mycket mer än 
bara ett språk, att dessa barn känner sig tryggare, att de får lära känna sin kultur och om det är 
något barnet inte förstår, så kan modersmålsläraren kanske förklara det bättre. Det som barnen 
nämnde tidigare i intervjuerna kommer även fram här, då båda dessa lärare anser att det inte finns 
något dåligt med modersmål och att en timme modersmål i veckan är alldeles för lite.  
 
”Det behövs definitivt fler timmar i veckan och jag kan inte komma på något dåligt med modersmålsundervisning då 
det bara handlar om en timme i veckan. Så det spelar egentligen ingen större roll om det är under lektionstid eller 
efter skolan.” (Turkiska modersmålsläraren) 
 
Något intressant som den arabiska modersmålsläraren tog upp var att hon tyckte att hon aldrig 
under sina år som modersmålslärare hade sett att elever, som hade haft modersmålsundervisning, 
på något sätt hade fått sämre svenska och att alla elever är olika så det finns inga exakta 
slutsatser, men: 
 
”Med de små barnen som inte kan något alfabet alls kan ha det svårt i början med två språk samtidigt, speciellt med 
arabiska som andraspråk för då blir det två olika alfabet som ska läras in samtidigt.” (arabiska modersmålsläraren) 
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Sammanfattning 
 
Det dessa lärare kommer fram till är att modersmålsundervisning är viktigt för ett barns 
utveckling på alla nivåer så som tex. kulturellt och språkligt och att det inte stör det svenska 
språkets utveckling utan tvärtom utvecklar det. Det framkommer också i diskussionerna hur 
viktigt det är med behöriga lärare för att kunna ge modersmålsundervisningen en standard där 
barnen kan utveckla sitt språk på en nivå högre än det vardagliga och utveckla sitt skriftliga 
språk. Precis som barnen i de tidigare intervjuerna berättade dessa två modersmålslärare att en 
timme modersmål i veckan är alldeles för lite. 
 
10.6.Undersökning 2 
 
I den här undersökningen kommer ges de fyra lärarnas konstruerade namn för att det ska bli 
lättare att följa med i intervjuerna och undersökningen. De två lärare som jag intervjuade först 
heter härmed Anna och Karin och de två andra lärarna Ingrid och Agneta. 
 
1. Hur ser du på din lärarroll i förberedelseklassen, vad är din främsta uppgift? 
 
Den första läraren Anna svarar pedagog, mamma, förebild och att vara en bra lyssnare. Den 
andrar läraren Karin säger att:  
 
”Min främsta uppgift är att lära dem det svenska språket och se till att de kan fungera i en svensk klass och skola. 
Jag försöker också lära dem en hel del om det svenska samhället och världsuppfattningen, eftersom många barn har 
bristfälliga skolkunskaper. Att få ut dem i stor klass är förstås slutmålet”.  
 
Den tredje läraren Ingrid sa att vidga barnens ordförråd var viktigt för henne. Att ge barnen en 
lust att lära sig det svenska språket. Att lära barnen att hitta egna metoder för att lära sig svenska 
och att våga uttrycka sig även när språket inte räcker till. Slutligen menade den fjärde läraren 
Agneta, att den främsta uppgiften är att lära eleverna grunderna i det svenska språket så att de så 
snabbt som möjligt kan studera i en vanlig klass . 
 
2. Kan du beskriva dig själv som lärare och din lärarstil. 
 
Anna säger att ”Barnen säger ibland att jag är mjuk – hård, det måste man vara då barnen kommer från olika 
länder med olika bakgrunder”, medan Karin menar på att hon är bestämd, vill ha ordning och reda 
men försöker vara flexibel samtidigt. Hon försöker lyssna på eleverna i den mån det passar 
undervisningen. I förberedelseklasser blir det den traditionella katederundervisningen som av 
praktiska skäl styr, men hon försöker blanda sina förhållningssätt och samtidigt vara mentor och 
handledare. Hon försöker också komma ihåg att många barn inte har gått i en skola, och samtidigt 
respekterar hon barnens tidigare kunskaper och erfarenheter i undervisningen.  
 
Ingrid vill att de ska använda språket så mycket som möjligt. Att de vågar fråga vad de vill, men 
det ska samtidigt vara ordning och reda. Hon vill också försöka uppmärksamma alla, så att ingen 
känner sig utlämnad eller utanför, t.ex. göra prov som passar alla, så att alla kan svara på sin egen 
nivå. Och även skapa självkänsla och självförtroende hos eleverna. Agneta är mycket för struktur 
i undervisningen och klassen.  
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”Jag tar ganska stor plats själv, men det är naturligt med den här nybörjargruppen. Jag är mycket av en mamma 
också, då barnen är vilsna. Så att kommunikation och uppmuntran är viktigt”.  

 
3. Hur fungerar förberedelseklassen? 

 
Anna går här in på hur olika förberedelseklasser kan var, att de fungerar alla på olika sätt. Ingen 
är den andra lik. Vidare påpekar hon att det nya och problematiska är de nya grupperna från 
Afrika och Asien. Det är barn som kommer från krigsdrabbade länder och de har ingen 
skolbakgrund och kan inte skriva och läsa alls. Det blir svårt för dessa barn, då de inte kan 
alfabetet. Ännu mer frustrerande blir det när barnen sen kommer till gymnasiet och de inte kan 
tillräckligt, samtidigt som de inte kan göra något åt saken och därför måste kommunen göra 
någonting åt det här problemet. Karin berättar om sin grupp, att den fungerar bra men det är ett 
slitet ord menar hon. 
 
”De här eleverna är inte förberedda för skolan, därför håller jag på ordning, annars blir det kaos. Det krävs 
noggranna genomgångar samtidigt som jag försöker individanpassa undervisningen”.  
 
Ingrid anser att hennes grupp just nu är idealisk då hon har 8 elever i en klass och hinner använda 
språket mycket. ”De blyga i klassen lyfts fram och det är en jättebra sammanhållning.” Agneta anser 
däremot att det just nu är en brytningssituation, eftersom 6 elever är duktiga och har varit här ett 
tag, medan två är helt nya (två veckor) och att det då skapar problem och en klyfta i klassen.  

 
4. Hur länge stannar barnen i förberedelseklassen?  

 
Anna säger att det är olika från barn till barn, men i regel som mest i tre terminer. Tyvärr finns 
det barn med fyra år i förberedelseklassen för att de har extrema läs- och skrivsvårigheter. Detta 
leder till att det är psykiskt pressande för dessa barn då deras kompisar som har kommit senare än 
de som går förbi dem. Deras dröm är att gå ut i vanlig klass, eftersom förberedelseklassen har låg 
status bland barnen. Slutligen kommer de till gymnasiet med lågstadienivå. Förberedelseklassen 
ser annorlunda ut idag, det är mycket svårare nu. Karin tror att de stannar ungefär tre terminer.  
 
”En elev gick precis ut i stor klass redan efter en termin men samtidigt finns det elever som blir kvar längre än tre 
terminer på grund av läs- och skrivsvårigheter”.  
 
I den andra skolan säger Ingrid och Agneta att eleverna stannar ungefär ett år i nybörjargrupp, 
och ytterligare 1-2 år i forsättningsgruppen. Men skulle förberedelseklasserna bli för stora, så 
slussas de ut tidigare. 

 
5. Hur fungerar överslussningen från förberedelseklassen till ordinarie klass? 
 
Anna tycker att det fungerar bra i den här skolan.  
 
”Barn har förväntningar och lärare måste förbereda dessa barn på att det inte kan kunna allt från början men att det 
så småningom kommer med tiden. Om du kan prata med eleverna och de kan på svenska förklara olika ord så ska de 
gå ut till stor klass. Men läraren i den klassen måste ge dessa elever tid att förklara i lugn och ro. Både elever och 
lärare måste inse att det är svårt i början men att det blir bättre”.  
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Karin tar upp den administrativa sidan, där det sker diskussioner lärare emellan och sen får 
biträdande rektor alla förslagen, kontakt med arbetslaget och ofta får eleven börja i en klass ett år 
under dem andra barnens ålder. Men att det är även viktigt att informera de lärare som ska ta 
emot dessa elever att inte ge upp hoppet i första taget då det är svårt för det blir bättre.  
Ingrid och Agneta anser att i det deras skola ibland kan ske av nöd, men ytterst sällan. Annars 
börjar det med ett ordentligt utvecklingssamtal, så att föräldrar och elever vet vad det innebär att 
komma ut i klass, att det tar tid innan allt funkar. Vidare informeras arbetslaget av biträdande 
rektor om elevens ankomst men det är inget möte med alla parterna gemensamt i brist av tid. 

 
6. Vad har du för utbildning bakom dig? 
 
De lärare som intervjuades är mycket välutbildade: 
 
Anna har dels fil.mag. i biologi och geografi, 80 poäng i svenska som andra språk för 
invandrarundervisning, 40 poäng litteraturhistoria och en massa fortbildningskurser. Hon har 
även tagit flera av Röda korsets utbildningar, bland annat en om trauma, social och psykiska 
problem. Karin har tagit fristående kurser på universitetet, en filkant. I So/historia. En 
beteendevetenskaplig kurs på 20 poäng. Sen har hon dessutom lång undervisningserfarenhet med 
svenska två och invandrarelever.  
 
Ingrid har tagit svenska 60 poäng, svenska som andra språk 40 poäng, pedagogik 40 poäng, 
samhällskunskap 40 poäng, informationskunskap 40 poäng och en massa småkurser som t.ex. 
invandrarkunskap och lingvistik. Agneta är utbildad lärare i svenska och franska och så har hon 
40 poäng i svenska som andra språk. 
 
7. Vad finns det för resurser för barnen i er klass?   

 
Här tar Anna upp att det inte finns någon speciallärare, bara en kurator på halvtid. BUP finns men 
det ligger utanför skolan. Datorer skulle behövas till barnen och även bra program anpassade för 
dessa barn, det finns enkla texter på låg- och mellanstadienivå men inte anpassat till deras ålder. 
Ibland finns det inte alltid modersmålslärare till alla, då det finns så mycket olika nationaliteter 
här.  
 
”Det finns t.ex. en flicka som precis ska börja i min klass och hon kommer ifrån Dagestan och tyvärr finns det varken 
modersmålslärare och ordbok för henne så att vi får se hur det kommer att gå. Oftast finns det åtminstone någon elev 
som kan hjälpa till med språket men i det här fallet finns inte ens det. Karin tar istället upp att i deras skola finns det 
speciallärare men det tar och krävs tid då det inte sker automatsikt. Det finns inga psykologer ifall det skulle behövas 
men kuratorn är här på halvtid i värsta fall.”  
 
I den andra skolan pratar Ingrid och Agneta om den stora flyktingfamiljen, som är ett nätverk för 
alla lärare i förberedelseklasser i kommunen och de träffas två gånger per termin för att utbyta 
idéer. Och sen finns det modersmålslärare. Men annars finns det inga särskilda resurser så som 
kurator eller psykolog. 

 
 
 
 
 



 20

8. Vad är positivt med förberedelseklassen? 
 

Det positiva anser Karin är att de får lära sig hur samhället fungerar. De får mer hjälp här. 
Anna menar att: ”Jag har jobbat 25 år med det här jobbet och jag har lärt med massor under åren. Jag har lärt 
mig allt från nya språk, kulturer och det är spännande. Det här är ett drömjobb” 
 
Ingrid anser att förberedelseklassen är nödvändig för att eleverna ska kunna lära sig språket och 
för att våga och vilja mer i den här gruppen. Agneta påpekar att barnen får en chans att lära sig 
språket så effektivt som möjligt i början och det är även en trygghet med en liten grupp, en fast 
punkt i barnens liv. 

 
9. Vad är negativt med förberedelseklassen? 

 
Här anser Anna att det ställs för stora krav på lärarna. 
 
”Det är ett trauma för barnen, då de har förlorat allt och flyttats mot deras vilja oftast. De är ofta deprimerade i 
början, då de har förlorat allt. Att komma till förberedelseklass är nog bäst för dessa barn i alla fall. Alla är ju i 
samma situation och förberedelseklassen blir då en trygghet. För dem som är analfabeter är förberedelseklassen bra 
för och de duktiga går snabbt ut i stor klass ändå. Samtidigt är det omöjligt att undervisa med 30 elever som 
egentligen ska vara i förberedelseklass men istället är utspridda i vanliga klasser, det blir för tungt för lärarna och 
dessutom är det inte många läare som skulle acceptera det. Men är det en skola med många svenskar kan det förstås 
gå, dock inte här då 98 % av eleverna är invandrare. Vissa förberedelseklasser är bra medan andra är sämre. Är det 
för stor skillnad i åldrarna blir det obalans i undervisningen. Dessutom ställs det helt orimliga krav på 
förberedelseklasslärarna som anses ska kunna allt och vara alla de resurser som barnet har rätt till då det oftast är 
ont om resurser”.  
 
Karin tar istället upp att det negativa är att en del är oroliga att gå ut i stor klass, då de har blivit 
allt för skyddade i den här klassen.  
 
”Hade de börjat i stor klass med en gång hade de sluppit hela den jobbiga övergångsperioden, det är jobbigt nog att 
komma som ny hit och gå igenom den första övergångsperioden då. Vidare kommer alla ämnen inte in då språket 
alltid är i centrum eftersom det är det som dessa barn saknar. De blir helt enkelt för skyddade här. Vissa av eleverna 
har jättesvårt att bilda nya kompisar och komma in i sin nya klass och dem kommer ofta förbi mitt klassrum som en 
tröst”.  
 
Ingrid ser inget negativt i företeelsen, men anser att det dock kan bli negativt om det inte finns 
tillräckliga resurser. Om det hela tiden kommer nya elever mitt i terminen sjunker nivån i 
gruppen. Agneta anser inte heller att det finns så mycket som är negativt. Men att det även är en 
fördel att träffa svensktalande elever vilket dessa barn inte gör så mycket. Och att det dessutom 
inte finns bra läromedel för förberedelseklassen.  

  
Sammanfattning 
 
Det första jag märkte i båda dessa skolor är att de inte är placerade i någon källarlokal långt bort 
från resten av verksamheten i skolan vilket är väldigt vanligt annars, utan tvärtom så var det i fina 
lokaler som var i bra läge, dock var de en aningen små. Eftersom det idag inte finns några färdiga 
skolplaner eller kursplaner för förberedelseklassen kan det som vi ser här se väldigt olika ut 
beroende på vilken skola man hamnar i. Exempelvis ser överslussningen från förberedelseklassen 
till den ordinarie klass väldigt olika ut, vissa stannar länge medan andra går ut snabbt och även 
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förberedelserna ser olika ut i dessa två skolor trots att de ligger i samma kommun. Det 
gemensamma som framgår av intervjuerna är att förberedelseklass verksamheten anses 
nödvändigt men att den ändå inte är fulländad, tvärtom finns det många problem så som dåliga 
resurser, läromedel, rädslan för att gå ut i stor klass och att nivån i förberedelseklassen kan 
variera väldigt stort så att det bildas obalans i undervisningen.  
 
11.Sammanfattande resultat  
 
De fyra undersökningarna med förberedelseklasslärarna som jag gjorde var väldigt intressanta, då 
de gav en bred inblick på hur en förberedelseklass egentligen är. Redan i de två första frågorna 
såg jag kopplingen till litteraturen, nämligen lärarens roll. Lärarna hade här insett den stora rollen 
som en lärare i förberedelseklassen har. Att de måste vara pedagoger, mammor, flexibla och bra 
lyssnare och att samtidigt kunna ha en strukturerad klass med en god balans. Detta tar både 
Rodell Olgac (1995) och Linde & Stolt (1994) upp som mycket viktig egenskap hos en 
förberedelseklasslärare. Givetvis påpekar alla lärare också hur viktigt det är med det svenska 
språket, som är den röda tråden i all den litteratur jag har läst. 
 
Vidare i undersökningen ser man hur mycket en förberedelseklass kan skilja sig från den andra, 
och detta har sina spår från det faktum att det inte finns några klara skolplaner och direktiv kring 
förberedelseklassen som Öijerstedt och Zaar (2001) tar upp i sin rapport. Däremot finns det vissa 
resultat i undersökningarna som skiljer sig från litteraturen, och det är den oro som finns i 
förberedelseklassen. Lärarna tar här upp att det är mycket som fattas i deras verksamhet, så som 
otillräckliga resurser, läromedel och att detta leder till att förberedelseklasslärarna får för mycket 
ansvar för att klara av. Inte på någon av skolorna fanns det tillgång till psykolog och i den ena 
inte heller till kurator. Hur kan de då hjälpa traumatiserade barn med krigsupplevelser eller 
liknande?  
 
Alla lärare anser att förberedelseklassen är en nödvändighet trots sina brister, för vart skulle dessa 
barn annars ta vägen. Dock är en lärare inne på att vissa barn är mer i behov av 
förberedelseklassen än andra och att det beror på hur skolan ser ut. Ju mer svenska elever desto 
mindre behov av en förberedelseklass eftersom detta är något som främjar den svenska 
språkutvecklingen. Om det däremot är mycket invandrarbarn i skolan som i många förorter kan 
det ta längre tid för barnen att hantera det svenska språket utan en chans att först börja i en 
förberedelseklass där det svenska språket är i fokus.  
    
I undersökningen med intervjuerna av de två lärare och fem elever fanns en genomgående positiv 
attityd mot modersmålsundervisning. Detta ger samma resultat som den tidigare forskningen (se 
Skolverket 2002) då de som berörs av modersmålsundervisning uppskattar den medan de 
utomstående har negativa attityder till modersmålundervisning, vilket kanske är förståligt då de 
inte berörs och på så sätt inte förstår vikten av den.  
    
Både barnen i förberedelseklassen och modersmålslärarna har uppmärksammat det faktum att 
barn kan lära sig ett språk snabbare om de kan sitt modersmål ordentligt, vilket jag även fann i 
litteraturen. Det är oerhört viktigt för barnen att ha en vuxen person i skolan som kan dess språk 
och kultur, speciellt när man går i förberedelseklassen då allt är nytt och språket inte är bekant. 
Modersmålsläraren kan hjälpa dessa barn att förstå det deras svenska lärare inte kan förklara, 
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detta kommer tydligt fram i undersökningarna. Vidare påpekar flera elever och även 
modersmålslärarna att en timme modersmål per vecka inte är tillräckligt. Det kanske det inte är 
men problemet blir då tiden, när skulle fler timmar kunna sättas in? Vissa tycker efter skoltid för 
det stör inte de resterande lektionerna medan andra anser att det ska vara under lektionstid för 
annars blir barnen för trötta. En bra lösning där alla parter blir nöjda kan vara svårt att finna.      
    
Något intressant som dök upp i undersökningen är att när jag frågade modersmålslärarna när 
barnen har modersmålsundervisning, svarade båda lärarna att det var efter lektionstid. Men enligt 
eleverna svarade  fyra av fem att det var under lektionstid och av vad jag själv såg sker all 
modersmålsundervisning under lektionstid, men man säger att det är efter skolan.  
 
12.Diskussion och slutsats  
 
Jag gick in i det här arbetet med ett öppet sinne trots att jag från början inte föredrog 
förberedelseklasser. Jag har vuxit oerhört mycket med den här uppsatsen, eftersom jag har sett en 
förändring i min attityd samtidigt som jag nu har belägg för att säga att det finns brister i 
förberedelseklassen.  
 
Barn som kommer till Sverige uppryckta från sin vardag och kanske med hemska minnen som tär 
på dem är ett så otroligt skört ämne, då dessa barn behöver en stor uppmärksamhet och hjälp med 
att hitta sin balans. Förberedelseklassen är för dessa barn en helt otroligt sfär där de kan få hjälp 
med allt detta, för det är detta som denna verksamhet är tillför. Många gånger fungerar idéen men 
tyvärr så brister den allt för många gånger också då det inte finns behörig personal i skolorna som 
kan hantera och hjälpa dessa barn. Då blir denna sfär istället en falsk trygghet eftersom de i 
slutändan ändå måste gå ut i ordinarie klass utan att egentligen hunnit bearbeta sina upplevelser. 
Istället kommer de från en sluten grupp som har varit en trygghet och nu kommer ut i 
verkligheten som en örfil i ansiktet då de inte kan hantera det verkliga samhället. En lärare 
berättade om hur en elev hade svårt att få nya kompisar i sin nya klass och att hon hela tiden 
sökte sig tillbaka till förberedelseklassen, dess lärare och elever som en tröst.  
 
Självklart inser jag att de flesta av barnen ändå har en förmåga att kunna bearbeta sina trauman 
och kan gå vidare i sin nya klass men det finns de som inte klarar av det och andra som behöver 
väldigt lång tid för att hitta sin balans igen. Det som är en följd av förberedelseklassen oavsett om 
det är barn som har haft det svårt eller inte är att de måste gå igenom en övergångsperiod, inte 
bara en gång utan de fler gånger. Värst blir det för de barn som är placerade i en egen skola där 
alla förberedelseklasser är samlade och de får ingen kontakt alls med de ordinarie klasserna innan 
de slussas över. Övergångsperioden blir för dessa barn ännu mer påfrestande. 
 
Det som är ett faktum är att det idag inte finns några som helst direktiv på hur en 
förberedelseklass ska fungera, inga skolplaner, utslussningsplaner eller gemensamma krav på 
åtgärdsprogram. Detta är ett kolossalt misstag från skolverket eftersom förberedelseklassen inte 
är ett nytt fenomen i Sverige, tvärtom har vi haft verksamheten i över 20 år. Det är en lång tid 
utan förändring.  
 
Hela idéen med förberedelseklassen är att den ska vara liten så att eleverna ska kunna komma in i 
det svenska samhället och språket så fort som möjligt för att sen kunna slussas ut i en ordinarie 



 23

klass. Men i realiteten är klasserna ofta överfulla och ingenting kan göras på grund av 
otillräckliga resurser. Barnen kan också ibland stanna för länge i förberedelseklasserna, då de 
ordinarie klasserna är för fulla eller så skickas de ut för tidigt då förberedelseklasserna är för 
fulla. Som jag tidigare har nämnt finns det inget färdigt material, inte tillräckliga resurser och ofta 
obehöriga lärare i klasserna. Detta skapar tillsammans med mycket annat en atmosfär med låg 
status i förberedelseklassen, genom att klassrummet som förberedelseverksamheten håller hus 
blir det rummet som är längst bort, syns minst, har väldigt små utrymmen och utan några 
tillgångar till t.ex. datorer. Detta blir ett problem även för läraren i förberedelseklassen då denne 
får ett för stort ansvar som vissa lärare egentligen inte klarar av, men de gör sitt bästa men räcker 
inte alltid till.       
 
Det är inte lätt för lärarna i förberedelseklassen att hålla en balans, då det hela tiden droppar in 
nya elever i klassen. Det skapar istället obalans i undervisningen då nivån hela tiden måste 
anpassas, så att de nya barnen också ska förstå. Situationen blir inte bättre av att det kan vara 
stora åldersskillnader bland barnen, där undervisningsnivån återigen inte passar alla.  
 
Om det bara skulle vara det svenska språket som dessa barn behöver, skulle förberedelseklassen 
räcka till, men barnen behöver all undervisning för att kunna bli fulländade studenter och 
människor, vilket inte alltid går då vissa ämnen faller bort på grund av språket. Det finns just nu 
ingen lätt lösning på det här dilemmat. 
 
Men det finns ändå barn som faktiskt omöjligt skulle klara sig utan att först börja i 
förberedelseklassen och det börjar bli ett fenomen som oftare och oftare dyker upp. Ett nytt 
problem, nämligen barn som inte har minsta erfarenhet av någon skolgång och inte vet hur ett 
alfabet fungerar. Dessa barn behöver all den trygghet, balans och struktur som 
förberedelseklassen kan ge. Den främsta uppgiften blir här språket och skolkulturen. Det blir 
aldrig lätt för dessa barn, speciellt om de kommer i senare ålder för de kommer aldrig hinna ikapp 
sina jämngamla kamrater. Då kanske det är bra att flytta ner dem någon klass som de gör på den 
skola jag praktiserade i.  
 
Det är också viktigt att komma ihåg de barn som har en bra skolbakgrund och kanske till och med 
inte har några hemska upplevelser. Dessa barn skulle kunna klara sig i en ordinarie klass redan 
från början, men det förutsätter också att de inte är allt för gamla, då det blir svårare att lära sig 
ett nytt språk ju äldre man blir.      
 
En sak som jag tampades med under hela arbetet, var min undran till varför det inte fanns något 
material om förberedelseklassen som tog upp de negativa sidorna. Kan det vara svenska 
akademikers rädsla för att trampa någon på tårna eller en ansvarskänsla att inte gå emot 
förberedelseklassen, då det skulle vara som om de berövade dessa barn från något de hade rätt 
till. Hur kan man missa att det inte finns något som är fulländat och allra minst 
förberedelseklasen, som tampas med otroliga situationer varje dag? Det kanske helt enkelt inte är 
politiskt korrekt att säga att förberedelseklassen inte skulle vara bra. 
 
Det som är ett mycket viktigt redskap i förberedelseklassen är tillgången till modersmålsläraren. 
För denne kan vara en brygga mellan de olika kulturerna, de olika språken och den balansgång 
som behövs. Tyvärr så finns det inte alltid resurser eller tillgång till vissa modersmålslärare som 
har mer ovanliga språk. Idag är modersmålsundervisningen ett faktum, men det var inte så länge 
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sen det fanns ett kraftigt motstånd som grundade sig i okunnighet, en okunnighet som till en viss 
grad fortgår än, då det idag försvinner modersmålundervisning mer och mer och barn med två 
språk utöver svenska hemma måste välja det ena språket över det andra för sin 
modersmålsundervisning.  
    
Vi har idag en modersmålsreform som säger att kommuner har skyldighet att anordna viss 
bestämd modersmålsundervisning och föräldrar och barn har rätt att köra sådan undervisning. 
Men skälen har många tappat bort eftersom ekonomin försämrats och en uttunnad och ineffektiv 
undervisning har börjat kännas onödig, har man börjat nagga reglerna i kanten och minska 
statsbidraget. Man legitimerar det på så sätt att neddragningarna med hänvisning till brister i 
undervisningen. Men om alla ska ha lika rätt till utbildning så ska modersmålsundervisningen 
också ingå i denna självklara rättighet. 
    
Jag har med det här arbetet försökt lyfta fram modersmålsundervisningens för- och nackdelar,  
men samtidigt lyft fram att modersmålsundervisningen är en stor del av den likvärdighet som 
skolan ska kunna erbjuda alla elever, speciellt de elever som går i förberedelseklassen. Men 
samtidigt också kunnat överblicka att det även finns mindre bra sidor som går att förbättra. Den 
röda tråden har varit att modersmål ger bättre självkänsla, då den stärker dessa barns identitet och 
språkutveckling samtidigt som den bidrar till förståelse för olika kulturer. Tyvärr syns ändå 
fortfarande inget enormt genomslag i Sverige för tanken att flera språk kan vara en rikedom, att 
språken inte konkurrerar varandra utan stöder varandra. 
 
”Stärkta språkkunskaper ökar individens möjligheter att fungera i ett mångkulturellt samhälle 
och i ett samhälle med internationella kontakter. Ökade kunskaper bidrar till öppenhet och 
förståelse för andra kulturer, värderingar och tänkesätt.” (Skolverket, 2002, sid.79)  
 
Av egen erfarenhet då jag har en bakgrund av 12 års erfarenhet med modersmålundervisning 
känner jag att jag kan påstå att det har givit mig en otrolig fördel för både mitt eget språk och det 
svenska språket. Jag pratar, skriver och läser idag både flytande på svenska och mitt modersmåls 
språk, trots att jag har bott i invandrartäta områden hela mitt liv och jag har lyckats ta mig till 
högskolenivå, detta är väl ett slående exempel om något. Dessutom har jag inte gått i någon 
förberedelseklass, utan jag började i en ordinarie klass med en gång. Jag tar det som en fördel, 
eftersom jag var relativ liten när jag kom till Sverige. Det var svårt i början, att inte förstå ett enda 
ord men det tog inte lång tid tills jag sa mitt första ord, jag sa ”hej” och det var början till min 
språkutveckling som jag idag är mycket nöjd med.   
 
Vad är då för- och nackdelarna med förberedelseklassen? 
 
Fördelar: 
 

 En chans för nyanlända elever att koncentrera sig på det svenska språket 
 Förberedelseklassen ger en känsla av trygghet 
 Barn som har upplevt hemska trauman får hjälp att bearbeta sina upplevelser 
 Barn som inte kan läsa och skriva och inte heller förstår alfabetet alls får hjälp med detta 

innan de går ut i stor klass 
 Modersmålsundervisningen 
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Nackdelar: 
 

 Tryggheten i förberedelseklassen kan bli en nackdel när eleverna sedan ska slussas ut i en stor 
klass där denna trygghet inte finns 

 Det blir fler övergångsperioder för eleven om de först går i förberedelseklass istället för att 
direkt börja i en stor klass 

 Inga direktiv från skolverket på hur en förberedelseklass ska fungera 
 Dålig material och otillräckliga resurser 
 Små och dåliga lokaler 
 Oblans i undervisningen då det kommer in nya elever i klassen hela tiden och nivån måste 

sjunka, samtidigt som det är stora åldersskillnader i klassen som också tillför lägre nivå i 
undervisningen. De barn som har en bra skolbakgrund får då för låg stimulans. Detta kan leda 
till oroligheter i klassen. 

 Vissa ämnen faller bort 
 Det svenska språket lärs in bättre om det är med mycket i vardagen, som det skulle vara i en 

ordinarie klass 
 För höga krav på förberedelseklassläraren 
 Förberedelseklassen har en fått en dålig stämpel bland elever och lärare 
 Vissa barn får svårt att bilda nya gemenskaper i de nya klassen efter överslussningen  

 
Det allra viktigaste är att kunna se varje nyanländ elev som en egen individ. Alla är olika och bär 
på olika bagage, vissa behöver förberedelseklassen men man måste även se vilka elever som 
skulle kunna klara sig i en ordinarie klass redan från början. För dessa elever blir det tvärtom en 
stagnation att behöva börja i en förberedelseklass. För lite motivation och en för låg nivå i 
undervisningen kan göra barnen oroliga istället. 
 
Jag skulle vilja avsluta den här uppsatsen med att säga:  
 
”Förberedelseklassen är bra och behövs, men den kan bli mycket bättre. Det finns dem som 
behöver den men många som skulle klarar sig utan den”  
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14.Bilaga 1 
 
Svar och frågor med de fem intervjuade förberedelseklasselever 
 
1. Vad tycker du om modersmål? 
2. Vad är bra med modersmål? 
3. Vad är dåligt med modersmål? 
4. När har ni modersmålsundervisning och vad tycker du om det? 
5. Är det något du vill lägga till  
 
Svar till fråga 1 
 
        1. – Bra för att komma ihåg mitt språk. Eftersom vi annars alltid pratar svenska. 
        2. – Att det är bra 
        3. – Det är jätte bra 
        4. – Det är bra eftersom det är bra med repetition av spanska 
        5. – Kinesiska hjälper mig med svenska. Jag får lära mig båda språken då. Ibland när min        
            vanliga lärare inte kan förklara nåt, hjälper min hemspråkslärare mig med en bättre  
            förklaring. 
 
Svar tillfråga 2 
 
        1. – Om det är något jag inte förstår förklarar min hemspråkslärare det för mig 
        2. – Man lär sig något nytt hela tiden 
        3. – För att lära mig svenska behöver jag mitt hemspråk 
        4. – Det känns bra att prata spanska med en lärare. Jag är inte nervös 
        5. – Bra för det svenska språket 
 
Svar till fråga 3 
 
        1. – Ibland är det tråkigt. Och lärarna har ibland inte så bra arabiska så jag lär mig inte så 
               mycket. 
        2. – Det finns inget dåligt 
        3. – Det finns inget dåligt 
        4. – Ingenting dåligt 
        5. – Inget är dåligt med hemspråk, allt är bra. 
 
Svar till fråga 4 
 
        1. – Jag har hemspråk under lektions tid och det är dåligt för jag missar viktiga saker 
        2. – Jag har hemspråk efter skolan, det är bra för då missar jag ingenting 
        3. – Under lektionstid, det är bra 
        4. – Under lektionstid och det är okej 
        5. – Under lektionstid, det är bra för annars är jag för trött 
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Svar till fråga 5 
 
        1. – Det räcker inte med en lektion i veckan 
        2. – Om jag har läxor jag inte förstå hjälper min hemspråkslärare mig 
        3. – Jag vill lära mig mer pakistanska hela tiden men jag vill lära mig svenska också 
        4. – Nej  
        5. – Jag vill ha mer timmar i veckan, kinesiska språket är svårt. Jag skulle behöva fler 
               timmar, för att det inte finns många människor i Sverige som kan kinesiska. Mamma  
               kan inte svenska så det hjälper inte att hon kan kinesiska för att hon kan inte hjälpa mig 
               men det kan min hemspråkslärare göra. 
 
 


