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Abstract 
Author: Carina Bohdin: Spring term of 2011. Title: Preparatory class - a multicultural 

meeting of learning, language and friendship – a qualitative study of a group of newly arrived 

students and their teacher’s thoughts about what reality might look like in a preparatory 

class: Intercultural education Södertörn University College.  

 

Supervisor: Karin Ehrlén.   

 

In a preparatory class are newly arrived students who have no or very little knowledge of the 

Swedish language. Some of the newly arrived pupils may have arrived in Sweden very 

recently and some of them have no or very limited understanding and experience of how the 

school system works in their country of origin. The purpose of this study is to find out how 

education in a selected preparatory class works seen from two SVA-teachers and students 

perspective.   

 

Questions related to my purpose reads as follows:  

• In which way can two of the SVA-teachers respond in a selected preparatory class to their 

group of newly arrived students?  

• What methods can be used by the two SVA-teachers in a selected preparatory class to their 

group of newly arrived students' language learning? 

• How does the newly arrived student in a selected preparatory class experience their 

education and friendship?  

 

The study was conducted through a qualitative approach in a selected preparatory class in a 

multicultural school in a suburb in southern Stockholm. Through observations on six separate 

occasions as well as interviews with two of the SVA- teachers in the selected preparatory 

class, and with three of the newly arrived pupils during a period of three weeks. The results of 

this study show that in the selected preparatory class, one is actively working to learn the 

Swedish language and to create a structural learning environment based on trust and 

friendship. The results also show how easily the structure may fall apart when some teachers 

lack training in Swedish as a second language, also because of insufficient resources and 

inadequate guidelines in the selected preparatory class, for the reception of the newly arrived 

students in school activities for the chosen study area.  
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1. Inledning 

Enligt FN:s Barnkonvention artikel 29 kan man läsa att barnens utbildning skall syfta till: 

”Att utveckla respekt för barnens föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, 

eget språk och egna värden, för vistelselandet och för ursprungslandets nationella 

värden och från kulturer som skiljer sig från barnets egen”.(Lärarboken 2007, s 

168). 

I relation till detta så blir inte alltid livet som man tänkt som förälder, att ge sitt barn all 

tänkbar kärlek, trygghet och rätten att få vara barn, är självklara val för de flesta föräldrar. 

Dock finns det barn som inte vet inte vad rätten att få vara barn är. En del av dessa barn 

kommer till Sverige, och många av dem är skolbarn. De kanske har levt ett mycket fattigt liv, 

eller varit med om hur krig har splittrat familjer till att invandra till ett annat land som 

exempelvis Sverige. Oavsett bakgrund så har dessa barn kommit till ett annat land där allt är 

främmande och där språk och kulturella skillnader är stora omvälvande händelser för barnet. 

Dagens samhälle är mångkulturellt och Sverige som land har över tid berikats av en mångfald 

av olika kulturer där dagens skolor ofta är fyllda av barn från världens alla hörn. En del av 

dessa barn är födda i Sverige men har föräldrar som är födda i ett annat land, men även en stor 

andel av barnen kommer till Sverige med sina föräldrar eller som ensamkommande och 

räknas då som nyanlända. Enligt asyllagen lyder inte de nyanlända asylsökande barnen under 

svensk skolplikt, men har rätt att börja skolan på lika villkor som övriga barn och ungdomar 

inom berörd kommun. Ansvaret att erbjuda nyanlända barn plats i skolan i en så kallad 

förberedelseklass ligger således på respektive kommun som räknas som barnets hemvist. 

(Migrationsverket 2011, a). Detta är något som fångat mitt intresse och därför kommer denna 

undersökning att handla om en grupp nyanlända elever och deras två SVA-lärare och hur 

undervisningen kan fungera inom en vald förberedelseklass.   

1.1 Bakgrund 

Det är FN(Förenta nationerna) och barnkonventionen som ligger till grund för hur olika 

myndigheter så som regering, skolverket eller annan berörd myndighet tar beslut för barns 

bästa. De arbetar då efter fyra grundprinciper som är grundade på barns rätt till lika villkor 

oavsett kön, etnicitet eller religion och lyder då följande: alla barn har samma rättigheter och 
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barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling och alla 

barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (Barnkonventionen 1989, a) 

Barnkonventionen har bekräftats av 193 stater vilket avser alla länder i världen förutom USA 

och Somalia. Sverige bekräftade barnkonventionen 1990 och har då åtagit sig likvärdigt med 

övriga länder att vart femte år rapportera till FN:s barnrättskommitté hur man lyckats att 

efterfölja konventionen. Barn i världen har också rättigheten att leka och att gå i skolan, men 

av alla världens barn så är det 115 miljoner barn som mist eller aldrig har haft den rättigheten. 

Den största andelen av dessa barn kommer från fattiga länder där arbete går före barnens rätt 

till kunskap och utveckling (Barnkonventionen 1989,b).  

I relation till hur barnkonventionen grundar sina beslut med tanke på alla barns bästa, så 

skildrar regeringskansliet under rubriken Barn i asylprocess nyanlända barn som kommer till 

Sverige, och enligt de lagar och riktlinjer som finns ska de nyanlända barnen mötas humant 

och med ett rättssäkert asylsystem (Regeringen 2011). Detta gäller även introduktionen till 

skolan, i en folder utgiven av skolverket (2008) kan man läsa om allmänna råd för utbildning 

av nyanlända barn som kommer till Sverige. Enligt skolverket så har alla barn rätt till 

likvärdig utbildning vilket då även inkluderar nyanlända asylsökande elever. Skolverket 

belyser även de riktlinjer som finns tillgängliga för mottagandet av nyanlända elever för 

kommun och skola. Vad som beskrivs är att berörd kommun bör ha riktlinjer samt se till att de 

är kända av skolans personal, vidare bör informationen vara lättillgänglig för föräldrar samt 

de nyanlända eleverna om hur anmälan till skolan ska ske. Skolan bör ha rutiner vad gäller 

mottagandet av nyanlända elever och snarast möjligt skapa tillit och goda relationer med 

respektive nyanländ elevs vårdnadshavare (Skolverket 2008, s 8).  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur undervisningen inom en vald 

förberedelseklass fungerar sedd ur två SVA-lärares och elevernas perspektiv. Frågor i 

anknytning till syftet lyder följande: 

 

 På vilket sätt bemöter de två SVA-lärarna inom en vald förberedelseklass sin grupp av 

nyanlända elever? 
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 Vilka metoder använder de två SVA-lärarna inom en vald förberedelseklass vad gäller 

språkinlärningen för sin grupp av nyanlända elever? 

 Hur upplever de nyanlända eleverna inom en vald förberedelseklass sin undervisning 

och vänskap?  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Det finns mängder med olika begrepp som kan relateras till de människor som kommer till 

Sverige av olika orsaker. Jag kommer här att ge kortare definitioner av några av de begrepp 

som förekommer inom denna undersökning. 

1.4.1 Nyanländ 

Enligt skolverkets folder om allmänna råd för utbildning av nyanlända så räknas man som 

nyanländ om man kommer till Sverige, och åldersmässigt är redo att börja eller redan påbörjat 

skolan i hemlandets grundskola, särskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola innan 

ankomst till Sverige. Den nyanlända eleven har inte svenska som modersmål och kan oftast 

inte tala eller förstå svenska. Den nyanlända eleven kan komma direkt från ett annat land men kan 

också ha vistats i Sverige under en kortare period vilket kan innebära att eleven delvis kan ha lärt sig 

lite av det svenska språket. En gemensam nämnare för en del av de nyanlända eleverna är dock 

uppbrottet från ett tidigare leverne samt deras möjligeter och förutsättningar att få stanna i Sverige 

vilket kan vara orsaker som påverkar eleven under studietiden (Skolverket 2008, s 6).  

1.4.2 Asylsökande 

Människor som tagit sig till Sverige och inte fått sin asylansökan slutgiltigt prövad av 

migrationsverket går under benämningen asylsökande (Migrationsverket 2011,b). Skolverkets 

tolkning av begreppet asylsökande innebär att människor kommer från andra länder till 

Sverige och söker skydd mot förföljelse men som inte fått sin ansökan prövad av 

migrationsverket (skolverket 2008, s 4).  

1.4.3 Förberedelseklass  

Förberedelseklassen ger en mindre grupp nyanlända elever en lugn skolstart, där de får träffa 

nya kamrater från andra länder med liknande erfarenheter. De får även tillfälle att lära sig 

känna tillit till andra vuxna där förberedelseklassen ofta spelar en mycket viktig roll i de 
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nyanlända barnens liv. När det övriga livet kan vara kaos så kan tiden i förberedelseklassen 

upplevas som en trygg och strukturerad tillvaro för de nyanlända eleverna. Att gå i en 

förberedelseklass innebär att stegvis lära sig det svenska språket och att bana väg för ett nytt 

liv i det svenska samhället och skolan med allt vad det innebär (Rodell, Olgac 1995, s 5-6).  

Enligt skolverkets föreskrifter så innebär förberedelseklass att en grupp elever får en 

introduktion och grundläggande svenskundervisning men att begreppet förberedelseklass inte 

ingår i författningarna (skolverket 2008, s 4).  

 

Dessa ovanstående begrepp är av olika orsaker förkommande inom min undersökning då 

studien handlar om en grupp nyanlända elever som är redo att börja skolan vid ankomst till 

Sverige och för denna grupp nyanlända elever valda förberedelseklass samt deras två(svenska 

som andraspråk) SVA-lärare.  

2. Teori och tidigare forskning    

Under detta kapitel kommer relevant teori och tidigare forskning att presenteras kopplat till 

valt undersökningsområde 

2.1Teoretisk anknytning  

Denna undersökning grundar sig delvis på den hermeneutiska vetenskapstraditionen där 

förgrundsgestalt är den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Gadamers syn på 

förståelse kan realteras till undersökningens syfte då det mångkulturella mötet i 

undersökningen, till stor del handlar om att försöka förstå hur man kan förstå och finna insikt 

i det upplevelsen förmedlar.  Gadamer skildrar erfarenhet som en förståelseprocess relaterat 

till människans sätt att vara, där betydelsen i att vara människa ligger i att försöka förstå 

världen. Gadamer beskriver vidare förståelsen som ett möte och ett samtal och hur man kan 

uppnå en relation i mötet människor emellan. Denna tolkning gäller inte enbart människor 

utan även möten med allt man försöker förstå. Gadamer menar vidare att förstå hur vi förstår 

är grunden för all kunskapsinhämtning och anser att den mänskliga världen är en värld full av 

mening, och får man förståelse så får man även insikt och en mening med det man upplever 

(Thomassen 2007, s 97-99).   Stephen von Tetzchner (2005) ger sin tolkning av 

Vygotskijtraditionen och menar att barn inte är ensamma deltagare i en konstruktionsprocess.  

Vidare anser Tetzchner (2005)  att barns kognition formas genom samarbetet med andra 
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människor samt av integreringen av kulturens verktyg och tankesätt. Tetzchner (2005) 

beskriver barns kulturalisering ur ett socialkonstruktivistiskt paradigm, där Tetzchner (2005) 

menar att detta sker på två plan, först det sociala och sen det psykologiska.  Vilket kan 

förmedla betydelsen av barns kompetens och förståelse för vad de kan klara av ensamma och 

med hjälp av någon annan. Mellanrummet däremellan är i enlighet med Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen och enligt Tetzchner (2005) den del där lärandet sker 

(Tetzchner 2007, s 32).    

2.1.2 Styrdokument- uppdrag, värdegrund och likvärdig utbildning 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 

trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och 

leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga 

hos alla som arbetar där. (Lgr-11, s 4).  

 

Under skolans värdegrund och uppdrag i den nya reviderade läroplanen (Lgr-11) kan man läsa 

ovanstående rader. I relation till detta så beskriver den nya läroplanen även en likvärdig utbildning för 

alla elever där anpassning ska ske till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare ska undervisningen 

enligt nedanstående rader främja elevens lärande och utveckling med utgångspunkt i elevens 

erfarenhetsbaserade bakgrund, kunskaper och språk. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. (Lgr-11, s 5).  

 Enligt skollagen ska all undervisning vara likvärdig där normen anges via de nationella målen. Dock 

innebär inte en likvärdig utbildning att undervisningen skall formas lika överallt, utan hänsyn ska tas 

till olika förutsättningar och behov där alternativa vägar att nå målen ska finnas tillgängliga. Skolan 

har ett särskilt ansvar vad gäller utbildningen för elever med svårigheter och därutav att 

undervisningen aldrig kan vara lika över allt (Lgr-11, s 5).  

2.1.3 Tolkning och förståelse av lärandet 

Douglas P Newton (2003) anser att i en tid när allt handlar om resultat är det många elever 

som strävar efter höga betyg till viket pris som helst. Newton (2003) menar här att priset i 

denna kontext är mer brist på förståelse än renodlad kunskap för livet. Newton (2003) skildrar 

även hur olika undervisningen kan se ut, och hur uppfattningen om värdefullt lärande kan 

skilja sig lärare emellan samt menar vidare att lärarens egna ämneskunskaper och förståelsen 
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för dessa är av största vikt inom undervisningen. Är läraren osäker på sin egen förståelse för 

ämnet så genererar det oftast till att elevernas förståelse sviktar, att förstå för stunden är en sak 

men att förstå det man förstår ur ett djupare perspektiv är en helt annan sak (Newton 2003, s 

7ff).  

2.1.4 Språk och kulturella skillnader 

Ing-Marie Parszyk (2002) anser att tillgången till flera språk, olika kulturer och sätt att tänka 

ur många aspekter kan vara mycket givande för eleven. Att ta tillvara på elevernas olika 

språkliga bakgrunder och kulturer i samspel med det nya språket och dess kultur, leder oftast 

till kreativitet och en empatisk förmåga samt förståelse för andra människor (Parszyk 2002, s 

36).  

 

Stephen von Tetzchner (2005) menar att ord som är förknippade med likvärdig ordform men 

har olik betydelse är det som är största problemet för andraspråkinlärare. Tetzchner (2005) 

beskriver dock tvåspråkigheten i likvärdighet med Parszyk (2002) som en enorm tillgång och 

med en positiv påverkan på den kognitiva utvecklingen för barnet. Vidare beskrivs även hur 

barnet via sin tvåspråkighet lär sig att skildra världen på fler än ett sätt, vilket utgör en grund i 

ett tidigt skede att det finns mer än ett perspektiv på likvärdiga upplevelser. Enligt Tetzchner 

(2005) så bidrar detta till ett kreativt tänk med god problemlösningsförmåga. Dock kan det 

vara ett problem vad gäller barnets individuella erfarenhet inom båda språken, som då kan 

leda till svårigheter inom språkförståelsen av skolämnen. Vissa språk kan skilja sig i fråga om 

förståelsen av vissa begrepp och inom barnets hemspråk kan ord eller uttryck på grund av 

kulturella skillnader och språkliga erfarenheter eller situationer saknas på båda språken 

(Tetzchner 2005, s 366-367).  

 

Margareta Boman & Christina Rodell Olgac (1999) skildrar även dem förförståelsen, 

kulturella och erfarenhetsmässiga förkunskaper och den aktuella språkinlärningssituationen 

som viktiga aspekter att ta hänsyn till vid undervisning i svenska som andraspråk. Där både 

läromedel och undervisningsmetoder bör förankras till dessa aspekter, genom att ta del av 

elevernas bakgrund, kultur och modersmål för att skapa en helhet och meningsfullhet för 

elevernas språkliga inlärning (Boman & Rodell Olgac 1999, s 20). 
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2.1.5 Sociala relationer och kulturella skillnader 

Tetzchner (2005) tolkar fenomenet vänskapsrelationer och anpassning där vänskap utgör ett 

socialt kapitel med tillgång till gemenskap och erfarenhet som betydelse för barns utveckling 

och sociala anpassning. Den sociala interaktionen barn emellan med leken som utgångspunkt 

är utmärkta tillfällen för att lära sig samarbeta (Tetzchner 2005, s 526).  

 

Boman & Rodell Olgac (1999) beskriver hur det sociala samspelet stärks via ett gruppinriktat 

arbetssätt då eleverna genom samarbete med varandra finner förståelse och kunskap om andra 

kulturers förhållningssätt, uppfattningar och företeelser (Boman & Rodell Olgac 1999, s 43).  

 

Karin Norman (1996) redogör för sin tolkning av vänner och vänskap och menar att lek är 

något som sker mellan vänner. Norman (1996) frågar sig även vad ordet vän och vänskap 

betyder för barn då definitionen kan skilja sig kulturer emellan, men menar vidare att 

upplevelsen av vänskap finns i alla samhällen och kulturer. Iden svenska kulturen ser man 

oftast vänskap som något man väljer medans släktskapet är något man har som ett arv och 

därmed också då en skillnad inom begreppen. Inom andra kulturer kan begreppet vänskap 

ibland tolkas ur ett vidare perspektiv där skillnaden inte har lika stort fokus (Norman 1996, s 

139).  

 

Rodell Olgac (1995) betonar vikten av att få eleven att känna sig trygg i sin nya miljö och att 

alla nya intryck måste få ta tid att smälta in och menar vidare att det kan vara bra att sätta de 

nyanlända eleverna med någon med samma modersmål, i den mån det går så de kan hjälpa 

varandra vilket oftast också då leder till gott kamratskap (Rodell Olgac 1995, s 14).  

2.1.6 Tidigare forskning  

 Mikael Segolssons (2011) avhandling Lärandets hermeneutik tolkar bland annat Ellen Keys 

synsätt på bildning och skolorganisation för över 100 år sedan och menar att dåtidens klagan 

om bristerna inom skolsystemet existerar än i dag på 2000-talet i fråga om lärande, resultat 

och lönsamhet. Ellen Key förespråkade en helhetssyn på lärandet där erfarenhet från 

verkligheten var minst lika viktig och användbar som metod för lärandet. Segolssons (2011) 

skildrar även sin tolkning av Paulo Coelhos verk Alkemisten som handlar om fåraheden 

Santiago och dennes resa till Egypten och pyramiderna för att finna en skatt. Denna historia 
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ger en bild av hur man som människa kan lära via erfarenhet samlad över tid, och den 

skattkista som Santiago trodde han skulle finna fylld med rikedom i mätbara ting visade sig 

innehålla insikt och vishet i stället för guld, så vägen till rikedom blev i stället en resa där 

Santiago fann både kunskap och förståelse att ta med sig vidare i livet (Segolsson 2011, s 

11ff).  

Segolsson (2011) beskriver här sin uppfattning om lärandet och hur den baseras på vår 

erfarenhet. 

 

”Genom våra erfarenheter har vi tillgång till världen och därigenom är också 

erfarenhet grunden till allt lärande.” (Segolsson 2011, s16). 

 

 Ulrika Wigg (2008) skildrar i sin avhandling Bryta upp och börja om Berättelser om 

flyktingskap, skolgång och identitet skolan som vägen in i det svenska samhället för de barn 

som kommer nyanlända till Sverige. Skolan är för de nyanlända eleverna nyckeln till ett nytt 

språk som i sin tur leder till nya upplevelser och kunskap, samtidigt som det florerar många 

tankar och funderingar kring det nya livet i det nya landet. Tankar som kretsar kring 

existentiella frågor som hemhörighet och identitet och vad som krävs för att finna nya vänner 

samt klara av skolan. Wigg (2008) beskriver även hur skolintroduktionen kan se ut för 

nyanlända skolbarn och återger en bild av hur olika det kan se ut från kommun till kommun 

och inom olika skolor. Alla kommuner har dock en skyldighet att etablera riktlinjer för 

mottagandet av nyanlända barn och alla skolor måste ta hänsyn till de nyanlända barnens 

behov, likväl som de måste hantera och se till alla barn med särskilda behov. Riktlinjer och 

mottagandet av hur hanteringen av nyanlända barn bör gå till finns hos kommun och 

skolverksamhet, det som saknas är dock på vilka sätt hanteringen ska gå till, vilket då gör att 

skolintroduktionen ser väldigt olika ut beroende på vart i Sverige barnet hamnar. För en del 

barn så handlar det om att introduceras i klass redan på flyktingförläggningen innan en 

överflyttning till skolan och en förberedelseklass, för andra så handlar det om att direkt börja i 

förberedelseklass. Variationen kan bero på om skolan är stor eller liten inom kommunen, 

oftast så finns det förberedelseklasser i de större kommunala skolorna runt om i Sverige och 

inom de små skolorna så anordnas alternativa lösningar individuellt för de elever som behöver 

det (Wigg 2008, s 5ff).  

 

Mathias Blob (2004) beskriver i sin översiktsstudie Skolintroduktion för nyanlända flykting- 

och invandrarbarn för integrationsverkets räkning i likhet med Wigg (2008) att skolan har en 
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skyldighet att tillgodose alla barn med särskilda behov, vilket då även inkluderar 

stödundervisning för nyanlända barn. Med stödundervisning menas främst förberedelseklasser 

vilket då innebär en förberedelse och grundläggande introduktion i det svenska språket samt 

en individuell förberedelse för överslussning ut i ordinarie klass. Blob (2004) skildrar 

övergången från förberedelseklass till ordinarieklass där man i ett flertal studier beskrivit 

övergången som ett kritiskt skede för varje enskild elev. En allt för tidig överslussning in i 

ordinarieklass kan orsaka bestående inlärningsvårigheter för eleven samtidigt som för lång tid 

i förberedelseklass kan hämma eleven och försvåra framtida övergång (Blob 2004, s 13-14).  

 

Skolinspektionens granskningsrapport Utbildning för nyanlända elever -rätten till en god 

utbildning i en trygg miljö har efter granskning inom ett flertal olika kommuner inom Sverige 

påvisat att mottagandet och introduceringen av nyanlända barn behöver förbättras. 

Skolinspektionen (2009) anser att skolorna måste se över sin organisation och planering så att 

den främjar integrering av alla elever och skildrar då nyanlända elever som en angelägenhet 

för hela skolverksamheten. Där skolans personal oberoende av situation som de möter de 

nyanlända eleverna i måste visa respekt och ta hänsyn till deras kulturella och språkliga 

bakgrund (Skolinspektionen 2009, s 28).  

 

Nihad Bunar (2010) beskriver i sin rapport Nyanlända och lärande- en forskningsöversikt om 

nyanlända elever i den svenska skolan hur den svenska skolan berikats av en mångfald av 

olika språk, kulturer och religioner. Bunar (2010) frågar sig samtidigt om och hur skolorna tar 

tillvara på den mångkulturalitet som de nyanlända barnen bidrar med. Vidare skildras hur de 

nyanlända barnen kommer till en skolverksamhet med en anrik historia fylld med sociala 

regler för hur saker och ting bör vara eller gå till. Bunar (2010) belyser i relation till detta hur 

viktigt det är att vara insatt i det system som mottar och integrerar de nyanlända eleverna in i 

skolverksamheten, då det för många nyanlända elever är det första mötet och ett stort steg mot 

verkligheten i det nya landet (Bunar 2010, s 10). 

2.1.7 Sammanfattning av teori och tidigare forskning 

Ovanstående teorier, avhandlingar, studier och rapporter har alla relevans för min 

undersökning i bemärkelsen att de beskriver barn, språk och lärande i allmänhet men även i 

förankring till en nyanländ elevs väg mot skolan i ett nytt land, där redogörelsen för 

förståelsen, lärandet och social interaktion är viktiga inslag för en djupare förståelse i 
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anknytning till denna uppsats samlade empiri.  Begrepp som nyanländ, riktlinjer för 

mottagandet och förberedelseklass är kontinuerliga inslag i den tidigare forskningen för valt 

undersökningsområde, det finns en hel del forskning av denna art vilket pekar på att det finns 

ett behov och ett stort intresse för vidare forskning inom ämnet. Förhoppningen är att denna 

undersökning ska lyfta förståelsen ytterligare för hur en grupp nyanlända elever tas emot, 

bemöts och hur deras vardag och undervisning inom en vald förberedelseklass kan fungera.  

3. Metod och material  

Under detta kapitel kommer olika strategier med anknytning till undersökningens syfte och 

empiri att presenteras.  

3.1 Val av metod 

Denna uppsats grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod i form av osystematiska 

observationer och deltagande observationer samt semistrukturerade intervjuer. Det kvalitativa 

synsättet är enligt Stukát (2005) en metod som vuxit fram ur den humanistiska vetenskapen 

och främst då ur den filosofiska inriktningen med fenomenologin och hermeneutiken som 

grundstenar, där huvudsyftet vid denna forskningsmetod är att förstå och tolka de resultat som 

man kommer fram till (Stukát 2005, s 32).  Kvale & Brinkmann (2009) anser att den 

kvalitativa forskningsintervjun är en metod för att försöka förstå världen utifrån informantens 

perspektiv genom att fånga ett sammanhang ur en verklig erfarenhet, och beskriver vidare att 

genomförandet av en intervju är något man lär via samtalen och de frågor man ställer och att 

man då utvecklar sina färdigheter för en bra intervju (Kvale & Brinkmann 2009, s 17).  

 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod i denna undersökning lämpar sig väl då syftet är att 

söka en så verklighetsbaserad redogörelse som möjligt för hur undervisningen kan fungera 

inom en vald förberedelseklass, genom observationer och intervjuer. Undersökningens fokus 

ligger på en mindre grupp nyanlända elever och två av deras SVA-lärare, där genomförandet 

kombinerades av osystematiska och deltagande observationer samt delvis ostrukturerade 

intervjuer med tre av de nyanlända eleverna samt med två av deras SVA-lärare. Genom att 

utföra intervjuerna ostrukturerat, bjöds informanterna in till att ge mig som intervjuare 

öppnare svarsalternativ, samt tillfälle att omformulera frågorna för bättre förståelse. Denna 
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metod ger i intervjun en djupare insikt och lämpar sig väl vid intervjuer där det kan finnas 

språkliga svårigheter (Stukát 2005, s 39). 

 

Jag valde att kombinera de ostrukturerade intervjuerna med dels osystematisk observation då 

jag hade fokus att titta på hur de nyanlända eleverna inom vald förberedelseklass uttryckte sig 

språkligt, jag kombinerade även observationen med anteckningar. Den osystematiska 

observationen kombinerades även av deltagande observation då jag behövde en så kallad 

inifrånkunskap som enligt Stukát (2005) kan skildras till att man får en större kännedom om 

sådant som annars tas för givet. Det är då också lättare att fånga här och nu upplevelser där 

man kan upptäcka en outsagd eller tyst kunskap ur både elevers och lärares perspektiv, vilket 

kan vara svårt att fånga vid en intervju. Även vid denna metod så behöver man ha något slags 

fokus på vad man skall observera och samtidigt vara medveten om att min närvaro som 

observatör kan påverka den situation jag befinner mig i (Stukát 2005, s 50-51).  

3.2 Fallstudie 

 Kvale & Brinkman (2009) beskriver hur och när man kan generalisera från ett fall till ett 

annat där tre olika slags fallstudier skildras. De fallstudier som beskrivs är den egentliga 

fallstudien, vilket innebär att vinna förståelse för ett särskilt fall. Vidare skildras även den 

instrumentella och den multipla samt kollektiva fallstudien, som då innebär att vinna insikt i 

mer generella frågor samt de två sistnämnda som i en fallstudie kan relateras till att man 

utvidgar studien till flera fall (Kvale & Brinkman 2009, s 81). Denna uppsats har syftet att 

finna förståelse för ett särskilt fall och går då under benämningen en egentlig fallstudie, då 

min undersökning och dess ämne handlar om en förberedelseklass, en mindre grupp 

nyanlända elever och två av den valda förberedelseklassens SVA-lärare. Efter relativt många 

eftersökningar inom olika skolor så hittade jag tre stycken lämpliga kandidater för min 

undersökning. Jag tog kontakt med rektorerna för alla tre skolorna, dels via personlig kontakt 

men även via telefon och mail. Endast en av skolorna besvarade min förfrågan om att få 

besöka en förberedelseklass inom deras skola vilken också då blev mitt slutgiltiga val av skola 

för min valda undersökning.  

 

 Mitt första möte med en av SVA-lärarna inom vald förberedelseklass var mycket positivt, vi 

pratade en lång stund och gick igenom schemat för mina dagar jag ville komma för 
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observationer. Jag visades runt i klassrummet samt övriga lokaler och blev även informerad 

om den valda förberedelseklassens verksamhet och dess nyanlända elever. Skolan för vald 

undersökning är en kommunal skola i ett mångkulturellt område med cirka 500 elever från 

förskoleklass till årskurs nio med sammanlagt tre stycken förberedelseklasser inom låg, 

mellan och högstadiet. Enligt Larsen (2007) så är godtyckligt urval vanligt då man använder 

en kvalitativ metod för sin undersökning, vilket då är en strategisk form av urvalet där 

forskaren medvetet väljer exempelvis de informanter som kan vara lämpade att besvara en 

frågeställning (Larsen2007,s 78). Syftet med denna undersökning är att söka kunskap och 

förståelse för hur undervisningen inom en vald förberedelseklass fungerar ur både lärares och 

elevers perspektiv, urvalet begränsar sig dock inom fallstudien till intervjuer med två av 

förberedelseklassens SVA-lärare och med tre av de nyanlända eleverna, vilket var ett 

medvetet val då jag söker en djupare förståelse i relation till mina frågeställningar. 

Observationerna har dock varit av en generell art, där jag observerat förberedelseklassen som 

helhet och där även spontana samtal förkommit med alla av de nyanlända eleverna inom vald 

förberedelseklass.  

3.3 Metoddiskussion 

Stukát (2005) hävdar att observation i olika strukturer anses vara en metod som är lämpligast 

då man strävar efter att lyfta fram vad människor faktiskt gör, vilket är motsatsen till 

intervjuer då människor endast säger vad de gör.  Stukát (2005) menar även att en 

redogörelse av en observation anses mer konkret då man kan använda sina sinnen för att 

lättare skapa en förståelse, vilket i sin tur ger observatören en stabilare grund för vidare 

tolkning och resonemang i undersökningen (Stukát 2005, s 49). Observationerna inom en vald 

förberedelseklass genomfördes under en period av tre veckor och vid sex olika tillfällen i 

samma klassrum, ett observationstillfälle utöver de i klassummet genomfördes i annat 

klassrum då ämnet var NO och undervisningen utfördes av annan lärare.  Observationerna 

skedde enligt vad Stukát (2005) kallar för en osystematisk respektive deltagande observation 

under de nyanlända elevernas lektionstid. Osystematisk observation innebär att på distans 

observera allmänt vad som exempelvis händer i klassrummet i samspel med att man antecknar 

det som är av intresse. Dock bör man ha ett tema eller veta vad man är ute efter att undersöka 

för att inte riskera att sväva ut och fånga upp det som inte är av intresse för undersökningen. 

Deltagande observation innebär att man under en längre period observerar och delvis deltar i 
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verksamheten inom det man vill undersöka, med strävan att inte störa eller påverka den 

situation man befinner sig i. Man för anteckningar parallellt och renskriver sedan dessa för att 

få ett djup i sin observation (Stukát 2005, s 50-51). 

3.3.1 Observationer  

Jag använde mig av den osystematiska observationsmetoden vid de två första tillfällena i 

klassrummet för att bilda mig en uppfattning om de nyanlända elevernas språkkunskaper och 

hur en lektion gick till. Den deltagande observationsmetoden använde jag resterande tillfällen 

för att på ett djupare plan få en insikt i vad som sker i klassrummet under några lektioner, med 

fokus på hur SVA-lärarna och de nyanlända eleverna bemöter varandra, och vad som kan vara 

utmärkande för lärande och kunskap för de nyanlända eleverna inom en vald 

förberedelseklass.  

3.3.2 Intervjuer 

Stukát (2005) beskriver även forskningsintervjun inom utbildningsvetenskap som en av de 

viktigaste och vanligaste arbetsredskapen inom en kvalitativ undersökning (Stukát 2005, s. 

37). Inom vald undersökning använde jag mig av ostrukturerad intervjumetod även kallad 

halv eller semistrukturerad intervjumetod. Denna intervjumetod innebär att intervjuaren har 

ett valt tema för undersökningen men att frågorna ställs så som situationen inbjuder till under 

intervjun. Jag hade vid intervjutillfällena med de två SVA-lärarna en intervjuguide med frågor 

utifrån mitt valda ämne i min undersökning. Mina frågor under intervjuerna gav dock tillfälle 

för informanterna att vidga sina svar vilket gav mig som intervjuare mycket och intressant 

material till min undersökning.  Vidare så innebär metoden att frågorna kan individualiseras 

och omformuleras för optimal förståelse för informanten. Detta lämpar sig väl vid intervjuer 

där språkförståelsen brister, man kan då använda sig av följdfrågor för att underlätta och 

kompensera svaren från informanten (Stukat 2005, s 39).   

3.3.3 Barnintervjuer 

Att intervjua barn kan vara en utmaning beroende på ålder och vad man vill få ut av sitt 

samtal med barnet. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver barnintervjuer som en möjlighet för 

barnet att få uttrycka sina egna upplevelser och uppfattningar om världen. Vidare så skildras 

pedagogen och utvecklingspsykologen Jean Piagets teorier om att intervjua barn där 
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tolkningen ligger i att barnets uppfattningar om verkligheten format våra föreställningar om 

tankeprocessen. Ledande frågor är inte att rekommendera vid barnintervjuer då dessa kan bli 

till svar som barnet kanske tror att den vuxne vill höra. Vad som är av stor vikt vid 

barnintervjuer är att anpassa frågorna efter barnets ålder och att inte göra dem så 

komplicerade, samt att vara öppen för samtal när tillfällen ges i barnets naturliga miljö eller 

en miljö där barnet känner sig trygg (Kvale & Brinkmann 2009, s 161-162). Vid intervjuer 

med tre av de nyanlända eleverna inom vald förberedelseklass så utfördes dessa vid ett 

lektionstillfälle, då lektionen var i helklass så utfördes intervjuerna individuellt i ett 

angränsande rum för att inte störa den pågående lektionen. Två av intervjuerna utfördes på 

svenska och en på engelska på grund av otillräckliga språkkunskaper i det svenska språket hos 

en av de nyanlända eleverna. Jag valde även engelska för att underlätta för den nyanlända 

eleven vid svar på mina frågor, dock varvade den nyanlända eleven sitt språk och svarade 

även på svenska i viss utsträckning. Elevfrågorna var i förväg planerade men gav utrymme för 

diskussion och ledde ofta till utömliga svar. Intervjusituationen med de nyanlända eleverna 

hade med fördel kunnat göras i grupp eller i själva klassrummet vid ett oplanerat samtal, dock 

var detta inte ett alternativ då klassrumssituationen inte inbjöd till detta. Samtal har 

förekommit med de nyanlända eleverna under andra lektionstillfällen, så kallade spontana 

samtal, om huruvida de tar till sig den kunskap som ges och hur språkförståelsen kan leda till 

små aha upplevelser. Vid alla intervjutillfällen så användes teknik i form av ljudinspelning 

parallellt med anteckningar för att kunna återge så trovärdig information som möjligt. 

3.3.4 Litteratursökning  

Jag började min litteratursökning genom att söka efter tidigare forskning inom ämnet 

förberedelseklass samt litteratur där det primära valet var att finna teorier angående förståelse, 

undervisning och social språklig interaktion. Jag sökte även information på skolverket, 

barnkonventionen, migrationsverket, regering och skolinspektionens hemsidor samt för 

högskolan valda databaser som till exempel Libris.  I början av studien så var det lätt att 

anpassa den litteratur jag hittat, men desto längre studien fortlöpte desto svårare blev det att 

hitta det jag kände var relevant för undersökningsområdet. Det som var allra svårast var att 

hitta primärkällor som exempelvis Vygotskijs tolkning av den proximala zonen, därutav en 

sekundär tolkning av denna via Stephen von Tetzchner (2005). Mycket av den litteratur jag 

fann från början har under studiens gång fått ett naturligt bortfall och viss annan litteratur har 

tillkommit då studiens resultat började ta form.  
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3.3.5 Reliabilitet  

Jag har genomfört denna studie via sex olika observations tillfällen samt via intervjuer med 

två av förberedelseklassens SVA- lärare och med tre av de nyanlända eleverna. 

Observationerna har både vart passiva respektive deltagande i samspel med förda 

anteckningar om vad jag sett hört eller upplevt. Intervjuerna har genomförts individuellt med 

förberedelseklassens två SVA-lärare där frågorna varit likvärdiga, intervjuerna med de 

nyanlända eleverna har även dem genomförts individuellt med varje nyanländ elev. Frågorna 

till de tre nyanlända eleverna har från början varit likvärdiga men har under intervjuerna ofta 

lett till följdfrågor som varierat beroende på hur den nyanlända eleven förstått frågan. Stukát 

(2005) anser att huvudsyftet i en kvalitativ forskningsmetod är att tolka och förstå de resultat 

som man kommer fram till och där reliabiliteten kan bli osäker då det oftast handlar om en 

mindre grupp som undersökningen berör (Stukát 2005, s 32). Jag anser att reliabiliteten inom 

denna undersökning är relativt hög då alla intervjuer har genomförts via inspelning av 

ljudteknik och sedan transkriberats för att återge en så sann bild som möjligt. Däremot så kan 

reliabiliteten vara lägre på grund av att studien är begränsad till en vald förberedelseklass och 

ett fåtal intervjuer och kanske även på grund av min egen brist på kunskap inom ämnet som 

då kan ha påverkat mitt sätt att utforma intervjufrågor och tolkning av de svar jag fått.  

3.3.6 Etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2002) så anser man att forskning är viktigt ur ett samhällsperspektiv 

och för individernas utveckling. Samhället och dess medlemmar har ett berättigat krav på att 

forskning bedrivs med relevanta frågor och hög kvalité. Kravet som kallas för 

forskningskravet innebär att kunskaper fördjupas och att metoder förbättras via forskning. 

Dock har samhällets medlemmar också ett krav på skydd mot otillbörlig insyn vilket leder till 

de fyra huvudkraven enligt de forskningsetiska principerna. Dessa huvudkrav är informations, 

samtyckes, konfidentialitets och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet 2002, s 5-6).  

 

Inom denna undersökning har jag följt de fyra huvudkraven genom att informera om min 

närvaro, mitt syfte och varför jag gör denna undersökning både via brev till rektorn för vald 

skola och till berörda lärare och elever. Samtyckeskravet innebär att medverkande i 

undersökningen har rätten att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor 

deltagandet skall ske samt att de har rätten att avbryta sin medverkan utan negativa påföljder. 
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Samtyckeskravet är också av största vikt då undersökningen även riktar sig till barn under 15 

år och kan innebära information av känslig art. Detta krav informerade jag om på ett 

föräldramöte i vald förberedelseklass i samtycke med två av klassens pedagoger.  

 

Då jag hade för avsikt att intervjua några av de nyanlända eleverna i klassen så behövdes 

föräldrarnas samtycke till detta. Eftersom vald förberedelseklass består av olika språkliga 

nivåer både hos de nyanlända eleverna och deras föräldrar så var alternativet att skicka 

separata brev till var och en ingen bra lösning.  Breven skulle då ha formulerats på minst åtta 

olika språk vilket var en mycket svår uppgift för mig, då tillgången till tolk för översättning 

inte var möjlig. Däremot så fanns det tolkar tillgängliga på föräldramötet till alla de språk som 

talas i klassrummet utöver svenska. Därför så valde jag att informera och be om föräldrarnas 

samtycke på detta vis, vilket visade sig vara ett mycket bra alternativ och ingen av föräldrarna 

hade något att invända. Jag passade även på att informera om det konfidentiella kravet vilket 

inom denna undersökning innebär anonymisering av personer och lokalisation av skola samt 

att jag som skribent av undersökningen har tystnadsplikt. Jag kommer med anledning av 

undersökningens anonymisering ej att namnge några av medverkande personer. Intervjuade 

SVA-lärare kommer att benämnas som lärare1 respektive 2 och de tre intervjuade nyanlända 

eleverna för a, b och c.  

4. Resultatredovisning 

Under denna rubrik kommer undersökningens resultat av observationer och intervjuer att 

presenteras med tillhörande underrubriker i relevans till undersökningsområdet.  

4.1 Förberedelseklassen 

Min undersökning handlar om vad en förberedelseklass är och hur den kan fungera. Skolan 

för vald förberedelseklass är belägen söder om Stockholm och är en mångkulturell skola 

vilket innebär en mångfald av olika kulturer och språk från förskoleklass upp till årskurs nio. 

Inom skolan finns det tre stycken förberedelseklasser låg, mellan och högstadium, en 

skolform för nyanlända elever där de på ett mjukt sätt kan smälta in i det svenska språket och 

den nya kulturen. Denna undersökning har sin utgångspunkt inom mellanstadieklassen och 

meningen bakom vald förberedelseklass är att den nyanlända eleven under en viss tidsperiod 

ska lära sig grunderna i det svenska språket, för att sedan kunna slussas över till en 
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ordinarieklass. Min roll som observatör under de två första tillfällena var icke deltagande, 

vilket gav mig tid att smälta lite intryck samt se och höra vad som hände i klassen rent 

generellt. Klassrummet för dessa nyanlända elever är ganska litet och trångt men ger ändå ett 

ganska ljust intryck, för närvarande så går här 12 stycken nyanlända elever men detta kommer 

att utökas till 14 efter sportlovet. Bänkarna som är helt nya är höga och enligt läraren ett nytt 

koncept för det moderna klassrummet, bänkarna är försedda med elevernas namn på 

fastklistrade papperslappar och på ena kortväggen kan man se bilder på glada barn i 

pulkabacken. Det står en blå soffa i ena hörnet av klassrummet och jag ser även lådor med 

leksaker för både små och lite större barn och massor av böcker och spel. På väggen bakom 

soffan ser jag teckningar som förställer äpplen och snett till vänster från soffan sett finns ett 

angränsande klassrum där eleverna brukar vara vid vissa övriga ämnen och när de är 

uppdelade i grupper. Hur länge de nyanlända eleverna går i förberedelseklass kan variera, 

men allt från tre till sex månader upp till 2 år är vanliga tidsaspekter. Vid intervju med en av 

förberedelseklassens SVA- lärare så framkom det att tidsperioden tre till sex månader är den 

intervall som rektorn tycker är relevant att de nyanlända eleverna skall lära sig språket på, 

själv säger en av SVA-lärarna inom vald förberedelseklass så här:  

Vi lärare vet att det inte är så enkelt, en hel del forskning visar på att ett till ett och 

ett halvt år är lagom. Naturligtvis är detta väldigt individuellt men enligt min 

erfarenhet så är det lättare för de yngre eleverna att lära sig ett nytt språk, än för 

de elever i högre ålder. Elever i denna ålder har inte alltid rätt språknivå inom sitt 

eget modersmål och därför svårare att ta till sig ett nytt språk.(SVA-Lärare 1). 

 

Vidare så frågade jag även vilka riktlinjer det finns på skolan och hur de arbetar efter dessa så 

svarar en av SVA-lärarna inom vald förberedelseklass så här: 

 

”Det finns inga direkta riktlinjer för hur vi ska arbeta, men det borde finnas det 

och speciellt ett större samarbete mellan oss lärare. Det vi vet och det rektorn sagt 

och säger är att samarbetet måste bli bättre”.( SVA-Lärare 1). 

 

 

När jag frågar samma fråga till en annan berörd SVA- lärare inom förberedelseklassen så fick 

jag svaret:  

Alltså jag tycker att själva begreppet förberedelseklass är ganska luddigt. Jag 

känner mig ganska maktlös och har väl gett upp lite grann vad gäller 

organisationen, inte eleverna så klart men man får ingen feedback från rätt håll så 

det händer ingenting. Jag har varit på besök i andra f-klasser i andra skolor och 

sett hur de arbetar där och verkligen sett hur annorlunda och på vilket bra sätt det 

skulle kunna fungera här med. För vi har inga direkta riktlinjer.(SVA-Lärare 2). 
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I förberedelseklassen så går det för närvarande 12 nyanlända elever med väldigt varierad 

språknivå inom det svenska språket. En del av de nyanlända eleverna har gått mer än ett år 

medans andra har gått bara tre till fyra månader. Detta kan medföra att undervisningen kan bli 

svår att göra bra för alla nyanlända elever samtidigt, då det finns en så ojämn 

språkuppfattning inom klassens nyanlända elever. De nyanlända eleverna är mellan 11-15 år, 

men undervisningen sker i en klass lägre än de normalt skulle ha gått i, så årskursen för dessa 

nyanlända elever är mellan fyra till sex. Lärarna inom vald förberedelseklass är två stycken 

lärare med svenska som andraspråks utbildning och som arbetat ihop under en längre tid inom 

denna organisation. Deras huvudsyfte inom vald förberedelseklass är att lära de nyanlända 

eleverna grunderna i svenska i samspel med övriga ämnen som matematik och SO/NO. Inom 

dessa ämnen har dock de nyanlända eleverna andra lärare vilket de även har i ämnen så som 

idrott, engelska och bild och bland dessa lärare så har endast ett fåtal en utbildning inom 

svenska som andra språk (SVA). Vid inskrivningen inom vald förberedelseklass så sätts den 

nyanlända eleven automatiskt in i en ordinarieklass vilket sedan blir den klass som 

överslussningen kommer att ske i när eleven är redo. När jag vid en intervju med en av SVA- 

lärarna i klassen frågar vad som är bra respektive dåligt med vald förberedelseklass så svarar 

SVA-läraren: 

Det fungerar bra med kommunikationen mellan oss SVA(svenska som andraspråk) 

lärare och förtroendet i klassen, i övrigt fungerar det inte så bra. Förr så var det 

bättre, förra året så hade vi en nybörjargrupp och en som hade kommit längre. Vi 

hade nästan alltid hela dagar med eleverna och kunde fånga här och nu 

upplevelser på ett helt annat sätt. Såg vi att det började snöa så kunde man bryta 

lektionen och gå ut och åka pulka det kan vi inte nu. Sen är det så olika syn få 

förberedelseklassen inom skolan i stort och vi har ingen egen kursplan eller 

arbetsbeskrivning vilket vi kämpat för i många år. Sen tycker jag även att 

klasserna av i dag är alldeles för stora 12-14 elever är för många då alla har olika 

nivåer inom svenska språket och naturligtvis lär sig olika fort, 10 elever är lagom 

och i olika nivågrupper för optimal undervisning för elevernas bästa. (SVA-lärare 

2). 

 

4.2 Bemötande och vänskap 

 Den första observationsdagen började med att förberedelseklassens nyanlända elever stod i 

led utanför dörren och tog sina SVA- lärare i hand och sa godmorgon, de intog sina platser 

och tittade väldigt nyfiket på mig men sa ingenting. SVA-lärarna började med att tala om att 

det fanns en till vuxen i klassrummet och gav ordet till mig, jag började min presentation med 

att tala om mitt namn och varför jag var där. På grund av att alla inte var lika bra på svenska 

ännu så pratade jag väldigt tydligt och sakta och avslutade med om någon ville fråga mig 
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något så är det ok. Många händer flög upp i luften och den viktigaste frågan löd hur gammal 

är du? vart kommer du ifrån, vilket land? Jag hade även mitt anteckningsblock synligt med ett 

motiv på framsidan av High School musical vilket ledde till fnitter och en fråga om varför jag 

hade ett sådant block, alla visste vilka dessa var och sen var isen bruten och min närvaro var 

accepterad.  

 

Dagen fortsatte med att en av SVA- lärarna skrev på tavlan vilken dag, månad och år det var 

och dagens namnsdag. Alla nyanlända elever inom vald förberedelseklass fick efter bästa 

förmåga säga på svenska om de trodde det var en flicka eller pojke som namnet 

representerade, dagens namn var Camilla och några trodde det var en pojke och några trodde 

det var en flicka. SVA-lärarna avslutade med att säga Jag vet att det är en flicka, vilket ledde 

till några djupa suckar av de nyanlända elever som sagt fel men SVA-läraren sa, det gör 

ingenting, nu har ni lärt er något nytt. SVA-lärarna frågade sedan var och en hur helgen hade 

varit och vad de hade gjort, de flesta hade inte gjort något speciellt utan bara varit hemma och 

tittat på tv eller kanske gått en promenad.  

 

En av de nyanlända eleverna sa när han träffade mig i klassrummet på morgonen den andra 

observationsdagen Tjena Carina! och detta var inledningen till en diskussion om hur man 

bemöter olika människor man träffar, beroende på ålder, kultur eller vänskap. Några av de 

nyanlända eleverna talade av egen erfarenhet om hur man kan hälsa på någon man känner och 

en av de nyanlända eleverna sa, man kan pussa på ansiktet! ja, det kan man säga sa SVA-

läraren, kan du visa mig hur du menar, för pussa på ansiktet kan betyda många olika saker. 

Den ny anlända eleven visade på SVA-läraren genom att pussa flyktigt på kinderna, SVA-

läraren frågade då om man kan göra så på alla människor man möter både killar och tjejer, en 

av nyanlända eleverna protesterade då villt och sa Nej! man kan inte pussa på en gift tjej det 

går inte, man kan inte vara vän med en gift tjej. 

 

 Detta var enormt viktigt för en av de nyanlända eleverna ur en kulturell aspekt vilket 

respekterades av övriga nyanlända elever och SVA-läraren inom vald förberedelseklass. 

Lektionen fortsatte under detta tema och man gick igenom olika ord för hur man kan hälsa på 

människor i olika situationer. Vald förberedelseklass gick även igenom olika ord och dess 

betydelse för ordet flicka, och hur det kunde benämnas olika beroende på vilken ålder det var 

man talade om. Orden som kom upp på tavlan var tjej, dam, kvinna, tant, gumma och tös och 
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då SVA-läraren frågade vad man kunde benämna mig som sa en av pojkarna, gumma! SVA-

läraren hade även pratat om vilken ålder respektive ord som kunde passa under respektive ord, 

och gumma var någon som kanske var mellan 75-100 år. Jag protesterade lite vänligt till 

pojken och sa att jag inte var en gumma, inte än i alla fall. Pojken kontrade då med orden, 

men du sa du var 76 år, pojken hade missförstått mig när jag talade om min ålder första dagen 

och hade trott att jag sa 76 i stället för 46 ett litet missöde som ledde till glada skratt. Under 

dagens lektioner gick jag runt i klassrummet och tittade på vad de arbetade med, de nyanlända 

eleverna verkade inte vara störda över min närvaro utan bad mig istället om hjälp med olika 

uppgifter. De nyanlända eleverna sitter två och två vid sina bänkar och arbetar mycket ihop, 

de hjälper varandra och speciellt de som talar samma språk men även övriga kamrater. När 

inte språket räcker till så använder vissa av de nyanlända eleverna kroppsspråket för att 

tillexempel visa med olika gester vad de menar. En flicka använde hela sin ansiktsmimik och 

kropp när hon skulle visa att hon förstod att en häst kan gnägga och stampa med hoven, de 

gjorde en uppgift där det fanns djur som skulle benämnas som rätt eller fel beroende på vad 

djuret gjorde.  

 

Under ett samtal med en av SVA- lärarna så pratar vi om hur man som lärare kan uppleva de 

nyanlända eleverna och hur viktigt det är med ett bra klassrumsklimat, där man bemöter 

varandra med respekt och vänlighet och att man som lärare skapar en trygg miljö för dem i 

klassrummet, SVA-läraren säger så här om sina ny anlända elever och sin egen roll i klassen: 

 
”Vi har skolans bästa och gulligaste elever och vi har skapat en trygghet i deras 

vardag. Vi är inte som riktiga lärare utan något mellanting mellan mamma och 

lärare”.(SVA-Lärare 1).  

4.3 Lärande och språk 

Inom vald förberedelseklass är det språk överlag som är det mest centrala och framför allt då 

den svenska språkinlärningen, en av SVA-lärarna säger så här: 

 

undervisningen är generell för alla vi har inte de resurser som vi önskar, vi 

försöker att dela på grupperna så gott det går men det är inte alltid det går. Vi vill 

jobba med två grupper och åldersindelat så man kan anpassa mycket bättre och 

göra utslussningen mycket smidigare. Själva lärandet handlar mycket om hur man 

törs vara som vuxen, det handlar mycket om attityd och att det ska vara tryggt och 

struktur ganska fyrkantigt med vänlighet och tydlighet och att kunna 

markera.(SVA-Lärare1).  
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Under en av mina observationer så var jag med som passiv observatör under en lektion i ett 

annat ämne än svenska, med en annan lärare utan SVA- utbildning. Under denna lektion 

upptäckte jag hur mycket rutin och struktur i samspel med vänlighet och tydlighet betyder för 

dessa nyanlända elevers lärande inom vald förberedelseklass. Läraren började lektionen innan 

alla var på plats och när läraren märkte att situationen i klassrummet var lite rörig så skrek 

hon åt dem att vara tysta och sitta ned på sina platser. De nyanlända eleverna protesterade och 

sa att några satt på fel platser och att de aldrig fick sitta på dessa tydligen attraktiva 

bänkplatser. En av flickorna började gråta och läraren gjorde ingenting utan fortsatte sin 

lektion med en gråtande elev och ett flertal av de nyanlända eleverna som fortfarande inte 

hade hittat sina platser, detta ledde till att läraren skrek ytterligare och sa åt dem att skärpa sig 

om de ville lära sig något. Läraren sa sedan att de hade bestämt ett schema var de skulle sitta 

och att de skulle byta varannan vecka och skrek ytterligare en gång och sa kommer ni inte 

ihåg det? Mer än halva tiden gick åt till att de nyanlända eleverna skulle hitta sin plats i 

klassrummet och sätta sig ner och en fjärdedel av lektionen var ren undervisning. Denna 

lektion hölls i ett angränsande klassrum med en lärare som hade sina regler angående hur de 

skulle sitta och hur lektionen skulle gå till och jag har bara ett observationstillfälle att hänvisa 

denna lektion till och vet därför inte hur övriga lektioner är med samma lärare. Men när jag 

frågade en av de nyanlända eleverna under en intervju om det var skillnad mellan lärarna i 

hemlandet och lärarna inom vald förberedelseklass svarade den nyanlända eleven så här:  

 
”Ja! Det är skillnad men lite lika också, för i mitt hemland så skriker lärarna åt en 

och en lärare här skriker också. Jag brukar säga åt henne att snälla skrik inte åt 

oss idag snälla gör inte det”.(Nyanländ elev b).  

 

Vad gäller den språkliga inlärningen så är det grunderna i det svenska språket som är det 

primära. De nyanlända eleverna får lära sig allt från basis, enstaka ord eller fraser som är av 

vikt att kunna för att exempelvis kunna tala om vart man bor, heter eller vilken dag det är. 

Den allra första språkinlärningen handlar om att lära sig det vardagliga språket som man 

behöver för att på ett lättare sätt ska kunna smälta in i samhället och i skolans värld. En av 

SVA-lärarna säger så här om språkinlärningen:  

 

 Språket kan ställa till det ibland för de nyanlända eleverna vid kontakt med övriga 

elever på skolan. De vet oftast inte vilket språk de ska använda så det blir en hel 

del missförstånd och de sociala koderna blir lätt misstolkade. Eleverna sinsemellan 

är olika och från olika kulturer men det är också en olik kultur i Sverige och det 

samhälle de lever i nu, det är viktigt att de lär sig den med. Språket och att förstå 

socialt spel är det viktigaste de behöver lära sig.(SVA-Lärare1).  
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En av lektionerna handlade om en hemläxa som de nyanlända eleverna hade haft där det 

primära var att lära sig lite om Sverige som land, tillexempel vilka städer som finns och vart 

de ligger i förhållande till Stockholm. En del av de nyanlända eleverna kunde redogöra för 

vissa delar av läxan, men det var en del som inte riktigt hade förstått så en av SVA-lärarna 

gick igenom delar av läxan och kom på så sätt in på de olika vädersträcken norr, söder, öst 

och väst. Detta moment gick ganska bra men när SVA-läraren började tala om väderstrecken 

med ordet ost på slutet till exempel nordost blev det genast mycket svårare att förstå, då orden 

kunde betyda mer än bara väderstreck. SVA-läraren förklarade att ost kan betyda mer än bara 

något man äter och att det kunde relateras till själva väderstreckens placering, det var många 

av de nyanlända eleverna som hade svårt att ta till sig den förklaringen och en av de 

nyanlända eleverna sa så här nää ost man äter, konstigt det finns på karta. Den nyanlända 

eleven godtog så småningom förklaringen och lektionen flöt på inom samma tema som 

handlade om landet Sverige. 

 

Vald förberedelseklass utökades av två nyanlända elever efter sportlovet och brukligt är då att 

man har ett så kallat mottagningssamtal där den nyanlända eleven, föräldrar, tolk och 

pedagogerna för vald förberedelseklass medverkar. Under dessa samtal så ställs olika frågor 

efter ett färdigt formulär med frågor så som personuppgifter, ankomstdatum och varför man 

kom till Sverige. Man ställer också frågor enskilt till den nyanlända eleven om tidigare 

skolgång tillexempel. Dessa frågor ställs i syfte för att SVA-lärarna ska kunna bilda sig en 

uppfattning om den nyanlända elevens sociala bakgrund och språkliga erfarenheter. De två 

nya nyanlända eleverna och deras familjer kunde ingen svenska och det visade sig att den ena 

nyanlända eleven med familj inte var helt klar med asylprocessen då den nyanlända eleven 

inte hade de sista siffrorna i personnumret ännu. De två nya nyanlända eleverna kom till 

klassen dagen efter mottagningssamtalet och jag träffade dem två dagar senare med varsitt 

lexikon och fyllda av förväntan av att få lära sig svenska. Jag hörde hur de härmade vissa ord 

och jag såg hur de antecknade och tolkade ord i sina lexikon. Dessa två nyanlända elever fick 

alltså ingen specifik individuell första undervisning utan fick hänga med på den som alla fick, 

samtidigt som det var en period för dem att bara observera och skapa en förståelse för hur den 

valda förberedelseklassen fungerade. Förberedelseklassen delas in i grupper utefter språknivå 

när tillfälle ges, den grupp som har minst språkutveckling är en så kallad nybörjargrupp. 

Resten är fortsättningsgrupp och till den gruppen hör de nyanlända elever som är mer eller 
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mindre redo att slussas över till ordinarieklass. Några av dessa nyanlända elever har börjat 

överslussningen till sin ordinarieklass. När jag vid intervjuer med två av de nyanlända 

eleverna ställde frågan om hur det kändes att få komma ut i ordinarieklass så svarade en av de 

nyanlända eleverna så här:  

 

”Oh! Det är roligt men läskigt jag känner inte dem och jag förstår inte vad läraren 

säger alltid, jag saknar mina kompisar och läraren i gamla klass”.(Nyanländ elev 

a). 

 

 En annan nyanländ elev sa så här till samma fråga:  

 
”Jag är redo och jag lär mig så mycket, du förstår jag hade velat gå där jämt från 

början. Alltså jag lär mig svenska mycket mera för alla pratar svenska i klassen 

och jag tror jag lärt mig fortare om jag gått i klassen jämt från början”.(Nyanländ 

elev b).  

 

Båda dessa nyanlända elever ska ut i ordinarieklass och har redan börjat överslussningen, de 

går två dagar i ordinarieklass och resten inom vald förberedelseklass. När jag frågar en av 

SVA-lärarna om det finns någon uppföljning och något samarbete lärare emellan när en 

nyanländ elev slussas över till ordinarieklass så säger SVA-läraren så här:  

 
Samarbetet mellan oss SVA-lärare och övriga inblandade lärare är väldigt svalt, 

det finns inget riktigt intresse från de övriga lärarna vad gäller 

förberedelseklassen, de prioriterar oftast sina egna ordinarie klasser. Vad gäller 

överslussningen så visst informerar vi berörda lärare och försöker att planera, 

men det är svårt att få tiden att räcka till och att alla inblandade kan planera 

samtidigt. Ofta så blir överslussningen till ordinarieklass bra och vi brukar 

utvärdera efter några veckor för att se att det fungerar på alla plan. Skulle det vara 

så att det kanske inte fungerar då får eleven komma tillbaka till 

förberedelseklassen ett tag till, men det är väldigt sällan det inträffar.(SVA-

lärare1).  

 

Under min sista observationsdag så arbetade alla de nyanlända eleverna med ett ordpussel 

som heter Palin, ett pussel där eleven ska sätta ord på bilder med rätt siffra till rätt bild. Den 

nyanlända eleven vänder sen pusslet upp och ner och har de gjort rätt så ska det bli ett 

symetriskt mönster. Det märktes att de nyanlända eleverna tyckte detta pussel var kul då jag 

gick runt och tittade hur flitigt de arbetade, några av de nyanlända eleverna visade mig hur 

spelet gick till och hur man kan få ett fint mönster. Ibland blev det dock fel och då fick den 

nyanlända eleven göra om tills det blev rätt mönster, jag hörde inga kommentarer om att det 

var jobbigt att göra om utan de nyanlända elever som gjort fel gjorde om tills det blev rätt. Jag 

såg också under denna lektion hur väl de samarbetade med varandra och hjälptes åt om det 

blev svårt. Dagen avslutades med filmvisning av Robin Hood i Sherwoodskogen syftet med 
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att se film med svenskt tal är att de nyanlända eleverna ska få höra svenska även på detta sätt 

och på så sätt kunna ta till sig ord i samspel med upplevelser. Några av de nyanlända eleverna 

protesterade lite när det var Robin Hood som skulle visas, de ville hellre se någon actionfilm 

men satt snällt och tittade på filmen i alla fall och under filmens gång så hörde jag faktiskt ett 

och annat skratt. 

5. Analys/teoretisk anknytning kopplad till 
resultatet av datainsamlingen  

5.1 På vilket sätt bemöter de två SVA-lärarna inom en vald 
förberedelseklass sin grupp av nyanlända elever? 

Rodell Olgac (1995) skildrar de nyanlända elevernas möte med skolan som en omtumlande 

upplevelse för många och där det första intrycket och bemötandet är av största vikt för den 

fortsatta tiden i det nya landet och skolan. Rodell Olgac (1995) betonar även vikten av att få 

eleven att känna sig trygg i sin nya miljö och att alla nya intryck måste få ta tid att smälta in 

(Rodell Olgac 1995, s 14). Denna tolkning kan mycket väl relateras till hur SVA-lärarna inom 

den valda förberedelseklass som jag undersökt bemöter alla nyanlända elever men också de 

som kommer helt nya till klassen. De två nyanlända elever som kom till förberedelseklassen 

efter sportlovet hade sin egen tid att smälta alla intryck och kunde på ett tryggt sätt observera 

hur vald förberedelseklass fungerade. Enligt min tolkning så handlar bemötandet från de två 

SVA-lärarna inom vald förberedelseklass om att ta till vara på det den nyanlända eleven har 

med sig i sitt eget bagage, där erfarenhet med tiden kan omvandlas till ny kunskap. Under 

mina observationer har jag även upplevt lärare inom övriga ämnen med ett bemötande ur ett 

annorlunda perspektiv där förståelsen för hur viktig en bra relation mellan lärare och elev inte 

alltid funnits där. Newton (2003) ger sin tolkning av hur olika undervisningen kan se ut och 

hur olika uppfattningen om ett värdefullt lärande kan vara.  

 

Newton (2003) menar att osäkerhet hos läraren ofta förmedlar en sviktande förståelse hos 

eleven, detta kan mycket väl relateras till en av lärarna av övriga ämnen inom vald 

förberedelseklass. Lärarens bemötande av de nyanlända eleverna gav ett intryck av okunskap i 

relation till de nyanlända elevernas språkkunskaper, olika förutsättningar och förståelse för 

ämnet. Newton (2003) skildrar även sin tolkning av förståelsen och anser att förståelse för 
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stunden är en sak men att förstå det man förstår ur ett djupare perspektiv är en helt annan sak 

(Newton 2003, s 7ff). Detta kan då relateras till resultatet av mina observationer, nämligen att 

ett vänligt men bestämt bemötande under strukturerade former samt vetskapen om vad man 

som lärare ska förmedla är det optimala för de nyanlända elevernas lärande och förståelse. 

Många av mina observationer bekräftar även Newtons (2003) teorier angående hur olika 

lärare ser på sin undervisning och vikten av förståelse. Vilket då stärker min tolkning över att 

man som lärare behöver en gedigen utbildning inom svenska som andraspråk för att kunna 

hantera olika situationer inom vald förberedelseklass, inom ramen för språkinlärning så att 

undervisningen gagnar de nyanlända eleverna och inte tvärtom.   

5.2 Vilka metoder använder de två SVA-lärarna inom en vald 
förberedelseklass vad gäller språkinlärningen för sin grupp 
av nyanlända elever? 

Att lära sig ett nytt språk när man är mellan 11 och 15 år kan vara svårt för vissa nyanlända 

elever, speciellt om den nyanlända eleven har bristfälliga språkkunskaper inom modersmålet. 

Parszyk (2002) anser att det är en fördel för nyanlända elever att ha tillgång till flera språk, 

olika kulturer och sätt att tänka och menar vidare att detta oftast leder till en kreativ och 

empatisk förmåga med en förståelse för andra människor (Parszyk 2002, s 36). Tetzchner 

(2005) beskriver hindrena för vissa andraspråksinlärare där svårigheten ligger i själva 

ordkodningen av liktydiga ord och menar att det är det största problemet för 

andraspråksinlärare. Ett talande exempel på detta är när vald förberedelseklass under en 

lektion talade om olika vädersträck. SVA-läraren gick igenom söder, norr, öst och väst vilket 

flöt på ganska bra, men sen kom ordet nordost som satte stop. Nord är ju en sak men ost det är 

ju något man äter så hur kan då nordost bli ett väderstreck. Detta var ett ord som var mycket 

svårt för förberedelselassen att förstå vilket pekar på att teorin angående detta fenomen 

stämmer. Tetzchner (2005) ser dock likvärdigt med Parszyk (2002) tvåspråkigheten som en 

enorm tillgång och med en positiv påverkan på elevens kognitiva förmåga. Där 

tvåspråkigheten lär eleven att skildra världen ur flera perspektiv, vilket då leder till ett kreativt 

tänkande med god problemlösningsförmåga (Tetzchner 2005, s 366-367).  

 

Metoderna för språkinlärningen inom vald förberedelseklass varierar, men det primära är att 

börja från grunden med ren ordkunskap för att bygga upp ordförrådet hos den nyanlända 

eleven. Inom förberedelseklassen arbetar de mycket med ordkunskap, samtal och media som 
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t.ex. film, de nyanlända eleverna behöver prata och höra mycket svenska för att sedan kunna 

koppla samman de ord de hör inom olika uppgifter de får. När de till exempel talar om 

Sverige och dess lanskap och städer, så får de via en karta sedan göra uppgifter där de ska 

skriva vilken riktning de måste åka från Stockholm till Malmö eller någon annan stad. 

Poängen med denna övning är att lära in städerna i samspel med förståelsen av ord som upp 

eller ned. Andra övningar kan vara att fylla i ord som saknas i en text eller att sätta ord på 

bilder med en eller ett framför. Håkansson (2003) anser att metoderna för andraspråksinlärare 

måste vara baserade på elevens språkliga och kulturella bakgrund där 

undervisningsmetoderna bör anpassas efter dessa kriterier. Håkansson (2003) menar här att 

man som lärare kanske måste tänka om och utgå från elevernas förutsättningar då inte alltid 

den traditionella undervisningen är den som passar bäst för andraspråksinlärare (Håkansson 

2003, s 166). Detta resonemang kan relateras till vald förberedelseklass och dess två SVA- 

lärare, undervisningen är visserligen generell men väldigt anpassningsbar där ingen dag är den 

andra lik. Strukturen finns där med ett fyrkantigt tänk men ofta så svävar lektionerna ut i 

något som inte var tänkt från början, just därför att SVA-lärarna tar tillvara på de nyanlända 

elevernas olika förutsättningar och nyfikenhet för något dem inte förstår. De nyanlända 

eleverna använder också olika hjälpmedel för sin andraspråksinlärning och då i form av t.ex. 

ordpussel. Detta är ett spel som heter Palin som då är utformat som ett pussel med tillhörande 

arbetsbok i olika svårighetsgrader, där det gäller att via bilder kunna hitta rätt ord med rätt 

siffra och på så sätt bilda ett symetriskt mönster. De nyanlända eleverna tycker att detta 

ordpussel är jättekul och kanske speciellt för dem som kommit en länge bit i sin 

språkutveckling då de kan arbeta mer självständigt och på svårare nivåer.  

 

Boman & Rodell Olgac (1999) menar likvärdigt med Håkansson (2003) att man som lärare 

måste ta hänsyn till andraspråks elevernas språkliga och kulturella olikheter inom den 

språkinlärningssituation som råder när man undervisar i svenska som andraspråk. Vidare 

beskrivs hur man bör anpassa läromedel och metoder i förankring till dessa aspekter för att ge 

eleverna en helhet och meningsfullhet i sin språkliga inlärning (Boman & Rodell Olgac 1999, 

s 20). Vilket mycket väl kan realteras till hur SVA- lärarna arbetar med olika metoder för en 

optimal inlärning för de nyanlända eleverna ur ett helhetsperspektiv. 
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5.3 Hur upplever de nyanlända eleverna inom en vald 
förberedelseklass sin undervisning och vänskap? 

De numer 14 nyanlända eleverna inom vald förberedelseklass har alla en sak gemensamt, 

nämligen att de är nyanlända från ett annat land och inte behärskar det svenska språket. Vissa 

av de nyanlända eleverna har kommit längre än andra inom klassen vad gäller 

språkinlärningen och vissa har en lång väg kvar. Så här står det i läroplanen (Lgr-11). 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. (Lgr-11, s 5).  

Det Lgr-11 ovan beskriver om undervisning är självklara mål att uppfylla inom 

skolverksamheten och ska gälla för alla elever. Dock kan man undra hur detta ska kunna 

uppfyllas inom vald förberedelseklass med tanke på hur verksamheten är organiserad i fråga 

om resurser, planering och ur ett tidsperspektiv. Skollagen uttrycker enligt Lgr-11 att all 

undervisning ska vara likvärdig och där normen ska anges via de nationella målen. Vidare 

beskrivs hur skolan har ett ansvar vad gäller utbildning för elever med svårigheter och hur 

man bör anpassa organisation och undervisning utefter de förutsättningar eleverna har (Lgr-

11, s 5). Enligt de båda SVA-lärarna så finns inga direkta riktlinjer eller alternativa vägar för 

hur de nyanlända eleverna inom vald förberedelseklass ska nå målen likvärdigt med övriga 

elever inom skolan, vilket då försvårar målet att ge de nyanlända eleverna en jämbördig start 

som sina kamrater i en ordinarieklass.  

Att bedöma de nyanlända eleverna utefter den bedömning som gäller för alla elever är inte så 

lätt, då förberedelseklassen har en mycket splittrad undervisning vad gäller ämnen och där 

mentorn för klassen endast har svenska som andraspråk och slöjd som ämnen med klassen. Då 

det finns en så varierad språknivå inom klassen så är också förutsättningarna för att uppnå 

målen inte alltid självklara om man inte har kunskapen om den nyanlända elevens bakgrund, 

erfarenheter och språkutveckling. En av SVA-lärarna och klassens mentor säger så här: 

 

Vi fyller i omdömen och som mentor så samlar jag in information om övriga 

ämnen, men jag står inte för dessa då jag inte vet vad som hänt eller vad som lärts 

ut eller om eleven förstått och tagit till sig kunskapen. Många lärare skriver av ren 

rutin det som bör stå på omdömet, istället för att på djupet verkligen skriva det som 

gagnar eleven i förlängningen, kanske gör de så för att de inte har kunskapen eller 

intresset för hur eleven har utvecklas inom olika ämnen. Jag vet hur de mår, vad de 

behöver och hur de lär på bästa sätt och på så sätt vet jag också hur jag kan 

bedöma dem inom mitt ämne. (SVA-lärare 1).  
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Att förstå det man förstår är grunden för all kunskapsinhämtning menar Gadamer enligt 

Thomassens (2007) tolkning och beskriver sedan vidare hur den mänskliga världen är full av 

mening, och får man förståelsen så får man även insikt och mening med det man upplever 

(Thomassen 2007, s 97-99). Det SVA-lärarna förmedlar och även några av de nyanlända 

eleverna inom vald förberedelseklass pekar på hur väl denna teori stämmer överens med hur 

viktig förståelsen är. En av de nyanlända eleverna sa så här vid ett intervjutillfälle vid frågan 

om det är svårt att förstå svenska: 

 

”Det är så bra när jag förstår nya ord på riktigt, det blir inte bra att bara kunna 

massa ord man måste veta vad orden heter på riktigt. Jag blir så stolt över mig när 

jag förstår”. (Nyanländ elev a). 

 

En annan nyanländ elev sa så här vid samma fråga, intervjun var då på engelska med inslag av 

lite svenska ord från den nyanlända eleven, här översatt till enbart svenska: 

 

Jag kan prata lite svenska men jag förstår inte allt, det är svårt när de andra 

lärarna inte hjälper mig. I vår klass är de riktiga lärarna bra och ibland så gör jag 

min hemläxa fast jag inte får, min lärare säger att jag måste förstå det jag gör för 

att göra det rätt. Hon har rätt, för jag förstår bättre när jag gör om i klassrummet 

och samarbetar med mina kompisar de uppgifter som jag gjort fel 

hemma.(Nyanländ elev c). 

 

Tetzchners (2005) teori om barns individuella erfarenheter inom båda språken kan relateras 

till ovanstående nyanlända elev då svårigheten för just denna nyanlända elev kan vara att 

förståelsen för alla begrepp kanske inte finns på den nyanlända elevens modersmål inom vissa 

skolämnen. Vilket då ledde till att den nyanlända eleven i stället gissade på ett flertal 

uppgifter och dessutom skrev dem på sitt modersmål i stället för svenska. Vidare ger 

Tetzchner (2005) sin tolkning av Vygotskijs teori om den proximala zonen vilket pekar på att 

denna nyanlända elev har viljan att finna kunskap men där förståelsen behöver lite hjälp på 

vägen av någon annan för att den nyanlända eleven ska finna insikt och kunskap (Tetzchner 

2005, s 32). 

 

Under den tid som jag tillbringade på skolan för min valda undersökning så mötte jag många 

olika lärare som på ett eller annat sätt var involverade inom vald förberedelseklass, ofta så 

kunde man se olika lärare hälsa glatt på de nyanlända eleverna och de frågade också hur de 

mådde och diskuterade gärna en stund om det var någon speciell händelse som var aktuell. En 
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morgon när de nyanlända eleverna stod och väntade på att komma in i klassrummet så gick en 

lärare förbi och sa, grattis på alla kvinnors dag tjejer! detta var något som de nyanlända 

eleverna inte hade hört förut och en diskussion uppstod, där pojkarna i klassen sa att de var 

nog lite avundsjuka på att flickorna hade en egen dag. Denna händelse kan förknippas med 

vad Lgr-11 beskriver om vikten av att vara delaktig i det egna samt gemensamma kulturarvet, 

som bör leda till en trygg identitet i samspel med utvecklingen av förmågan att förstå och 

kunna sätta sig in i andras villkor och värderingar. Lgr-11 anser vidare att skolan är en social 

och kulturell mötesplats som har ett ansvar att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 

inom skolan (Lgr-11, s 4). De nyanlända eleverna fick under denna diskussion ta del av en 

händelse som för dem var helt ny och där initiativet från läraren pekar på att i alla fall just 

denna lärare ser skolan som en kulturell mötesplats med viljan att sprida kunskap vidare. 

Detta kan även relateras till de två SVA-lärarna inom vald förberedelseklass där de tar del av 

de nyanlända elevernas olika kulturella skillnader men också låter de nyanlända eleverna ta 

del av den kultur som råder här i Sverige. Exempel kan vara hälsningsfraser som kan skilja sig 

inom olika kulturer och där SVA-lärarna då låter de nyanlända eleverna via sin egen kultur 

beskriva hur det kan gå till i samspel med hur de nyanlända eleverna får lära sig vad som 

brukligt här i Sverige. 

 

 Enligt Stukat (2005) så är observationer den metod som är mest lämplig när det gäller att 

lyfta fram vad människor faktiskt gör och menar vidare att en observation är mer konkret då 

man som observatör kan använda sig utav alla sina sinnen för att skapa en förståelse för det 

man ser, hör eller upplever (Stukát 2005, s 49). Detta kan mycket väl relateras till vad jag sett, 

hört och upplevt under mina observationer inom vald förberedelseklass. Exempel kan vara när 

en av de nyanlända eleverna påkallade min uppmärksamhet och ville ha hjälp med en uppgift 

som bestod i att sätta rätt eller fel under vissa djurs olika beteenden. Det jag såg under detta 

tillfälle var en nyanländ elev som med hela sitt kroppsspråk visade sin förståelse för själva 

uppgiften men där ordens betydelse på svenska ännu inte fanns. Det jag hörde var hur den 

nyanlända eleven verkligen försökte att tyda de olika ordalternativen i samspel med att 

översätta orden i sitt lexikon. Det jag kände var en enorm glädje från den nyanlända elevens 

sida när den nyanlända eleven till slut med ett stort leende kunde sätta rätt ord till rätt bild. 

 

Enligt min tolkning så behöver de nyanlända eleverna inom vald förberedelseklass en 

strukturerad undervisning där respektive läraren vet vad som är bäst för de nyanlända eleverna 
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i ett undervisningssyfte samtidigt som det även måste finnas utrymme för spontana händelser 

och kunskaper. När jag vid en intervju frågar en av de nyanlända eleverna om undervisningen 

inom vald förberedelseklass och vad den nyanlända eleven lär sig så säger den nyanlända 

eleverna så här i en översatt version från engelska: 

Jag lär mig svenska och jag lär mig om livet i Sverige, skolan är viktig och man 

måste ha undervisning för att få arbete. Undervisningen här i klassen är bra och 

när jag blir klar här ska jag till en annan klass och då vet jag inte hur 

undervisningen är.( Nyanländ elev c). 

 

En annan nyanländ elev säger så här till samma fråga: 

 

”Jag tycker att det är bra! Undervisningen är bra, men ibland kan det vara tråkigt 

också men jag lär mig svenska mycket svenska”.(Nyanländ elev a). 

 

Vänskap utgör ett socialt kapitel där tillgången till en gemensam erfarenhet har stor betydelse 

för barns sociala anpassning hävdar Tetzchner(2005) och menar vidare att den sociala 

interaktionen barn emellan med leken som utgångspunkt är ett utmärkt sätt att lära sig att 

samarbeta (Tetzchner 2005, s 526). Att det råder stark gemenskap och vänskap inom vald 

förberedelseklass går inte att ta miste på. De nyanlända eleverna hyser stor respekt för 

varandra och alla olika kulturer som möts i klassrummet, och enligt SVA-lärarna så är detta 

ett vanligt fenomen då det handlar om nyanlända elever. När en nyanländ elev kommer som 

helt ny till förberedelseklassen så utses två andra nyanlända elever och gärna då om möjligt 

med samma modersmål som fadder till den nyanlända eleven. Fadderskapet handlar om att få 

den nya nyanlända eleven att känna sig hemmastadd i skolan, klassen och den nya miljön, 

ingen ska behöva känna sig ensam eller utanför. Detta kan relateras till hur Rodell Olgac 

(1995) beskriver vikten av att få den nyanlända eleven att känna sig trygg och gärna då genom 

att sammanföra den nyanlända eleven den första tiden med någon med samma modersmål, 

vilket ofta leder till att starka vänskapsband knyts samman (Rodell Olgac 1995, s 14).  

 

 Det jag observerat under min tid inom vald förberedelseklass vad gäller bemötande och 

vänskap stärker även den teori som Boman & Rodell Olgac (1999) skildrar vad gäller de 

nyanlända elevernas metoder att hitta olika vägar till förståelse. Där samarbetet nyanlända 

eleverna emellan inte enbart handlar om att man ska arbeta två och två utan även om att finna 

vänskap och förståelse genom att lära sig förstå varandras olika kulturer och sätt att tänka 

(Boman & Rodell Olgac 1999, s 43).  Vänskap kan också vara något som kan ses ur olika 

perspektiv beroende på vilket land man kommer ifrån, när jag en intervju frågade en av de 

nyanlända eleverna om betydelsen av vänskap sa den nyanlända eleven så här: 
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Jag har inte många vänner, bara tre eller kanske fyra stycken som jag leker med. 

Eller nää alla i klassen är vänner också, men vi leker inte alltid. I mitt hemland har 

jag många flera kusiner som är mina vänner (Nyanländ elev a). 

 

Detta kan relateras till hur Norman (1996) redogör för vänner och vänskap och där betydelsen 

av vänskap finns i leken, men också sett ur olika kulturella aspekter. Norman (1996) talar om 

hur vänskap finns inom alla samhällen och kulturer men där begreppet kan ha olika 

betydelser. I Sverige anser Norman (1996) att vänskap är något man väljer och släktskapet 

något man har som arv, inom andra kulturer så kan det se annorlunda ut och där gränsen för 

vänskap eller släktskap inte är lika tydlig (Norman 1996, s 139).  

 

I relation till vad de nyanlända elever ska uppnå under sin skoltid och de mål som ska 

uppfyllas, så kan en del av de nyanlända eleverna känna att de kanske inte kommer att klara 

av att lära sig vad som behövs för att klara av vidare studier. En av de nyanlända eleverna sa 

så här vid en intervju när jag frågade om framtiden och drömmar:  

 

Oh jag vill gå i skolan länge så jag får bra betyg, spelar ingen roll vilken skola 

men jag måste ha bra betyg för jag ska läsa på en högre skola sen.Jag kanske inte 

klarar det för det är nog svårt Min dröm yrke är flygvärdinna det vill jag bli och 

flyga i hela världen. (Nyanländ elev b). 

 

Två andra nyanlända elever förmedlade även dem vid intervjuer hur viktigt men även svårt 

det är att få bra betyg och att man måste gå i skolan för att lära sig ett yrke som man kan 

försörja sig med. Vad de nyanlända eleverna under intervjuerna redogjorde för kan sättas i 

samband med hur Newton (2003) skildrar dagens resultatinriktade skola där strävan efter 

höga betyg är det som räknas till nästan vilket pris som helst. Där man lätt glömmer att en bra 

utbildning är något man ska bära med sig för resten av livet och inte se som ett lärande för 

stunden som sedan glöms bort i hetsen att få bra betyg (Newton 2003, s 7ff).  

5.3.1. Sammanfattning 

Resultatet av denna undersökning har på många sätt berikat och gett mig som författare av 

denna studie värdefull kunskap om hur verkligheten kan se ut inom en vald förberedelseklass. 

Resultatet visar i förhållande till mina frågeställningar, att inom den valda förberedelseklassen 

som varit utgångspunkt för min undersökning har två mycket engagerade SVA-lärare, med 14 

stycken nyanlända elever tätt sammansvetsade i ett klassrumsklimat fyllt av kunskap, tillit och 
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vänskap. Resultatet visar också en verklighet där det inte alltid fungerade optimalt vad gäller 

en strukturerad undervisning och en väl fungerande organisation inom vald förberedelseklass.  

 

6. Slutdiskussion 

Under denna rubrik följer en diskussion kopplat till undersökningens visade resultat i 

förankring till egna tolkningar och tidigare forskning inom undersökningsområdet. 

 

6.1 Mottagande och riktlinjer för nyanlända elever 

 Under rubriken tidigare forskning har jag nämnt en del av de avhandlingar, studier och 

rapporter som alla på ett eller annat sätt beskriver nyanlända elevers väg in i skolan. Mina 

resultat visar med hjälp av den tidigare forskningen att situationen för de nyanlända eleverna i 

min undersökning ser annorlunda ut än vad skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av 

nyanlända barn beskriver. Skolverket belyser här rätten till en likvärdig utbildning för alla 

elever samt de riktlinjer som bör finnas tillgängliga för mottagandet av de nyanlända eleverna. 

Inom skolan för valt undersökningsområde så är dessa riktlinjer mer eller mindre obefintliga 

enligt de två SVA-lärare som arbetar inom vald förberedelseklass vilket också då inverkar på 

rätten till en likvärdig utbildning för vald förberedelseklass och dess nyanlända elever. För 

hur kan utbildningen anses vara likvärdig för alla, när inte alla har liknande förutsättningar att 

klara av de mål som måste uppnås för att bli godkända. Vidare kan man fråga sig då inga 

riktlinjer eller arbetsbeskrivningar finns för hur vald förberedelseklass och dess nyanlända 

elever ska introduceras för en möjlig måluppfyllelse inom ramen för att bli godkända, kan 

man då som SVA-lärare bedriva en meningsfull undervisning inom vald förberedelseklass.     

 

 Enligt min tolkning så gör valda förberedelseklassens två SVA-lärare det dem kan och lite till 

för att ge de nyanlända eleverna den bästa tänkbara start inför kommande tid in i den 

ordinarieklassen. Där mål att uppnå enligt läroplanen som ska gälla alla elever kan kännas 

svåra att uppnå, då man inom vald förberedelseklass har ett mycket splittrat schema, där 

nästan inga hela dagar med de nyanlända eleverna ingår. Språknivån inom vald 

förberedelseklassen är väldigt ojämn och elevantalet är för stort för de resurser som finns 

tillgängliga. Själva begreppet förberedelseklass inom för undersökningen vald skola har ingen 
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direkt definition och anses mer som en del för sig än som en del av helheten av 

skolverksamheten. I jämförelse med vad skolverket (2008) beskriver angående riktlinjer och 

introduktionen till skolan så har skolinspektionens (2009) granskningsrapport Utbildning för 

nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö visat efter granskning inom 

ett flertal kommuner inom Sverige att introduceringen och mottagandet av nyanlända barn 

behöver förbättras.  

 

Skolorna behöver enligt skolinspektionen (2009) se över sin organisation och planering så att 

integreringen av nyanlända elever blir till en angelägenhet för hela skolverksamheten. Denna 

redogörelse kan även relateras till hur Ulrika Wigg (2008) i sin avhandling beskriver sin syn 

på introduceringen för nyanlända elever in i skolan, det som brister menar Wigg (2008) är att 

ingen riktigt vet hur man ska hantera de riktlinjer som står skrivna enligt skolverkets 

beskrivning. Denna skildring stämmer enligt min uppfattning på hur man hanterar 

introduceringen av de nyanlända eleverna inom vald förberedelseklass på den skola som min 

undersökning berör, vet man inte hur man ska göra, då gör man så som man tror att det ska 

vara.  De riktlinjer eller allmänna råd som finns skrivna blir istället tolkade olika beroende på 

vem som läser och hanterade utefter de resurser som finns inom skolverksamheten. Samtidigt 

så finns även en hierarki inom vald skola, där vald förberedelseklass inom ramen för 

undersökningen inte är lika mycket värd som de ordinarieklasserna vad gäller samarbete 

lärare emellan och feedback från ledningen enligt de två SVA-lärare jag samtalat med. Den 

känsla jag fick är att vald förberedelseklass mer ses som en kort introduktion i det svenska 

språket, där all annan kunskap är mer eller mindre ointressant för övriga lärare och ledning 

inom vald skola. Detta kan ses som en begränsad generell tolkning då min undersökning 

endast riktar sig mot en förberedelseklass inom vald skola och endast från två av 

förberedelseklassens SVA-lärare och deras tolkningar och synpunkter. Men detta till trots så 

visar ändå resultatet att det finns vissa brister i hanteringen och introduceringen av nyanlända 

eleverna inom vald förberedelseklass på grund av otillräckliga resurser och riktlinjer.  

 

Detta kan relateras till vad Nihad Bunar (2010) skriver i sin rapport om hur den svenska 

skolan har berikats av en mångfald av språk, kulturer och religioner och där frågan är om 

skolorna verkligen tar till sig den mångkulturalitet som de nyanlända eleverna bidrar med. 

Bunar (2010) belyser även vikten av att vara insatt i det system eller de riktlinjer som ska 
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gälla för mottagandet för de nyanlända eleverna, då skolan för dessa elever oftast är det första 

riktiga mötet med det svenska samhället och den verklighet som väntar i det nya landet.   

6.2 Bemötande och undervisning 

Inom vald förberedelseklass arbetat två mycket engagerade SVA-lärare med många års 

erfarenhet inom sitt yrke och enligt min uppfattning två SVA-lärare som gör allt som står i sin 

makt, för att få vald förberedelseklass att fungera så bra som möjligt under de förutsättningar 

och resurser som finns tillgängliga. Samtidigt så finns där en uppgivenhet över att inte få 

arbeta på ett sätt där undervisningen kan anpassas och ge de nyanlända eleverna inom vald 

förberedelseklass den undervisning som de har rätt till.  

 

Mathias Blob (2004) ger sin tolkning av förberedelseklass i sin studie för integrationsverkets 

räkning och beskriver där förberedelseklass som en form för nyanlända elever att på en 

grundläggande nivå lära sig det svenska språket, samt som en förberedelse för övergången till 

en ordinarieklass. De nyanlända eleverna behöver enligt min uppfattning en strukturerad 

undervisning där varje nyanländ elev måste få sin egen individuella tid i förberedelseklassen, 

för att lära det svenska språket samt tid till att hitta sin egen tillhörighet i den nya värld som 

den nyanlända eleven anlänt till. Att skynda den nyanlända eleven till att lära sig ett nytt språk 

och passa in i det nya samhället kan ge bakslag i ett senare skede, vilket också Blob (2004) 

beskriver och menar att en för tidig överslussning till ordinarieklass, kan orsaka 

inlärningsvårigheter samtidigt som en för sen övergång kan hämma den nyanlända eleven och 

försvåra övergången. Den tidsaspekt som råder inom vald förberedelseklass är baserad så 

mycket som möjligt utefter de nyanlända elevernas individuella språknivåer, och även om 

rektorn för skolan anser att tre till sex månader är lagom så är de flesta nyanlända eleverna 

inom vald förberedelseklass kvar ett till ett och ett halvt år. Forskning har även visat enligt en 

av SVA-lärarna inom vald förberedelseklass att detta är en tidsaspekt som är vad som behövs 

för den nyanlända elevens vidare kunskapsinhämtning och för en smidig övergång till 

ordinarieklass.  

 

Mikael Segolsson (2011) skildrar sin syn på lärandet i sin avhandling Lärandets hermeneutik 

genom bland annat dessa rader: 

”Genom våra erfarenheter har vi tillgång till världen och därigenom är också 

erfarenheten grunden till allt lärande”.(Segolsson 2011, s 16). 
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Segolsson (2011) beskriver och tolkar även Paul Coelhos verk Alkemisten som i korthet 

handlar om att finna insikt och förståelse genom erfarenhet samlad över tid, med andra ord 

bör man ta till vara på den erfarenhet som alla bär med sig och omvandla denna till värdefull 

kunskap för ett livslångt lärande. Att arbeta som lärare i en förberedelseklass innebär ett 

mångkulturellt möte där språk, lärande och vänskap är en del av vardagen. Att se till den 

erfarenhet som finns i klassrummet och förankra den i nya erfarenheter och kunskaper kan 

både ses som en utmaning och som en självklarhet enligt min egen tolkning baserat utifrån 

vad resultatet av denna studie visat. De nyanlända elever som går i för undersökningen vald 

förberedelseklass är som vilka tonåringar som helst, förutom att de alla har med sig olika 

erfarenheter från sina hemländer och besitter en mycket värdefull kunskap utifrån denna 

aspekt att ta del av. Det gäller bara som lärare att ha förmågan att se, höra och förstå hur 

mycket dessa elever har att dela med sig av.  

7. Vidare forskning 

Det jag upplevde, hörde och såg under denna studies gång har gett mersmak och väckt mitt 

intresse till att vilja ta reda på mera om mitt valda undersökningsområde. Det finns som jag 

nämnt tidigare ganska mycket forskning kring nyanlända elevers väg in till skolan och 

samhället i Sverige. Men det finns också ett stort behov av mera forskning kring ämnet 

nyanlända elever och förberedelseklass. För i dag så lever vi i ett mångkulturellt samhälle där 

det finns mängder av kunskap att hämta av alla de barn som kommer till Sverige av olika 

orsaker, och där skolan oftast är deras första möte med den nya värld de kommit till. Vad som 

skulle vara intressant att forska vidare om är exempelvis en jämförande studie om 

förberedelseklass respektive ordinarieklass för nyanlända elever och vad skillnaden kan vara i 

ett lärande syfte. Mottagande och riktlinjer för nyanlända elever är också ett ämne för vidare 

forskning, vilket på många sätt redan har framkommit i övrig forskning och även i mitt eget 

resultat av denna studie. 
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