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Abstract 
 
Titel: Förberedelseklasser- Vägen in till samhället 

Höstterminen 2008 

Författare: Carina Oguz  

Handledare: Christina Rodell Olgaç  

 

The main purpose of my essay is to inquire into the situation in the preparatory classes. The 

focus of interest in the essay is to see how new arrived pupils/children from Iraq integrate in 

the new school environment, foreign culture and what difficulties they come across during 

their period at the preparatory class. Such as language difficulties and how they manage with 

the traumatic memories from the war and the effect of that in their learning. 

 

I choose to do a qualitative survey and taking part in observing a preparatory class to see how 

they work. Thereafter, to see from a different perspective and understand the pupils more and 

perhaps go deeper with some questions I choose to interview some of the pupils. The 

responds I received gave me a more comprehensible idea of the struggle these children have 

been through and still go through in a daily basis.  

 

The result of this study illustrates the character of a preparatory class, and the central factors 

that occur in their education. The result have shown that an intercultural work procedure at 

the schools gives the pupils in the preparatory classes a chance to integrate in the new 

multicultural environment. The intercultural way of working is necessary for their language 

development, other pupils and teachers understanding of their situation and the work up of 

their traumatic experiences.   
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          Inledning 

Mitt intresse för förberedelseklasser väcktes då ämnet blev aktuellt i min hemstad, 

Södertälje. Då många nyanlända irakier kom till Sverige så var Södertälje en stad 

många sökte sig till på grund av flera anledningar men i synnerhet för den tanken att 

känna trygghet bland människor med samma bakgrund och kultur. Att flytta till en 

stad där allt inte behöver kännas så främmande blir självfallet mer tilltalande. 1 Hur 

dessa elever utvecklar ett nytt språk och anpassar sig till det nya mångkulturella 

samhället är spännande. Jag har egen erfarenhet av att ha kännedom om hur det känns 

att anpassa sig till en ny kultur och samtidigt vara tvåspråkig med 

modersmålsundervisning.  

Många av de irakier som söker sig till Södertälje har med sig krig och trauma i 

bagaget. De har upplevt allt ifrån misshandel, dödsfall, sabotage av deras hem och 

arbetsplatser. Föräldrar som nyanländer till ett land har med sig barn som plötsligt fått 

avsluta sina studier på grund av rädsla av att de kanske inte kommer hem från skolan, 

eller att deras skola har varit en måltavla i kriget och fördärvats.  

Eleverna i förberedelseklassen bär på andra svårigheter som påverkar dem och deras 

studiesituation. I skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2008, så 

beskriver dem deras hälsotillstånd att vara en stor påverkan på studierna eftersom de 

kan ha upplevt krig, flykt och väntan.2 Dessa traumatiska upplevelser kan lämna 

tydliga spår på eleverna och är därför ett relevant ämne i förberedelseklasserna.  

I denna flyktingvåg som har lagt sina spår i Södertälje har påverkat många, men min 

fokus kommer att falla på de olika aspekter en förberedelseklass möter under sin 

skolgång. Som exempelvis det interkulturella arbetssättets inverkan på faktorer som 

språket, de traumatiska upplevelserna samt integreringen i det mångkulturella 

samhället. 

 

 

 

                                                 
1 http://www.fokus.se/2008/03/anders-lago-om-sodertalje-och-usa/ 
2 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027  

http://www.fokus.se/2008/03/anders-lago-om-sodertalje-och-usa/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
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             Bakgrund 

 Irak är ett land i totalt kaos där våld och laglöshet regerar, därför flyr många landet 

och söker trygghet i andra länder. En mängd av dem har lämnat familjemedlemmar i 

Irak på grund av brist på pengar eller inget uppehållstillstånd. Det är omkring fyra 

miljoner irakier som är på flykt och många har kommit Sverige för att söka efter den 

tryggheten. Av alla EU- länder så tar Sverige emot flest irakier och Södertälje är en av 

städerna som har tagit emot flest flyktingar. Anledningen till att många har sökt sig till 

Södertälje beror på att staden har en bakgrund av kristen invandring från 

mellanöstern.3 Tryggheten finns i kunskapen om att det befinner sig andra människor 

med samma religion och svårigheter som dem själva.  

Södertälje är en stad med en befolkning på ca 83,000. Mellan 5 000- 6 000 personer av 

invånarna består av irakier.4 Många jämför Södertälje med USA i den frågan då 

Södertälje har tagit emot fler irakiska flyktingar än USA. Vilket väcker ett frågetecken 

hos många. Södertälje kommun har påverkats av situationen då 

flyktingsadministrationen har tänjt på resurserna i kommunen och flyktingvågen har 

bidragit till köer till vården, ont om platser på förskolor och ont om hjälp till 

nyanlända elever. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200709/11/20070911104039_Icak583/20070911104039_Icak583.dbp.as
p   
4 http://www.fokus.se/2008/03/anders-lago-om-sodertalje-och-usa/ 
5http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200709/11/20070911104039_Icak583/20070911104039_Icak583.dbp.as
p   

http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200709/11/20070911104039_Icak583/20070911104039_Icak583.dbp.asp
http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200709/11/20070911104039_Icak583/20070911104039_Icak583.dbp.asp
http://www.fokus.se/2008/03/anders-lago-om-sodertalje-och-usa/
http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200709/11/20070911104039_Icak583/20070911104039_Icak583.dbp.asp
http://www.icakuriren.se/ArticlePages/200709/11/20070911104039_Icak583/20070911104039_Icak583.dbp.asp
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med min uppsats kommer att handla om nyinflyttade ungdomar från 

Irak som placeras i förberedelseklasser innan de får en plats i en ordinarie klass.  Jag vill 

fokusera mig på en skola belägen i Södertälje då de arbetar aktivt med förberedelseklasser. 

Det är ett ämne som är väldigt aktuell i Södertälje eftersom många irakier har sökt sig dit på 

grund av kriget i Irak. Denna flyktingvåg har påverkat Södertälje på många sätt, bland annat 

en stor tillväxt av förberedelseklasser.  

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om just förberedelseklasser är för att jag finner 

utvecklingen i förberedelseklasserna väldigt intressant i synnerhet hur eleverna integrerar sig i 

den nya miljön i skola och hur lärarna hjälper dem anpassa sig till den nya kulturen. Eleverna 

i förberedelseklasserna har väldigt begränsade kunskaper i det svenska språket och det 

intressanta var att se hur de arbetar i jämförelse med en ordinarie klass och vad som 

karaktäriserar en förberedelseklass. Som nyanländ i ett nytt land, främmande kultur och ny 

skola kan bidra till svårigheter. Att kunna ta del av den utvecklingen och undersöka de 

svårigheter som kan uppkomma samt hur eleverna anpassar sig i den nya skolan är 

intresseväckande.  

 

Jag har valt att undersöka hur en förberedelseklass fungerar med dess eventuella skillnader 

ifrån en ordinarie klass samt svårigheter som förekommer i lärandeprocessen.  

 

 

 

Frågeställningar: 
 

1) Vilka är målen för dessa elever?  vilka metoder används för att hjälpa eleverna att 
bearbeta med sina traumatiska upplevelser? 

2) Vilka svårigheter kan uppkomma med nyanlända elever i förberedelseklasserna? 
3) På vilket sätt hanterar skolan och personalen dessa svårigheter och hjälper dem 

anpassa sig i den nya miljön? – tar de del av mångfalden? 
4) Vad har modersmålet för inverkan på andraspråksinlärningen?  
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Definition av begrepp  
 

Förberedelseklass 

En förberedelseklass är en klass för nyanlända elever att få möjlighet till en lugn skolstart, där 

de först får grundlägagnde kunskaper i det svenska språket inann de börjar i en ordinarie 

klass. Undervisningsformen anpassas efter utgångspunkter så som ålder, hemspråk och 

kunskapsnivå. 6 

 

Modersmål 

Det språk som barnen får kunskaper i först, ett så kallat förstaspråk. 7 

 

Modersmålslärare 

Arbetar tillsammans med klassen med modersmålsundervisningen men ett samarbete med 

klassföreståndare förekommer då modersmålsläraren elelr eleverna behöver få något 

förklarat.8 

 

Nyanländ 

I min studie används begreppet nyanländ om ungdomar som har kommit till Sverige nära eller 

under sin skoltid. De kan då inte tala eller förstå svenska och har ett annat modersmål.  

Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever stödjer definitionen av detta 

begrepp. 9  

 

Svenska som andraspråk 

Ett språk som lärs in i andrahand efter att den enskilda har fått kunskaper i sitt modersmål.  

Ladberg menar att svenska som andraspråk är en undervisning som är anpassad för elever 

som inte har svenska som modersmål. 10 

 

 

 

 

                                                 
6 Rodell Olgac, Christina, Förberedelseklassen. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Göteborg. 1995 
7 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027 
8 Ladberg, Gunilla. Barn med flera språk, Liber utbildning. 1996  
9 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027 
10 Ladberg, Gunilla. Barn med flera språk, Liber utbildning. 1996  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2027
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Teoretiska perspektiv 

 

Interkulturell pedagogik 

Hans Lorentz och Bosse Bergstedt definierar begreppen mångkulturell och interkulturell med 

en klar skiljaktighet. Den klara skillnaden är att begreppet mångkulturell används för att 

förklara ett tillstånd, det vill säga ett samhälle eller en skola där det förekommer individer från 

avvikande kulturer, nationaliteter eller etniciteter. Interkulturell definierar dem som en 

handling mellan individer i en mångkulturell situation. 11  

 

Lorentz och Bergstedt menar att det interkulturella lärandet har precis som den 

mångkulturella utbildningen i avsikt att främja mångfald och motarbeta likhetstänkande. Då 

en interaktion mellan individer från olika kulturer och etniciteter möts så påverkar det lärandet 

och kunskapens innehåll. 12 

 

Christina Rodell Olgaç menar att ett interkulturellt arbetssätt sker då barn och ungdomar från 

olika kulturer och kunskaper möts. Då hänsyn till elevernas erfarenheter och kunskaper 

respekteras och är en sammansmält del av undervisningen. Hon påpekar dock att det 

betydelsefulla i det interkulturella arbetssättet inte bara är delaktigheten i andra kulturers 

maträtter, folkdanser etc. Istället beskriver hon det som ett synsätt som ska genomsyra 

undervisningen och det interkulturella lärandet ska bidra till att elevernas bakgrund, 

familjehistoria och uppväxtmiljö ska kännas relevant under hela skoltiden. 13 

 

Samma tema beskriver Bengt Spowe i boken Röster från den mångkulturella skolan.14 Han 

menar att vi inte ska bete oss som turister i andra människors kulturer. Med detta syftar han på 

att vi tar del av främmande kulturers traditioner men dessvärre inte förstår innebörden och 

bakgrunden i deras värderingar. Genom att agera som turister så förebygger vi inte fördomar 

utan tråkigt nog, förstärker. Även Lpo 94 stärker denna teori och menar att det är viktigt att 

tillsammans ha kunskap i varandras värderingar.  

  

                                                 
11 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans, Interkulturella perspektiv. Lund studentlitteratur, 2006 s. 16 
12 Ibid s. 29 
13 Rodell Olgac, Christina, Förberedelseklassen. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Göteborg. 1995 s. 10 
14 Spowe, Bengt, Röster från den mångkulturella skolan. Uppsala, 2003 s. 18 
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 ”… Medvetenhet om den 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…”15  

 

Modersmål och svenska som andraspråk 

 

”[…] hur enormt viktigt för barnets språkutveckling och identitet det är att delta i  

undervisningen i hemspråket; att språken inte konkurrerar utan stöder varandra.”16 

 

Christina Rodell Olgaç och Margaretha Boman nämner i sin uppsats Versfeld och Dyers 

beskrivning av modersmålets betydelse i skolan. Versfeld och Dyer anser att en individs språk 

är en del av identiteten och bör därför inte ignoreras. Lärare ska uppmuntra alla språk som 

finns i klassrummet och skolan och ta del av mångfalden. 17 

 

Kerstin Bülow med flera skriver i boken två flugor i en smäll hur stor betydelse modersmålet 

har för elevens utveckling. De menar att modersmålets påverkan på andraspråksinlärningen är 

en självklarhet. Det vill säga om den inte förekom så skulle andraspråksinlärningen ta mycket 

längre tid. Konsekvensen till det vore en obetydlig tillgång i svenska språket och eleven 

riskerar då hamna i en fälla. Fällan innebär att eleven skulle betraktas som lågpresterande och 

få undervisning på enklare nivå. 18 

 

En forminriktad undervisning, det vill säga undervisning baserad på formell korrekthet, kan 

påverka elevens kognitiva utveckling. Kerstin Bülow med flera menar att lärare måste 

uppmuntra deras väldigt förenklade språk eftersom det är så de uttrycker sina tankar. De ska 

känna att vi förstår deras språk och tycker att deras tankar är intressanta. På detta vis så 

befrämjas både språk- och tankeutvecklingen samt höjer elevens kognitiva utveckling 

successivt. 19 I all sorts kommunikation så är det viktigt att värdesätta budskapet och inte 

formen. Får eleverna skriva på sitt eget språk så lär de sig med tiden grammatiken också .20 

 

                                                 
15 Lpo 94, Skolans värdegrund 
16 Rodell Olgac, Christina, Förberedelseklassen. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Göteborg. 1995 s. 20 
17 Boman, Margaretha & Rodell Olgac, Christina, Liv och lärande i förberedelseklass. Forskningsgrupp Etnicitet 
och pedagogik, 1999 s. 20 
18 Bülow, Kerstin mfl, Två flugor på en smäll. Liber AB, 2001 s. 64 
19 Bülow, Kerstin mfl, Två flugor på en smäll. Liber AB, 2001 s. s. 65 
20 Ibid s. 100 
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En modersmålslärares närvaro i skolan visar att elevernas språk är betydelsefull. Gunilla 

Ladberg beskriver modersmålsläraren som en brobyggare till det nya och främmande för 

eleverna och därmed viktig för deras utveckling. Hon betonar vikten i samarbetet mellan 

modersmålsläraren och klassföreståndaren och menar att den är viktig för att eleverna ska 

känna den tryggheten till att ta till sig det nya. Samarbetet kan innebära ord- och begrepp 

förklaringar då eleverna inte förstår det som sägs. Modersmålsläraren bör därför vara 

tillgänglig för eleverna och ge stöd i språkutvecklingen. 21 

 

Ladberg anser vidare att inlärningen av ett nytt språk begränsas då den bara existerar i 

klassrummet. Det är den spontana språkkommunikationen som elever upplever med sina 

vänner under olika aktiviteter som hjälper dem som mest med språkinlärningen.  

 

Klassrummet är begränsad som språkmiljö också på ett annat sätt. När barn lär sig 

språk i naturligt umgänge med kamrater och vuxna är det barnets eget behov av 

språket som styr. Barnet sysslar med roliga saker och lär sig språk samtidigt. 22 

 

Ett kommunikationsverktyg som gynnar språkförståelsen är användning av kroppsspråket. 

Detta är ett annat sätt och uttrycka sig på om eleverna inte förstår det som sägs och en hjälp på 

vägen för eleverna. Ladberg tar de praktiska ämnen som exempel, hon beskriver ämnena som 

slöjd och bild ett sätt för eleverna att använda sig av både kroppen och sinnena när de 

kommunicerar. Ett sätt som sätter fart på språkutvecklingen. Hon menar att dessa ämnen ger 

eleverna tillfälle att skapa dialoger samt genomföra sina arbetsuppgifter. 23 

 

 

Barn och Trauma                                   

I Anna Herberts artikel Våld och trauma i klassrummet berättar hon om följderna till 

upplevelser så som krig, flykt och våld. De flesta befinner sig i klassrummen och därför är det 

nödvändigt att pedagoger och skolledare får den kunskapen om det trauman dem flesta 

flyktingar går igenom. Hon menar att PTSD, Posttraumatiskt stressyndrom, är oftast 

anledningen till okoncentrationen och främlingsfientligheten. PTSD är ett syndrom och 

diagnosen omfattar olika symptom men dem tre huvudgrupperna är: återupplevande av 

                                                 
21 Ladberg, Gunilla. Barn med flera språk, Liber utbildning. 1996 s. 108 
22 Ibid s. 104 
23 Ibid s. 105 
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traumat, undvikande symptom och hyperkänslighet.24 Syndromet kännetecknas av 

återkommande minnen av traumat, så kallade flash backs.  PTSD kan leda till 

inlärningssvårigheter och koncentrationstörningar. De studerande lider oftast i tysthet och de 

psykiska trauman kan påverka studierna och det ger till följd sjukskrivning eller fysiska 

smärtor som huvudvärk och magont. 25 

 

Anna Herbert refererar till Bäckström, Nordensköljd och Rosenqvists speciella metodik för att 

arbeta med traumatiserade barn. Hon tar upp metoden STROF som står för struktur, samtal, 

ritualer, organiserade aktiviteter och föräldrasamverkan. Metodiken innebär att traumatiserade 

barn behöver den strukturerade skoldagen med regelbundna aktiviteter och ett schema på 

dagens lektioner. Eleverna behöver struktur och regelbundna tider att följa eftersom det bidrar 

till en lugnare miljö och detta får dem att må bättre.26 Det viktigaste pedagoger kan göra är att 

lyssna och tala med barnen. Genom att berätta om sina upplevelser bearbetar eleven det 

traumat dem har gått igenom vilket senare leder till en bättre struktur och ordning i 

vardagslivet. Ritualer är precis som struktur en viktig del i processen. Ritualer som 

exempelvis födelsedagar och högtider kan sätta fart på barnens minnesprocess. Med hjälp av 

dessa ritualer kan eleverna bilda en ny vardag med nya förhoppningar som kan skapa 

kontinuitet i deras liv. 27 

 

Behovet av att leva ut traumat med en vuxen i närheten som stöd kan hjälpa barnet med 

bearbetningen därför kan organiserade aktiviteter som picknickar och träffar med föräldrar 

och eleverna bidra till att en vuxen är där och tröstar barnet om det behövs. Anna Herbert 

klargör att lyssnandet är det absolut viktigaste i traumadämpandet. Om eleverna lyssnar mer 

på varandra och känner att de kan berätta om deras upplevelser så kan det bidra till en god 

klassrumsmiljö.28 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans, Interkulturella perspektiv. Lund studentlitteratur, 2006 s. 200 
25 Ibid s. 201 
26 Ibid s. 215 
27 Ibid s. 216 
28 Bergstedt, Bosse & Lorentz, Hans, Interkulturella perspektiv. Lund studentlitteratur, 2006 s s. 217 



 12

Många av de nyanlända eleverna slussas ut i olika klasser innan de har hunnit bearbeta många 

av minnena de har från kriget. Risken är därför stor att de reagerar kraftigt då de möter på 

detaljer som påminner dem om traumat. Irak kriget är en omtalad nyhet och eleverna kan 

därför se bilder och sändningar som kan väcka de bortträngda minnesbilderna från kriget.29 

 

Raundalen och Schultz tar upp en trygghet och stöd i denna process, vänner och kamrater. De 

värdesätter tillgången till en vuxen lika mycket som vänner. De menar att elever, speciellt 

tonåringar, som inte söker sig till föräldrar eller vuxna för stöd kan finna den gemenskapen 

hos vännerna. Därför är det centralt att även de får information om kriget och flyktingar.30 

 

Lärarens roll 

I detta möte med människor som lider av minnen från krig, flykt och tortyr så är pedagogers 

roll en viktig tillgång i bearbetningen.  

 

”Lärare är en viktig resurs när det gäller att hjälpa barn att bearbeta trauma, både  

individuellt och i klassrumsmiljön. Vi menar att olika utvecklingsprogram för lärare  

måste ges hög prioritet” 31  

 

Skolan är en viktig del i elevernas liv i synnerhet för de elever som har kommit som flyktingar 

till ett nytt land. Magne Raundalen och Jon-Håkon Schultz (2007) menar att skolan är den 

viktigaste institutionen i deras liv efter familjen och läraren den viktigaste personen jämte 

föräldrarna. Raundalen och Schultz berättar att skolan anses vara deras hopp om en bättre 

framtid i det nya landet. Eleverna känner trygghet på lektionerna då den är vuxenstyrd och oro 

på rasterna och fritiden där strukturen inte upprätthålls. 32 

 

Christina Rodell Olgac berättar om en lärares roll i förberedelseklassen. Hon menar att en 

lärare självklart ska upprätthålla en professionell distans till sitt arbete med tanke på 

utbrändhet. Hon påpekar dock att detta inte ska innebära kylighet utan hon lägger stor vikt på 

empati i arbetet. Att kunna ha medkänsla för eleverna ingår i lärarens professionalism. Detta 

betonas extra i lärarens roll i förberedelseklasser, eftersom eleverna befinner sig i känsliga 

situationer. I och med det så är det inte många lärare som förstår den situationen, därför är det 

                                                 
29 Rundalen, Magne & Schultz, Jon-Håkon, Krispedagogik. Studentlitteratur, 2007 s.165 
30 Ibid s. 166 
31 Ibid s. 203 
32 Ibid. s. 35 
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viktigt för andra lärare att få information om förberedelseklassers karaktär, hur de arbetar och 

problematiken. 33 Detta menar hon motarbetar missförstånd och konflikter mellan 

arbetskamrater och elever. 34  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 Rodell Olgac, Christina, Förberedelseklassen. Almqvist & Wiksell Förlag AB, Göteborg. 1995 s. 63 
34 Ibid s. 64 
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Metod och material 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra tillvägagångssättet som jag har försökt besvara mina 

frågeställningar med. Denna C- uppsats har genomförts med utgångspunkt i kvalitativ 

forskning och deltagande observation som forskningsmetod. Jag har även utfört enskilda 

intervjuer med elever i klassen och klassföreståndaren. Nedan beskrivs även intervjuns 

utförande och den semistrukturerade intervjuformen som blev en del av datainsamlingen.  

En kvalitativ forskning innebär bland annat fokus på beteendemönster. Vilket innebär att 

datainsamlingen sker ute i naturliga miljöer på naturligt förekommande händelser. Med den 

anledningen så kändes en kvalitativ forskning självklart då jag vill framlägga hur det ser ut i 

”verkligheten”. 35 

 

För att kunna bilda en djupgående uppfattning om den verkliga miljön i förberedelseklassen 

så valde jag att använda mig av metoden deltagande observation. Eftersom det är en metod 

som till skillnad från andra metoder inte tar avstånd från själva handlingen. På detta sätt 

kunde jag befinna mig i situationer som uppstod och få bättre förståelse för kulturen och 

processerna som har kommit att utvecklas i förberedelseklassen.36 

 

Med hjälp av en empirisk metod, fältarbete, i datainsamlingen så befann jag mig i verkliga 

situationer som utspelades i naturliga miljöer. Det kändes viktigt för mig att vara en del av det 

dagliga arbetet i klassrummet, jag ville observera handlingar och situationer som skulle ha 

inträffat fastän jag inte befann mig på plats.37 

 

Denscombe menar att man vid deltagande observationer ska vid största möjlighet undvika att 

störa den miljön man observerar. Då jag genomförde min undersökning så kände jag att min 

närvaro distraherade ”den naturliga miljön”. Eleverna var mer nyfikna på vem jag var och min 

uppgift där. Då bestämde jag mig för att komma klassen lite närmare. Jag integrerade mig i 

klassrummet, hjälpte eleverna med uppgifter så klassen kände sig i sin ”naturliga miljö” med 

mig i bilden och en del av den. På så vis kunde eleverna tränga bort anledningen till varför jag 

var där och betee sig som de skulle i vanliga fall. Detta visste jag eftersom vi, jag och 

                                                 
35 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. Lund: studentlitteratur, 2000 s. 260 
36 Ibid s. 165 
37 Ibid s. 165 
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klassföreståndaren, diskuterade den naturliga miljön då problemet uppkom och vi kunde 

därmed jämföra deras beteendemönster före och efter. 38 

 

Urvalet av intervjupersoner är elever i förberedelseklassen som jag har observerat i en vecka i 

alla ämnen och hela/halva skoldagar. Eftersom eleverna kanske kan visa en annan sida på 

andra lektioner med andra elever och lärare än den klassen som de är vana vid.  

”Att inskränka observationerna till fredagseftermiddagen, eller till ett ämne som historia, 

skulle inte ge en riktig helhetsbild”39  

 

Jag valde att besöka den skolan eftersom jag hade min verksamhetsförlagda utbildning där 

och visste att det fanns 5 förberedelseklasser, vilket är ett stort antal i jämförelse med andra 

skolor i Södertälje. Jag kontaktade klassföreståndaren via mail och sedan telefon för vidare 

information om när jag kan besöka klassen. Eleverna som jag har intervjuat har gått i 

förberedelseklassen i ungefär 6 – 12 månader. Det blev inte svårt för oss att förstå varandra, 

kunde de inte formulera sig på svenska så använde de kroppsspråk eller engelska. Jag gjorde 

likaså.  

 

Jag har valt en semistrukturerad intervjuform, det vill säga då intervjuaren kan vara flexibel 

när det handlar om följden av frågor. En semistrukturerad intervjuform går ut på att låta 

informanterna utveckla sina åsikter med öppna svar. Detta ledde till spontana följdfrågor från 

min sida. Vilket är en fördel eftersom jag ville bidra till en djupare diskussion där 

informanterna kunde uttrycka sina egna tankar med ingen kontroll över svarens form från min 

sida. 40  

 

Majoriteten av eleverna i klassen är nyanlända ungdomar från Irak samt ett fåtal elever från 

Polen, Thailand och Ryssland. Jag valde att intervjua fyra elever, varav två är tjejer och två 

pojkar i åldrarna 14-15. (Se bilaga 1) Dessa elever befinner sig på olika nivåer i utbildningen. 

Vissa av dem är snart redo för att påbörja en ordinarie klass, andra nyanlända irakier som ser 

den nya miljön för första gången. Jag har även intervjuat klassföreståndaren till 

förberedelseklassen för att få hennes syn på förberedelseklasser och dens problematik. Med 

tillåtelse av eleverna och läraren fick jag spela in intervjuerna. Jag har transkriberat 

                                                 
38Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. Lund: studentlitteratur, 2000 s. 166 
39 Ibid s. 171 
40 Ibid s. 135 
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intervjuerna för att enklare analysera svaren. 41 och i kontakt med eleverna och läraren 

kontrollerat riktigheten i intervjuerna.42 

  

Med utgångspunkt i de centrala begrepp som jag kom fram till i samband med 

undersökningen så har jag sökt efter anknytningar mellan eleverna, finns det avvikande 

mönster eller likartade drag. 43 Efter samtliga intervjuer och observationer försökte jag 

identifiera det jag ansåg vara det mest centrala i datainsamlingen. Med hjälp av detta 

reflekterade jag kring studiens olika tema områden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41Denscombe, Martyn, Forskningshandboken. Lund: studentlitteratur, 2000 s 155 
42 Ibid s. 158 
43 Ibid s.248 
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Undersökning 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka situationen i förberedelseklasserna, 

hur de nyanlända eleverna integrerar sig i den nya skolmiljön där en främmande kultur 

existerar, svårigheter som förekommer i klassen, språkanvändningen etc.  

Redovisning av undersökningen kommer att presenteras i följande teman;   

 

Språksocialisation 

En viktig del och funktion i undervisningen i förberedelseklassen är modersmålet och dens 

innebörd och betydelse i inlärningen. Det finns olika teorier om hur modersmålet kan påverka 

inlärningen av andraspråk men klassföreståndaren har endast positiva erfarenheter av 

modersmålet som ett verktyg i andraspråksinlärningen. Läraren anser att med hjälp av 

modersmålet, vilket är arabiska i detta sammanhang, så kan eleverna lära sig det svenska 

språket enklare.  

 

På mina lektioner tillåter jag eleverna att tala arabiska men självklart inte hela 

tiden… jag ser på eleverna att dem finner en trygghet i att kunna vända sig till 

modersmålet i undervisningen när de inte alltid förstår vad jag har sagt… speciellt 

då en nyanländ elev kommer till klassrummet och dem andra eleverna snabbt hjälper 

med översättningen. ( Klassföreståndaren, 11/12-08) 

 

Då modersmålsläraren, som också arbetar som tolk i vissa samband, inte befinner sig i 

klassrummet och läraren och eleverna inte kan förstå varandra så finner hon en fördel i att 

dem flesta elever talar samma modersmål. Läraren använder elevernas språkkunskaper i 

modersmålet genom att låta eleverna förklara obegripliga begrepp och meningar för varandra 

på deras modersmål. Detta kommunikationssätt och förmedling menar läraren och eleverna 

underlätta undervisningen. Läraren ser det som ett hjälpmedel i undervisningen av 

flerspråkiga elever och eleverna som en genväg till att lära sig det svenska språket snabbare. 

Det vill säga inte behöva vänta på modersmålsläraren att befinna sig i klassrummet för att 

kunna förstå vad ordet eller meningen betyder.  

 

… modersmålet är till stor hjälp när jag försöker berätta något som jag verkligen vill 

att eleverna ska förstå, det kan vara allt ifrån en saga till instruktioner. 

 (Klassföreståndaren, 11/12-08) 
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… ibland det är jobbigt när …(modersmålsläraren) inte här.  Jag förstår inte allting men fröken lär 

oss mycket. (Flicka, 15 år. Irak)  

 

 

Klassföreståndaren har en hel del hjälpmedel i klassrummet som kan hjälpa henne och 

eleverna att kommunicera. Hon och eleverna har tillsammans skrivit ord som dem använder 

dagligen i skolan på papper och hängt upp dem ovanför whiteboard tavlan så alla tydligt kan 

se om de inte kommer ihåg vad ordet är på svenska. Orden är skrivna på svenska och arabiska 

och läraren har också lärt sig orden på arabiska för att visa ett gemensamt intresse. Ord som 

exempelvis diagnos, glosor, häfte, linjal etc. finns att ta hjälp av.  

 

Vi har tillsammans kommit överens om vilka ord som känns lite svårare än vissa 

andra och hängt upp dem på väggen...  en liten detalj som detta kan hjälpa eleverna 

enormt i inlärningsprocessen eftersom de använder dessa ord i skolan och sällan på 

fritiden. (Klassföreståndare, 11/12-08) 

 

Samtidigt som modersmålet, bilder och text är starka verktyg i inlärningen i 

förberedelseklassen så anser hon att den mest effektiva är vad vi alla dagligen och omedvetet 

använder då vi kommunicera med varandra, kroppsspråket. Läraren och eleverna använder 

kroppsdelarna för att förstå varandra och förklara allt från känslor till upplevelser.  

 

...har en elev till exempel ont i huvudet så uttrycker dem sig genom att använda 

händerna och ansiktsuttryck för att beskriva känslan...  

(Klassföreståndaren, 11/12-08) 

 

Vi använder oss av kroppen som hjälpmedel väldigt mycket då vi kommunicerar 

med eleverna i synnerhet dem nya eleverna som inte kan uttrycka sig så väl på 

svenska. Kroppsspråket har kommit att bli ett ganska betydelsefull 

kommunikationsverktyg... (Klassföreståndaren, 11/12-08) 

 

Detta hjälper både läraren och eleverna att känna en viss trygghet berättar 

klassföreståndaren. Att de inte bara är bundna till deras språkkunskaper då de vill 

förmedla något till varandra. Det har blivit en del av deras språkutveckling och 

viktig i inlärningsprocessen. Hon menar att orden som de vill få yttrade genom 

kroppsspråket inpräglas i deras minne och stannar där med. Hon tror att det beror 

på att de ser det som en lek och har roligt under den tiden.  
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...under skoltiden så har vi tillsammans byggt upp gemensamma uttryck... om jag 

frågar till exempel en elev om han är trött och han inte förstår mig så gäspar jag och 

snarkar lite lätt.. så skrattar han lite och nickar... det blir ganska lätt och förstå 

varandra då.. (Klassföreståndare, 11/12-08) 

 

Vi kan prata engelska när vi inte kan säga på svenska eller vi hjälpa varandra… ibland någon vet 

och kan hjälpa… behöver inte prata, vi ibland visar med händer, fot… det är roligt.  

(Pojke, 14. Irak) 

 

Eleverna i förberedelseklassen talar väldigt enkel svenska och det beror på hur länge de har 

varit med i undervisningen. Språket är ändå tillräckligt för att läraren ska förstå dem. Hon 

uppmuntrar eleverna att våga tala svenska och att det inte gör något om de säger fel. Hon 

försöker få eleverna förstå att det inte gör något om de säger fel och att de därför ska våga tala 

svenska med henne och inför klassen. Det hon menar är att det är via misstagen som de lär sig 

och därför uppmuntrar dem till att våga tala svenska så mycket som möjligt. 

Klassföreståndaren berättar om hur betydelsefullt det är att visa positiv stöd och uppmuntra 

eleverna. Att som lärare inte bara fokusera på misstagen utan berätta för eleverna att deras 

försök är framåtsträvande.  

 

 … det är väldigt enkelt egentligen. Tänk dig själv i den situationen. Då du har gjort  

 något och någon berättar för dig hur duktig du är, visst får du motivation till  

 att fortsätta. (Klassföreståndare, 11/12- 08) 

 

 jag vet att jag säger fel på svenska och dem skrattar men vadå… jag pratar i alla fall.  

 Jag säger varför skrattar du.. jag säger, jag bryr mig inte… det är inte snällt när han skrattar. 

 (Hon syftar på en kille i klassen som hon känner skrattar åt hennes sätt att prata) 

 (Flicka, 14 år. Irak)   

 

Eleverna beskriver deras klassföreståndares undervisningssätt som väldigt roligt. Många 

jämför henne med en tidigare lärare som de hade. Klassföreståndaren som de har nu har enligt 

dem ett roligare sätt att undervisa på. Klassföreståndaren berättar att hon inte vill hålla dem 

fast i klassrummet och ge uppgift efter uppgift. Hon försöker att gå ut på utflykter så mycket 

som det går. Nu innan julhelgen så passar hon på att åka till Stockholm med dem och gå på 

julmarknader och visa dem svenska traditioner. I klassrummet känner hon att hon själv, till 

största delen, blir mer den som pratar och eleverna svarar på frågor. Hon menar att när de väl 

är ute så pratar de med varandra och använder det svenska språket tillsammans med 

kroppsspråket.  
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 Det blir så enformigt när vi är i klassrummet hela tiden. Visst kan jag förstå dem om  

 det blir tråkigt. Jag försöker så gott jag kan med tanke på skolans resurser att ta ut  

 dem på utflykter. Det uppskattar de verkligen. Men det behöver inte vara dyra  

 utflykter, ibland kan vi gå på promenader… ner på stan.   

 (Klassföreståndare, 11/12-08) 

 

 Det är roligare med… vi hade en annan förut, han var mycket dålig. Det var läxor  

 hela tiden bara inget roligt. Med… vi får ha fest, åka skridskor… jätte roligt.  

 (Flicka, 15 år. Irak) 

 

 

Ett nätverk av negativa minnen  

Många elever i förberedelseklassen har varit med om skrämmande händelser. En del av dem 

har förlorat vänner och familj i kriget, varit vittnen till mord, sett familjemedlemmar bli 

misshandlade, med andra ord så har de upplevt skrämmande saker i tidig ålder. Eleverna som 

sitter i klassrummet har flytt från sina hemländer och kommit till ett nytt land där allt känns 

främmande i jämförelse med deras hem och skola i Irak. Klassföreståndaren berättar att hon 

tydligt kan se symptomen dyka upp med jämna mellanrum. Symptomen av att inte kunna 

hantera alla minnen som har lämnat sina spår i deras tankar. Det beskriver hon i form av 

okoncentration, frånvaro, förseningar, aggressions utbrott och huvudvärk. Ibland kan hon 

känna att kriget är något de har lagt bakom sig och kan blicka framåt men plötsligt när något 

nytt händer i deras hemländer så ser hon en tydlig förändring i deras beteende. Föräldrarna 

kan mycket väl vilja dölja allt det hemska som händer men massmedier är en lätt tillgänglig 

informationskälla.  

 

Vi har en lektion per vecka då vi tar upp veckans nyheter, ibland kan jag vara osäker 

på om jag ska diskutera krigsnyheter eftersom många av eleverna har så fräscha  

minnen av kriget. Men så har vi TV:n och bilder som ungdomar inte kan vara utan  

idagsläget. Jag anser att det är bättre om de får höra det i klassrummet, här 

kan vi diskutera tillsammans än att de ska missförstå bilder och informtion som finns  

där ute. (Klassföreståndare, 11/12-08) 

 

För att eleverna ska lyckas och få en kontinuitet i deras liv så anser hon att relationen mellan 

läraren och eleverna måste kunna vara så stark att eleverna kan prata ut om sånt som besvärar 

dem. Hon förklarar att många av eleverna inte har den tryggheten i sina hem och därför bör de 

ha en plats som skolan där de finner säkerhet.  
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Min relation till eleverna är väldigt individuellt. Jag känner till deras bakgrund, 

anledningen till att de flydde från Irak. Alla delar inte samma historia. Jag har fått 

höra allt ifrån hemska detaljer av kriget till deras familjemedlemmars bortgång… 

starkt av dem att kunna öppna sig för mig och berätta personliga saker… det visar 

tydligt hur nödvändigt det är för eleverna att ha någon och prata med.  

(Klassföreståndaren, 10/12-08) 

 

Visst kan jag vända ryggen och ignorera eleverna när jag ser hur dåligt de mår… 

många säger att det inte är lärarens uppgift och ta på sig det ansvaret utan överlämna 

det till psykologen… vi spenderar mer tid med varandra än vad jag gör med min 

familj. Vi står varandra nära och jag känner en trygghet i att veta varför en elev mår 

dåligt istället för att undra och inte kunna hjälpa eleven fokusera på skolarbetet. 

(Klassföreståndaren, 10/12-08) 

 

min bror blev kidnappad och misshandlad i Irak… hitta honom utanför huset på 

kvällen. Jag kunde inte titta på honom, det var jätte mycke blod. Kommer aldrig 

glömma det… min pappas jobb också förstördes för vi är kristna. Nu min mamma 

och pappa vill att jag ska studerar jätte mycke.. jag med.. jag ska bli doktor.  

( Flicka, 14 år. Irak)  

 

Många känner inte motivationen att lyckas i skolan. Tankarna är hos föräldrarna som 

fortfarande är i Irak. Att vara separerad från familjen gör intryck på eleverna på olika sätt, 

andra som inte befinner sig i situationen kan inte dela den förståelsen. En del av eleverna har 

familjen här i Sverige men väntar fortfarande på uppehållstillstånd vilket är en kamp för sig.  

 

My sister got rejected so now I am only one from my family that lives with my 

uncle. It is very full their... It feels good to come to school...here I can think myself.  

( Pojke, 15 år. Irak) 

 

Min huvud känns jätte jobbigt ibland... fullt där hela tiden… slutar inte bara ”surr 

surr” hela tiden. Blir jobbigt i skolan då, jag kan inte göra läxor eller lyssna.  

(Flicka, 14 år. Irak) 
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Interkulturellt arbetssätt 

I en mångkulturell skola och samhälle som mitt undersökta område kan en 

kommunikationssvårighet förekomma bland eleverna och lärarna. Klassföreståndaren och 

eleverna menar då inte att språket är där svårigheten ligger men att det lätt kan skapa 

grupperingar elever emellan och bidra till främlingsfientlighet. Då rädsla för det främmande 

och okunskap om andras bakgrund och kultur kan vara anledningen till att det skapas 

avstånd. Därför bör läraren och skolan lägga stor vikt på att främja mångfalden i 

klassrummet och skolan. Genom att spendera tid på övningar och lära känna varandra på ett 

sätt där en elevs bakgrund och kultur framhävs. Eleverna i förberedelseklassen känner att 

detta inte är ett problem i deras klass eftersom de tillsammans har byggt upp en 

sammanhållning som har stärkts på grund utav deras förståelse för varandras bakgrund och 

kultur. De känner dock att den muren inte har rivits mellan dem och eleverna i ordinarie 

klasserna. De känner av oförståelsen och utanförskapet när de lämnar sin klass och går på 

lektion tillsammans med andra elever.  

 

Ja, ibland hör jag hur dem skrattar åt mig. En gång, jag hade engelska lektion med 

en annan klass. Läraren bestämde vem vi skulle jobba med, jag och en annan tjej 

fick jobba tillsammans… jag kände hon inte ville va med mig… hon tittade runt hela 

tiden och lyssnade inte på mig… Hon kanske skämdes annars varför tittade hon runt 

hela tiden. (Flicka, 15 år.Irak) 

 

 

Jag tycker att man ska blanda ihop klasserna en gång i veckan eller så… blanda ihop 

eleverna så de sitter bredvid någon helt olik sig själv… då ska det inte frågas om 

husdjur och favoritfärger utan djupa frågor som verkligen beskriver personen. 

(Klassföreståndaren, 10/12-08) 

 

Att känna sig utanför den vanliga skolmiljön var något eleverna kände var gemensamt. De 

kände sig särbehandlade i vissa fall av personalen i skolan också. Något som de påverkades 

starkt utav, om personalen också tar avstånd ifrån dem hur ska då eleverna få förståelse för 

deras situation?  

 

Vi skulle få prao platser.. alla barnen fick platser men vi fick veta efter dem.. två 

dagar innan vi skulle praoa… jag vet, hon tycker inte om oss… vi frågade läraren 

varför och hon sa hon glömde… det är inte bra, vadå finns vi inte i hennes ögon att 

hon glömmer oss. (Pojke, 14 år. Irak)  
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För att informera eleverna om varandras kultur så brukar klassföreståndaren tillsammans med 

eleverna planera festdagar. Fest dagarna innebär en dag med musik och dans från deras 

hemländer. Eleverna lär varandra folkdanser och anser att det är både lärorikt och roligt. 

Detta är en temadag som regelbundet önskas av eleverna: Klassföreståndaren påpekar att det 

var deras idé från början.  

 

Fest är det roligaste… vi har musik, arabisk musik som vi hämtar hemifrån.  

Vi alla dansar och lär varandra… inte bara arabiska, från Ryssland, Ungern...  

alla. (Flicka, 15 år. Irak) 

 

 

Lärarens roll 

Att integrera eleverna till den nya skolmiljön måste prioriteras högre. Eleverna ska inte känna 

sig särbehandlade av elever och i synnerhet inte av personalen. Klassföreståndaren kan 

ibland känna att ämneslärarna själva bör lära sig mer om förberedelseklasser. Visst kan de 

veta vad ordet innebär men inte vad som sker i klassrummet och i huvudet på dessa elever. 

Vad de har gått igenom och fortfarande gör. Alla uppfattar inte de irakiska elevernas behov 

och kan inte heller ge stöd.  

 

Vissa lärare är så rädda för att tala om det som händer i Irak och situationen där. 

Varför ska det vara så svårt och fråga en elev om hur de mår… dessa elever behöver 

någon som sträcker ut sin hand och ger stöd… 

 (Klassföreståndaren, 10/12-08) 

 

Klassföreståndaren kan känna sig ensam när det kommer till elevernas välmående i 

förberedelseklassen. Hon anstränger sig till att hjälpa med bearbetningen av de traumatiska 

upplevelserna samt undervisa dem så de får grundläggande språkkunskaper i det 

svenskaspråket. I denna process så känner hon inte av stödet från andra lärare. Hon kan förstå 

att eleverna känner sig mer trygga i klassrumsmiljön än utanför kassrummets väggar. Skolan 

ska vara en trygg miljö för alla som befinner sig där och kunskapen om att eleverna i 

förberedelseklasserna är i en mer utsatt situation ska stimulera samarbetet mellan lärare. 

Klassföreståndaren menar att om inte lärarna begriper allvaret i situationen eleverna befinner 

sig i så kan det vara svårt och breda ut ut den förståelsen till elever i ordinarie klasser.  
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 Det är tråkigt att det behöver vara så svårt att utbilda lärare och personal på skolan        

 om förberedelseklasser. Det finns trots allt många klasser... en person utanför  

 skolans väggar skulle ta detta för givet... att alla får utbildning om  

 förberedelseklassen. (Klassföreståndare, 10/12-08) 
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Diskussion 

 

Språkets inflytande 

I min undersökning av förberedelseklassen så uppkom det ett antal teman som tydligt visade 

sig vara centrala i arbetet. Modersmålet var ett av ämnena som snabbt växte fram i början av 

arbetet och betonades som en viktig del i undervisningen av nyanlända elever.  Lärarens och 

elevernas erfarenheter i modersmålsundervisningen visades tydligt i deras utsagor om 

modersmålets påverkan på språkundervisningen. Alla informanter kände att de fick stöd av 

deras modersmål i andraspråksinlärningen. Eleverna använde sig av sitt förstaspråk många 

gånger då de ville förstå innebörden av ett ord eller begrepp. Tryggheten fanns också i 

kunskapen om att deras modersmål uppmuntrades i klassrummet. Precis som Rodell Olgac 

beskriver betydelsen i modersmålsundervisningen ”[…] att språken inte konkurrerar utan 

stöder varandra”. (se sidan 8) Hur pass mycket språken verkligen stöder varandra formades i 

undervisningen. Bülow talar om samma perspektiv då hon menar att andraspråksinlärningen 

påverkas av modersmålsundervisningen. Det vill säga att starka kunskaper i modersmålet 

förenklar andraspråksinlärningen. En teori som bekräftades i klassföreståndarens åsikt om 

samspelet mellan svenska språket och modersmålet i klassrummet.  

 

Eleverna och läraren yttrade sig många gånger om hur modersmålet är en stor del av 

språkinlärningen då de med hjälp av varandra kunde översätta begrepp och ord till varandra. 

Detta var något som ofta hände eftersom modersmålsläraren inte alltid var närvarande. Det 

såg de som en positiv företeelse från den synvinkeln att de tog på sig rollen som tolk och 

hjälpte sig själva och kamraterna med språkinlärningen. Ladberg tar upp modersmålslärarens 

närvaro i skolan och klassen som en bro för eleverna. (se sidan 8) En hjälpande hand, en 

förmedlare i den nya skolan. Samarbetet med klassföreståndaren betonar hon också som 

väldigt nödvändigt. Klassföreståndarens erfarenhet i denna aspekt var inte lika stark som 

Ladbergs beskrivelse av hur den bör vara. Visst kände hon att det var positivt i det avseendet 

att eleverna fick ta del i översättningen. Men kommunikationen mellan dem vore starkare 

förutsatt att modersmålsläraren fanns där lite mer. Det kom fram i studien att eleverna fann 

en trygghet i att se modersmålsläraren i klassrummet. Ladberg beskriver vidare att 

modersmålslärarens närvaro påvisar att elevernas språk är viktig för lärarna. Rodell Olgac 

och Boman refererar till Versfeld och Dyer då de vill påpeka hur centralt det är för lärarna att 

ta del av mångfalden och uppmuntra alla språk. Vilket modersmålsläraren i detta fall inte 
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samverkade i att ta del av. Klassföreståndaren tar dock del av mångfalden i klassrummet då 

hon tillåter eleverna tala sitt modersmål i samband med undervisningen och visar ett intresse 

till deras språk.   

 

Det framkommer i studien att uppmuntran från läraren bidrar till språkutvecklingen hos 

eleverna. Eleverna känner motivation i att känna sig accepterade i deras enkla språk och 

finner intresse för det nya språket. Klassföreståndaren kände en självklarhet i att motivera 

eleverna och menar att det är nödvändigt för att få dem igång och se framåt. Följande del av 

undersökningen bekräftades i Bülows teori som menar att en lärare måste uppmuntra 

elevernas språk eftersom det är så de uttrycker sina tankar. Att rätta deras språk visar att den 

är otillräcklig och kan därmed minska motivationen i lärandet.  

 

Kroppsspråket är ett starkt kommunikationsverktyg i lärandet som lärarna och eleverna 

använder sig av för att förstå varandra på lektionerna. De tar hjälp av händerna, fötterna, gör 

gester och ansiktsuttryck för att kunna möjliggöra undervisningen om de inte kan förstå 

varandra. Klassföreståndaren och eleverna i min studie använder kroppsspråket för att 

beskriva känslor och upplevelser. De känner att det är ett redskap i deras lärande och ser det 

som ett roligt kommunikationsverktyg. Även Ladberg (se sidan 9) ser det som ett verktyg i 

språkförståelse. Hon tar praktiska ämnen som slöjd och bild som exempel och menar att 

eleverna då använder sig av både kroppen och sinnena när de kommunicerar.  

 

Undersökningen visade att eleverna trivdes med undervisningen i klassrummet men tyckte 

om att gå på utflykter och använda sig av svenska språket utanför skolans lokaler. 

Klassföreståndaren försökte anpassa sig efter resurserna och få ut eleverna så mycket det 

gick. Hon kunde känna att det blev för enformigt i klassrummet och upplevde spontana 

utflykter som promenader väldigt givande för deras språkutveckling. Detta påstående 

beskriver Ladberg då han talar om klassrummet som ett begränsat språkmiljö. Är eleverna 

bland kamrater och gör något praktiskt så har de roligt samtidigt som de lär sig och använder 

språket successivt.  
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Bearbetning av trauma 

Många av eleverna i klassen jag har observerat har lämnat krig och våld bakom sig. Med sig 

fick de minnesbilder som sitter inpräglat i deras tankar. Eleverna visade ibland tydligt hur de 

kände och vilka spår deras traumatiska upplevelser har lämnat hos dem. Andra sa inget men 

visade symptom av det vanligaste syndromet som kan förekomma hos krigsdrabbade barn 

och ungdomar. Eleverna kunde ibland klaga på huvudvärk eller illamående vilket kunde 

resultera i okoncentration och inlärningssvårigheter. Anna Herbert (se sidan 10) talar om 

detta syndrom och beskriver den som klassföreståndaren upplever deras symptom att vara. 

Samt påpekade att ungdomar som studerar oftast lider i tysthet. Därför kan symptomen som 

framhålls vara till hjälp och förstå elevens problem. Hon talar om metoder som hon använder 

för att upprätthålla en slags struktur på deras vardag. Eftersom skolan är en viktig plats för 

eleverna där de kan hålla sig sysselsatta och omgivna av kamrater och personal, så kan 

skolan hjälpa dem i healing processen. En strukturerad dag innebär att eleverna anpassar sig 

efter bestämda tider som exempelvis lektionstider, raster och lunch. Efter en tid av total 

ostruktur i hemlandet eller utformade liv kan flytten till ett annat land vända den tillvaron 

upp och ner. Skolan finns då till hjälp att återuppta den ordningen.  

 

Klassföreståndaren känner att hon behöver visa sitt stöd till eleverna, att hon känner med 

dem och vad de går igenom. Undersökningen visar att hon lägger stor vikt på att lyssna på 

deras berättelser och visa förståelse för deras erfarenheter. Eleverna bearbetar sina minnen då 

de återberättar dem. Herbert talar om detta i metodiken STROF, struktur, samtal, ritualer, 

organiserade aktiviteter och föräldrasamverkan.(se sidan 10) Hon menar att dessa punkter är 

nödvändiga för att eleverna ska kunna få ordning på sina liv. I studien förekommer det att ett 

strukturerat schema, samtal med eleven, utflykter och vuxnas tillvaro hjälper eleverna få en 

ny start och bearbeta sina minnen och lämna det bakom sig. Det skapar ordning i deras liv 

och en del av processen till en bättre Bearbetningen av minnena är nödvändigt för att 

eleverna inte får återfall. De kan exempelvis reagera starkt då de ser på nyhetssändningar 

eller bilder från kriget i framtiden. Har de inte bearbetat sina farhågor så kan symptomen 

återkomma och de hamnar tillbaka i ruta ett. Raundalen och Schultz talar om massmedier och 

dess inverkan på eleverna i sammanhang med Irak kriget. De talar om hur starkt elever kan 

reagera av att se en svag påminnelse av kriget och risken av att få återfall och uppleva 

trauman ännu en gång.   
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Kunskap & förståelse 

Undersökningen visade en klar bild av hur enormt viktig lärarens roll är i arbetet med 

förberedelseklassen. I synnerhet när det kommer till bearbetningen av de traumatiska 

upplevelserna. Klassföreståndarens utsagor beskrev hur situationen tyvärr är i skolan, 

okunskapen om förberedelseklasser finns hos både lärarna och eleverna. Men det anses vara 

väsentligare för lärarna att få den informationen eftersom lärarna betraktas som bland de 

viktigaste personerna i deras liv. Klassföreståndaren i min studie upplever att informationen 

dem andra lärarna har är inte tillräckliga för att de ska få förståelse för eleverna och 

förberedelseklassens problematik. Därmed kan inte eleverna få den känslan av trygghet 

utanför klassrummet. Raundalen och Schultz beskriver skolan och lärarna som elevernas 

hopp om en bättre framtid och beskriver skolans och lärarnas ansvar i liknelse med deras 

familj och föräldrar. Även Christina Rodell Olgac beskriver hur viktig en lärares roll har i 

elevernas liv och menar att det är nödvändigt för lärare att få information om situationen i 

förberedelseklassen. Detta för att det inte ska behöva uppkomma onödiga konflikter och 

problem.  

 

Undersökningen visade att klassföreståndaren kände att andra lärare som inte visste mycket 

om hennes arbete och eleverna kunde hålla avstånd från dem då de inte ansåg det vara 

professionellt att diskutera problem som de upplever. Precis som Rodell Olgac berättar så 

anser hon att empati är något som lärare ska ha för att dessa elever behöver medkänsla med 

tanke på den situationen är i. Hon ser det som en del i läraryrkets professionalism. 

 

Resultatet i studien visar att information om förberedeklassens arbetssätt och karaktär för all 

personal i skolan kan stimulera samarbetet mellan lärarna och bidra till förståelse. Detta kan 

vidare utvecklas och bli ett steg framåt i processen mellan eleverna. Det vill säga processen 

till att alla elever, från förberedelseklassen och ordinarie, får information och förståelse för 

varandras bakgrund.  
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Interkulturellt lärande i en mångkulturell skola 

Skolan, som förberedelseklassen befann sig på, hade elever från olika kulturer och etniciteter. 

En mångkulturell skola där alla inte använde sig av det interkulturella arbetssättet. Eftersom 

det interkulturella lärandet består av interaktion mellan individer från olika kulturer, det vill 

säga i ett mångkulturellt tillstånd. Definitionen interkulturellt arbetssätt nämner Christina 

Rodell Olgac samt Lorentz och Bergstedt. Författarna menar att det interkulturella lärandet 

främjar mångfalden och förebygger likhetstänkande. Christina Rodell Olgac beskriver 

arbetssättet som en inställning som ska finnas i undervisningen och elevernas bakgrund, 

kultur och uppväxtmiljö ska vara relevant för alla att känna till. Därmed respekteras av alla. 

Klassföreståndaren tog fördel av de olika kulturerna som befann sig i hennes klassrum och 

tog del i det interkulturella arbetssättet. Hon arrangerade ofta tillsammans med eleverna 

temadagar som bestod av att ta del av varandras kulturer. De fick ta del av varandras musik, 

dans och traditioner. En upplevelse som bidrog till spänning och nyfikenhet om den enskildes 

kultur. Vilket uppskattades väldigt mycket av eleverna och resulterade till samtal mellan 

eleverna och motarbetade likhetstänkadet. Precis som Spowe nämner risken att agera som 

turister i varandras kulturer så blev dessa temadagar tydliga i det han nämner. Att man genom 

att skrapa på ytan inte går in på innebörden av deras värderingar och inte riktigt kan förstå 

varandras bakgrund. Konsekvensen till det anser han vara en plats där fördomar existerar. 

Detta ansåg dock inte klassföreståndaren att de gjorde i klassen eftersom de väldigt öppet 

diskuterar deras situationer om kriget, värderingar och förhoppningar. Även tog del i svenska 

traditioner. Resultatet visar att den riktiga problematiken ansågs vara att temadagarna var 

något som endast de gjorde tillsammans i klassrummet. Att främja mångfalden var inte något 

som alla andra klasser tog del av tillsammans med förberedelseklassen. Denna begränsning 

resulterade i att många i skolan inte riktigt förstod förberedelseklasserna, från elever till 

lärarna. Trots att detta uppmanas i Lpo 94. (se sidan 7) 

 

Undersökningen visade att eleverna inte såg språkbarriären som anledningen bakom 

främlingsfientligheten av eleverna i de ordinarieklasserna.  Grunden bakom oförståelsen 

ansåg lärarna och eleverna vara brist på kommunikation och okunskap om den individuelles 

bakgrund. Klassföreståndaren uppmanade personalen med den frågan men fick till slut 

använda sig av den metoden i sitt eget klassrum. Som jag nämnde i ovanstående text om 

temadagar.  
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Slutord 

 

En förberedelseklass är till för att hjälpa eleverna få grundläggande kunskaper för att senare 

klara sig i en ordinarie klass. Fokus ligger på att utbilda eleverna i det svenska språket och 

resultatet visar att samarbetet mellan modersmålsläraren och klassen, inklusive 

klassföreståndaren, är behövande för deras språkutveckling. Modersmålslärarens och 

klassföreståndarens samarbete är betydelsefull för stärkandet av elevernas inlärning av det 

svenska språket. Både eleverna och klassföreståndare visade ett behov av 

modersmålslärarens närvaro i klassrummet. Tryggheten i det låg i kunskapen om att 

modersmålsläraren fanns där som ett stöd i det nya och främmande språket. Ett utav 

utgångspunkterna till det successiva lärandet av språk är uppmuntran och acceptans från 

lärarens sida. Eleverna känner en väntan på att bli motiverade och uppleva att deras 

ansträngning får en bekräftelse av läraren. Trots att deras språk kanske inte är tillräcklig för 

att skicka dem vidare till en ordinarie klass så behöver de höra att den är begriplig i 

förberedelseklassen och en bit på vägen till deras mål.  

 

Kommunikationen i en förberedelseklass kan bli invecklad och det krävs tålamod från båda 

hållen för att förstå varandra och med det så syftar jag främst på de nyanlända eleverna som 

inte har varit i klassen länge. Dock, har ett kommunikationsverktyg använts till allas fördel 

och minimerat på missförståndet. Kroppsspråket. Ett kommunikationssätt som vi andra inte 

lägger stor vikt på är ett redskap som förenklar arbetet i förberedelseklasen och värdesätts.  

Den har även bidragit till en utvecklig i det svenska språket, eleverna har via kroppsspråket 

lärt sig nya ord och begrepp i samarbete med sina kamrater. En utveckling som sker i 

klassrummet och utanför.  

 

Idag vet vi med hjälp av tidigare forskning också att förberedelseklasser befinner sig i utsatta 

situationer. Deras traumatiska upplevelser är en del av förberedelseklassers karaktär och en 

känslig process som behöver mycket omtanke från elever och personal i skolan. Med hjälp av 

tidigare forskning så vet vi att obearbetade minnen kan leda till lågt språk och 

tankeutveckling hos eleverna samt sociala svårigheter. Detta på grund utav de olika 

symptomen som kan förekomma med syndromet PTSD. Prestationsförmågan är en faktor 

som påverkas, på grund av minnesbilder, fysiska smärtor och okoncentration så blir 

inlärningen svårare. Därför är bearbetningen av upplevelserna ett viktigt stycke i tiden med 
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förberedelseklassen. Detta görs tillsammans med klassföreståndaren som lägger upp en 

struktur för eleven och finns där för eleven genom att lyssna och visa stöd. Skolpsykologen 

samt skolsköterskan finns till i skolan för bokning av tid.  

 

Klassföreståndaren i min studie visade sitt stöd till eleverna och hjälpte dem bearbeta sina 

känslor. Precis som skolan ska vara en trygg och viktig plats för dem. Detta var dock inget 

min studie visade starkt. Klassföreståndaren var i detta sammanhang ensam i arbetet med 

eleverna. Samarbete med de andra förberedelseklasslärarna inträffa definitivt men problemet 

förekom hos ämneslärarna som tyvärr inte hade den tillräckliga kunskapen om 

förberedelseklassens karaktär och funktion. Detta syntes tydligt i avståndet de skapa 

gentemot dem. Okunskapen hos alla påverkar eleverna i förberedelseklassen som mest. Det 

är de som känner utanförskap på grund av andras oförståelse för deras situation. Om lärarna 

inte får information så blir det självklart svårt för eleverna att få förståelse.  

 

Det interkulturella arbetssättet är definitivt något som krävs för att eleverna i 

förberedelseklasserna ska kunna integrera sig i det nya samhället. Vi lever i ett 

mångkulturellt land och om denna barriär inte försvinner så blir det svårt för många 

ungdomar att skapa förståelse för varandras bakgrund. Alla elever från olika kulturer behöver 

interagera med varandra för att lära känna varandra och förstå den enskildes värderingar. 

Förberedelseklassens problematik i språkutvecklingen, traumatiska upplevelserna och 

integrering hittar vi i det interkulturella arbetssättet. Lösningen finns där. Det svenska språket 

skulle utvecklas med hjälp av samtal med andra elever som endast har det svenska språket 

gemensamt. Där blir de tvungna och tala svenska och inget annat. På detta sätt lär de sig nya 

ord och begrepp som kommer att komma till deras användning i framtiden. De traumatiska 

upplevelserna kan de bearbeta tillsammans med kamraterna, då eleverna har fått en förståelse 

för deras erfarenheter. Precis som teorierna påpekar. Kamrater att tala med då föräldrarna 

kanske inte förstår. Det interkulturella arbetssättet uppstår och alla tar del av varandras 

erfarenheter, kultur och bakgrund. Därför är det interkulturella lärandet en viktig faktor i 

arbetet med förberedelseklasser och deras integrering i det mångkulturella samhället.  
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor: 

- Elever 

 

Mottagandet 

- Hur blev ni bemötta av lärarna när ni började i FBK?  

- Vad kände ni inför att börja en ny skola?  

- Vad tyckte ni var svårt då ni började skolan? 

- Vad är fortfarande svårt för er? 

- Känndes det tryggt för er att veta att det finns andra elever som är exakt i samma situation 

som er?  

 

Språk 

-Tycker ni att det är bra att ni får prata arabiska i klassrummet? 

- Tror ni att ni skulle lära er svenska mycket snabbare då? 

 

Lärarna 

- Känner ni att skolan och lärarna hjälper er på allra bästa sätt? 

- Önskar ni att skolan och personalen kunde göra mer, isf vad? 

- Skulle ni vilja börja i en ”vanlig klass” tidigare än vad ni får? 

 

Förberedelseklassen 

– Känner ni att FBK hjälper er anpassa er efter den nya miljön i skolan, samhället och den 

nya kulturen. Lär ni er mkt om dessa aspekter.  

- Tycker ni att det är roligt då ni får gå på utflykter och se och göra nya saker. 

- På vilket sätt hoppas ni att er tid i FBK kommer att hjälpa er. 

- Vad vill ni arbeta med när ni blir äldre? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

– Klassföreståndare 

Förberedelseklass: 

-  Hur bemöter pedagogerna de nyanlända eleverna? 

- Hur bemöter de andra eleverna en ny elev i klassrummet? 

- Ser du en skillnad på hur en nyanländ elev i FBK bemöts jämfört med hur 

reaktionen blir i en vanlig klass. (reaktion av eleverna) 

- Hur länge brukar en elev få gå i FBK?  

- Anser du att tiden räcker för dem flesta eleverna? 

- Får dem börja i en vanlig klass då ni märker att de har uppfyllt målen och vem 

avgör detta? 

- Vad händer ifall dem inte har uppfyllt målen inom den begränsade tiden (om det 

finns) 

- Hur går det till när en elev från FBK ska börja en ny klass?  

 
Undervisning 

-Vad för verktyg använder du i undervisningen? På vilket sätt hjälper det inlärningen? 

     -Anser du att eleverna lär sig mer i klassrummet eller utanför`? 

    -Tycker du att undervisningen för FBK eleverna kan förbättras i din skola? På vilket        

sätt? 

 
Språk 

- Arbetar du tillsammans med andra lärare. Har ni temadagar/temaarbeten för att 

utveckla språket.  

- Talar eleverna sitt modersmål mer än svenska i klassrummet? Om ja, är det positivt 

eller negativt.  

- Vilka metoder använder du för att lära ut svenska? 

- Anser du att modersmålsundervisningen också ska vara en prioritering precis som 

svenskan?  

 
Kultur 
 
• Hur tar du till vara på mångfalden i ditt klassrum? 
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Upplevelser 
 
– Finns det någon undervisningsmetod som du anser är bättre än andra metoder som du 
känner till? 
  
– Kan du beskriva dina upplevelser av att arbeta i en förberedelseklass 
 

– Hur upplever du språk barriären mellan dig och eleverna? 
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