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Abstract 
The purpose of this study is to understand how teachers in the preparatory class and regular 

class, in the meeting with newly arrived pupils, plan and carry out their teaching. This in order to 

facilitate social interaction and learning in the classroom, from an intercultural perspective. The 

examination was conducted through interviews with four teachers from the schools that I 

selected. The teachers gave their perspective on their approach to newly arrived pupils, through 

interviews. The result shows that the teachers have ambitions to start from the newly arrived 

pupils' own ideas and from their prior knowledge. They use these aspects as a starting point in 

the child's continued learning. You can see the tendencies of the intercultural approach in 

education that involves respectful responses that relate to the pupils' background, life and 

knowledge. The intercultural approach that largely pervades the teaching of the researched 

school allows the newly arrived pupils to have access to a school that accepts and respects them.

 The conclusion is that when these teachers educate, they use various teaching methods 

and they also offer each pupil the opportunity to gain knowledge and feel socially included. 

Teaching strategies that benefit the newly arrived pupils and that includes the pupil both 

educationally and socially in the classroom, has been described by every teacher. And the result 

shows that each pupil has individual abilities and needs for learning. The newly arrived pupils 

are included in the regular classroom with the other pupils, but yet they are excluded from the 

regular lessons because of teacher's teaching strategies that can be seen as flawed from an 

intercultural perspective. This result shows that the newly arrived pupils are prevented from 

participating in the didactic and the social inclusion in the regular classroom with the other 

pupils, which also can result in them falling outside and pointed out as different. 

 

Key words: Intercultural education, newly arrived pupils, preparatory class, didactic and social 

inclusion. 
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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att ur ett lärarperspektiv, förstå hur pedagoger i förberedelseklass 

och ordinarie klass, i mötet med nyanlända elever, planerar och genomför sin undervisning för 

att underlätta för socialt samspel och lärande i klassrummet, utifrån ett interkulturellt perspektiv. 

I fokus ligger alltså två typer av inkluderingsaspekter, en social inkludering och en didaktisk 

inkludering. Med social inkludering avses i denna studie i vilken utsträckning den nyanlända 

eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med lärare och övriga elever i 

klassrummet, alltså interaktionen med lärare och elever i klassrummet och interaktion mellan 

elev och elev. Med didaktisk inkludering avses i vilken utsträckning de didaktiska 

förutsättningarna är lämpade och anpassade i syfte att utveckla den nyanlända elevens lärande. 

  Granskningen har genomförts genom intervjuer med fyra lärare från den skola som jag 

valde och respektive lärare har fått ge sitt perspektiv på sin inställning till nyanlända elever. 

Resultat visar att lärarna har ambitioner att starta från de nyanlända elevernas egna idéer och från 

deras tidigare kunskaper. De använder dessa aspekter som utgångspunkt i barnets fortsatta 

lärande. Man kan se tendenser av det interkulturella förhållningssättet i undervisningen som 

innebär ett respektfullt förhållningssätt som relaterar till elevernas bakgrund och kunskap. Det 

interkulturella synsättet som till stor del genomsyrar undervisningen, i den undersökta skolan, 

bidrar till att den nyanlända eleven får gå i en skola som accepterar och respekterar eleven. Varje 

elev har individuella förutsättningar och behov för lärande och när dessa lärare undervisar så 

använder de undervisningsmetoder som ger varje elev möjligheten till att få kunskap och därmed 

känna sig socialt och didaktiskt inkluderad. De nyanlända eleverna integreras i det ordinarie 

klassrummet, men samtidigt exkluderas de från den ordinarie klassrumsundervisningen genom 

att sitta avskilt från de övriga eleverna. Av denna anledning kan lärarens pedagogiska strategier 

ses som bristfälliga ur ett interkulturellt perspektiv. 

 

Nyckelord: Interkulturell pedagogik, nyanlända elever, förberedelseklass, didaktisk- och social 

inkludering 
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1. Inledning 
”Det är hög tid att lämna den missriktade välviljan bakom oss och fokusera på att eleverna 

snabbt lär sig svenska och uppnår kunskapsmålen. Vi måste våga ifrågasätta metoder som visat 

sig fungera mindre bra”, skriver Nyamko Sabuni i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet 

måndag den 3 oktober (Skolverket 2011-10-03).         

 På skolverkets hemsida kan man läsa att elever som har invandrat under skolgången 

uppnår betydligt sämre genomsnittliga resultat än elever som har gått hela skoltiden i Sverige 

(Skolverket 2011-02-14). De nyanlända eleverna kommer till en helt ny skolmiljö med sitt eget 

bagage som innehåller erfarenheter och olika förutsättningar för lärande. I mötet med den 

svenska skolmiljön möter eleverna nya utmaningar, möjligheter och svårigheter som kan 

innebära en krock med vad de redan har i sitt bagage. Skolpersonal försöker också hantera denna 

utmaning och de försöker skapa möjligheter till lärande för dessa elever. Skolinspektionen har 

granskat ett urval av skolor som arbetar med nyanlända elever där de bland annat riktar hård 

kritik mot den genomgående låga undervisningsnivån, de nyanlända elevernas avskiljande från 

andra elever och undervisningsmetoder (Bunar 2010: 14). Hur ska undervisningen organiseras 

för de nyanlända eleverna? Ska de integreras i den ordinarie klassen redan från första början? 

Dessa är frågor som kan dyka upp i tal om nyanlända elever. Nyanlända elever som inte kan följa 

den ordinarie klassrumsundervisningen i skolan erbjuds bland annat hjälpundervisning i form av 

att de placeras i särskilda klasser. Dessa klasser kallas bland annat för förberedelseklasser och 

mottagningsklasser. Sådana här typer av klasser öppnar upp för diskussioner kring huruvida 

dessa kan leda till segregering av de nyanlända eleverna (Brodin & Lindstrand 2004: 47).  

 Samtidigt som man menar att en förberedelseklass/mottagningsklass ska ses som ett stöd 

för den nyanlända eleven så strävar man efter ambitionen om en skola för alla. Ett första steg mot 

en skola för alla måste vara att sluta tala om normalitet och avvikelser och istället försöka lyfta 

fram variation och olikheter som någonting positivt och värdefullt (Brodin & Lindstrand 2004). 

Sociologen Nihad Bunar, menar att det är viktigt att få reda på vart vi idag står kunskapsmässigt 

när det gäller de nyanlända elevernas lärandeprocesser och deras position till den svenska skolan 

(Bunar 2010: 9). De nyanlända eleverna med deras respektive kulturella, språkliga och religiösa 

bakgrund kommer till skolan där de möter en mångfald av elever med olika etniciteter och 

kulturer än enbart sin egen bakgrund. Som lärare kan det vara av betydelse att ha kunskap om 
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dessa olikheter för att på bästa möjliga sätt kunna möta eleverna. Skolan är samtidigt den 

viktigaste arenan för barn att kunna utveckla den sociala gemenskapen utanför familjelivet. Att 

få ta del av hur lärare organiserar och bedriver undervisning för att underlätta för socialt samspel 

och lärande i klassrummet, i mötet med nyanlända elever, är en punkt som jag tycker är viktig att 

studera närmare kring. Denna studie blir en möjlighet för mig som blivande lärare, samt andra 

lärare, att kunna få ta del av erfarenheter kring olika undervisningsstrategier som gynnar den 

nyanlända elevens lärprocess och sociala förmåga, samt kunna visa på hur man som lärare och 

elev kan lära sig olika sätt att mötas på och arbeta tillsammans. Skolpersonal bör sträva efter att 

främja det nyanlända barnets utveckling så att eleven når ett optimalt lärande och börjar känna 

delaktighet i den nya svenska skolmiljön. Ambitionen med denna uppsats är att den ska bidra till 

en ökad förståelse för hur lärare arbetar och vilka typer av arbetssätt som bedrivs i 

förberedelseklass samt i ordinarie klass med avseende på inkluderingsfrågor.  
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2. Bakgrund 

2.1 Den mångkulturella skolans framväxt i Sverige 
Den svenska skolan och den svenska lärarrollen har idag genomgått enorma förändringar under 

de gångna åren. Tidigare präglades skolan av en mer homogen sammansättning av personal och 

elever som nästan alla hade samma språk och kulturell bakgrund. Undervisningen byggde på en 

så kallad ”gemensam förförståelse” och den planerades utefter det som ansågs vara ”normalt”. 

Värdegrunden i skolan och värdegrunden i hemmen var nästan densamma och detta resulterade i 

att alla elever i skolan hade samma språkliga bakgrund och därför skulle undervisas i svenska 

och på svenska (Lahdenperä & Lorentz 2010: 15). Under de senaste trettio åren har Sverige gått 

från en monokulturell och homogen befolkningssammansättning till att vara en mångkulturell 

och internationell befolkningssammansättning. Sedan början av 1900- talet har andelen 

utlandsfödda ökat, och på 70- talet fick Sverige en arbetskraftsinvandring från bland annat 

Finland och från övriga europeiska länder. Därefter började flyktingströmmarna komma från 

Chile och utanför Europa. Enligt Lahdenperä var cirka 13 procent (1,2 miljoner) av Sveriges 

befolkning födda utomlands (Lahdenperä & Lorentz 2010: 15-16).      

 Det svenska samhället, som det ser ut idag, är som bekant mångkulturellt och skolorna i 

landet befolkas av elever som har skiftande kunskaper i det svenska språket och som talar 

hundratals olika språk (Lahdenperä & Lorentz 2010: 7). I denna mångfaldens skola ökar 

samtidigt behovet av att kunna reflektera kring och skapa arbetsformer som motverkar 

diskriminering och marginalisering av elever med annan kulturell bakgrund än den etnisk 

svenska. I svensk skola och i svensk förskoleverksamhet talas det alltså idag fler än hundra olika 

modersmål. De nationella minoritetsspråken i Sverige som bland annat är; samiska, finska, 

meänkieli, romani chib och jiddisch, är de språk som talas av många av barnen i dessa 

verksamheter. Samtidigt så har asylsökande från bland annat Irak, Somalia eller andra icke- 

europeiska länder, kommit till Sverige de senaste åren, där dessa har en så kallad 

”flyktingbakgrund”. På grund härav är alltså flerspråkighet bland elever vanligt förekommande 

och denna flerspråkighet är dessutom en växande företeelse eftersom barn med utländsk 

bakgrund kontinuerligt ökar (Lahdenperä & Lorentz 2010: 16). Med hänsyn till denna växande 

företeelse kommer läraren med stor sannolikhet att möta elever med skilda språkliga och 

kulturella bakgrunder, och även skiftande språkfärdigheter i det svenska språket (ibid.). Att möta 



9 

 

och se elever med annan språklig och kulturell bakgrund än den etnisk svenska språkliga och 

kulturella bakgrunden kräver bland annat kunskaper om flerspråkighet. Det handlar bland annat 

om att kunna utveckla en mer dagsaktuell förståelse för denna mångkulturalism som präglar den 

svenska skolan. Att kunna ta fram didaktiska metoder som kan appliceras i undervisningen i 

syfte att inkludera alla elever i undervisningen kräver en särskild typ av kompetens. En sådan typ 

av särskild kompetens kan bland annat vara en specialpedagogisk kompetens. 

2.1.1 Specialpedagogikens framväxt 

På slutet på 1800- talet anordnades hjälpundervisning för elever i skolan som inte kunde följa 

den ordinarie klassrumsundervisningen. Denna hjälpundervisning pågick i form av minimikurser 

för elever som hade svårigheter med den ordinarie klassrumsundervisningen. 1842-års 

skolstadga fastslog att införa en så kallad differentierad undervisning med minimikurser. Dessa 

minimikurser var bland annat till för de elever som saknade begåvning att tillägna sig den 

”vanliga” skolans klassrumsundervisning. Elever i behov av särskilt stöd placerades inte i 

särskilda klasser, utan fick vara med i den ordinarie klassrumsundervisningen, men detta 

resulterade bara i att eleverna betraktades som en belastning i klassrummet av lärarna. Denna 

belastning bidrog till att den allra första hjälpklassen inrättades i Norrköping 1879 och därefter 

spred sig idén om hjälpklasser. Hjälpklassundervisningen reglerades 1936 och syftet med denna 

typ av undervisning var att kunna bedriva undervisningen utifrån elevernas behov och 

förutsättningar. Ett annat syfte med dessa hjälpklasser var att befria de ordinarie klasserna från 

det hinder som dessa elever i behov av särskild stöd ansågs vara (Brodin & Lindstrand 2004: 37-

38). Vissa lärare blev tveksamma till dessa specialklasser och tankarna kretsade kring problemen 

med avskiljning av vissa elever och därmed vilka effekter denna avskiljning kunde medföra. 

Man menade att barn med svag begåvning kunde missa den stimulans det innebar att ha med mer 

begåvade elever i klassen. Avskiljandet skulle dessutom kunna leda till destruktiva konsekvenser 

av både social och pedagogisk karaktär menade man. Behovet av hjälpklasser och specialklasser 

ökade kontinuerligt trots kritiken. Kritiken mot hjälpklasser växte ytterligare och man menade att 

denna typ av undervisning och avskiljning från den ordinarie klassen kunde leda till segregering 

av eleverna som i sin tur kan leda till utstötning. Att eleven måste lyftas ur sitt normala 

sammanhang för att få extra stöd innebär att man betonar att eleven i något avseende är 
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annorlunda, och att vara annorlunda och därmed ses som en avvikare bidrar till att risken för 

angrepp och mobbning från elever i omgivningen ökar (Brodin & Lindstrand 2004: 47). 

Förespråkare för hjälpklasser menade att dessa klasser kunde ses som en god miljö och jag- 

stärkande miljö för de svagaste begåvade eleverna, samtidigt som dessa klasser skulle skona 

dessa barn från att utsättas för dåligt bemötande och överlägsenhet från ”bättre” och ”starkt 

intellektuella” elever (Brodin & Lindstrand 2004: 46).       

 För att kunna diagnostisera elever och skicka elever till dessa hjälpklasser använde man 

sig av bland annat psykologen Binets intelligenstest. År 1905 fanns testet konstruerat, och kom i 

användning i Stockholm år 1920. Binets intelligenstest spred sig snabbt. Trots denna ökade 

spridning så saknade man utbildare, testare och bra instrument ända fram till 1940- talet. 

Argumenten för och diskussionerna kring segregation och en vidgad differentiering ökade 

samtidigt. Intelligensforskningen fick samtidigt kritik då man menade att testen inte var 

tillförlitliga. År 1944 anordnade Statens psykologisk- pedagogiska institut kurser i 

intelligenstestning. Syftet var att påvisa för föräldrar att urvalet av hjälpklasselever skett på ett 

sakligt och rättvist sätt. Samtidigt ville man övertyga föräldrarna om att 

hjälpklassundervisningen var till nytta för deras barn och att barnen skulle få en bättre tillvaro, 

bli mer harmoniska samt att de skulle få större självtillit till sig själva (Brodin & Lindstrand 

2004: 40-41).            

 På 1950- talet växte idén om en enhetsskola fram, och tanken var att klasserna skulle vara 

odifferentierade fram till årskurs åtta. Dessutom ville man demokratisera skolan och vägen till 

denna strävan var att inrätta mer individualiserad undervisning och grupparbeten i skolan. Elever 

i behov av särskilt stöd skulle nu ges undervisning i en mera individuellt anpassad form i den 

ordinarie klassen (Brodin & Lindstrand 2004: 42- 43). Detta innebar att eleverna inte skulle 

isoleras från den övriga gruppen, utan få sin undervisning och den positiva behandlingen i 

individuellt anpassad form i den ordinarie klassen. År 1962 infördes en gemensam grundskola 

och tanken om individualisering präglade även denna skolform. Man ville finna vägar till 

individualisering och man lät vissa elever fördjupa sig endast i delar av kursen. Denna form av 

undervisning krävde bland annat ett mer flexibelt undervisningsmaterial och olika 

undervisningsmetoder. Eleverna kunde nu arbeta med denna typ av undervisningsmaterial i form 

av små häften i sin egen takt (Brodin & Lindstrand 2004: 43). Samtidigt utvecklades en oro 
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bland lärare, en oro som handlade om huruvida man som lärare kunde klara av denna förändrade 

lärarroll som utvecklades mot en mer handledande funktion. Denna oro bland lärare bidrog 

ytterligare till en önskan om kravet att bygga ut specialundervisningen (Brodin & Lindstrand 

2004: 44). År 1967 förverkligades normaliseringsprincipen som gick ut på att grundskolan nu 

skulle ta emot och integrera barn med funktionsnedsättning i den ordinarie 

klassrumsundervisningen. Specialläraren skulle nu medverka i den ”vanliga” 

klassrumsundervisningen och assistera elever i behov av särskilt stöd. I Lgr 69 legitimerades den 

här typen av undervisning, det vill säga en inkluderande undervisningsform, som kom att kallas 

för samordnad specialundervisning, och specialundervisningen blev mer osynlig igen (ibid.).  

I den nuvarande läroplanen Lgr11 kan följande läsas under rubriken En likvärdig utbildning: 

• ”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”.  

• ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov, det finns också olika vägar att nå målet, 

skolan har därför ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Lgr11).  

I och med dessa utdrag ur Lgr11 kan man alltså se att en likvärdig utbildning för alla elever inte 

behöver utformas på liknande sätt. Ambitionen är att utforma undervisningen utefter elevens 

förutsättningar och behov i syfte att främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling.  

2.1.2 Specialpedagogik 

Pedagogen Bengt Persson (2003), menar att den specialpedagogiska definitionsfrågan är 

problematisk ur flera aspekter. Specialpedagogiken är dels tvärvetenskaplig och hämtar sina 

teorier från discipliner som psykologi, sociologi, medicin etc. Dels är specialpedagogiken 

politisk normativ, då den handlar om hur samhället och dess medlemmar uttrycker hur individer 

med olikheter skall ha det nu och i framtiden. Specialpedagogiken har samtidigt en funktionell 

aspekt, då den uppfyller olika funktioner i samhälle och i skola (Persson 2003: 22). Den 

specialpedagogiska terminologin kan kännetecknas av negativt laddade och belastade ord såsom 

separation, fragmentisering och avvikelser (Persson 2003: 24).  
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2.1.3 Begreppsdefinitioner 

Nyanlända barn kommer till skolan som kan vara en av den viktigaste sociala arenan utanför 

familjelivet. Dessa barn kommer till en plats där de ibland varken förstår vad som pågår eller 

förstås av sin omgivning. Barnen har en annan språklig bakgrund än den svenska och behärskar 

därför inte det svenska språket. I mötet med nyanlända elever krävs en specialpedagogisk 

kompetens, och av denna anledning finner jag nedanstående begrepp lämpliga under kategorin 

specialpedagogik och därmed en definition av dem.      

Nyanlända elever 

I studien kommer jag kontinuerligt att använda begreppet nyanlända elever. Skolinspektionens 

(2009)  definition på nyanlända elever lyder enligt följande:  

Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det 

svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid (Skolinspektionens rapport 

2009: 3)   

Enligt Bunar (2010) rör det sig om tre faktorer som måste finnas med samtidigt för att en elev 

ska betraktas som nyanländ, eleven anländer nära skolstarten eller anländer under sin skoltid, 

eleven har ett annat modersmål än det svenska språket och eleven behärskar inte det svenska 

språket (Bunar 2010: 14). I dessa tre kriterier ingår asylsökande barn och barn som väntar på 

besked om att få stanna i Sverige. Alltså, oavsett invandringsskäl så har barn som uppfyller de tre 

ovan nämnda kriterierna rätt att få gå i skolan (Bunar 2010: 15). Ytterligare en avgörande punkt 

är elevens kunskaper i det svenska språket. Bunar menar att om en elev som efter en längre 

vistelse på flyktingförläggningen bedöms ha goda kunskaper i det svenska språket, behöver 

denna elev inte gå igenom introduktionsprogrammet med förberedelseklasser eller liknande 

organisatoriska särlösningar. Eftersom eleven behärskar det svenska språket väl så anses han/hon 

inte som en nyanländ elev (Bunar 2010: 15). En elev räknas som nyanländ upp till två år efter 

ankomsten till skolan. Under denna tvåårsperiod kan eleven få gå i förberedelseklasser på 

grundskolan. Den enskilda elevens framsteg i lärandeprocessen avgör vidare om hon/han ska 

integreras och gå i ordinarie klass. Däremot menar Skolinspektionen att nyanlända elever hålls 

kvar i de så kallade isolerade organisatoriska formerna (förberedelseklass, IVIK), trots visat 
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resultat på utveckling. Detta motverkar integration med övriga elever i ordinarie klass menar 

Skolverket (Bunar 2010: 16).    

Förberedelseklass 

Lärare i förberedelseklass tar emot flyktingbarn som oftast har upplevt sådant som inte barn 

borde uppleva menar pedagogen Christina Rodell Olgaç (1995). Lärare i förberedelseklass tar 

emot barn som under lång tid har varit på flykt och/eller levt åtskilda från sina föräldrar under 

flera år. Skolan kan därför för många nyanlända barn spela en viktig roll i deras tillvaro och få 

deras liv att kännas mera ”normalt”, som Rodell Olgaç benämner det. I en förberedelseklass 

försöker man ge de nyanlända eleverna en lugn skolstart i en mindre grupp, samtidigt som det 

finns större möjlighet att möta varje barns individuella behov än i en ordinarie klass. I 

förberedelseklassen får det nyanlända barnet träffa nya kamrater från olika länder och därmed får 

barnet kännedom, kunskap, och möjlighet till att erfara det andra barnets bakgrund (Rodell Olgaç 

1995: 5). Stabiliteten och gruppsammansättningen i klassen kan variera och förändras hela tiden 

och med tanke på att det börjar nya elever i förberedelseklassen ständigt så gäller det att skapa en 

samhörighet mellan barnen och uppmuntra allt som går åt rätt håll. Om skolan och lärarna lyckas 

skapa en struktur, där samma mönster och rutiner upprepas från dag till dag, skapas även 

trygghet i skolan för dessa elever menar Rodell Olgaç. Förberedelseklassen blir även en väg in i 

den svenska skolan med dess arbetsmetoder, förhållningssätt och regler. I förberedelseklassen 

har man en strävan efter att eleverna ska få de grundläggande kunskaperna i det svenska språket 

så att de senare kan slussas ut i den ordinarie klassen (Rodell Olgaç 1995: 6).  
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3. Syfte  
Syftet med undersökningen är att ur ett lärarperspektiv, förstå hur pedagoger i förberedelseklass 

och ordinarie klass, i mötet med nyanlända elever, planerar och genomför sin undervisning för 

att underlätta för socialt samspel och lärande i klassrummet, utifrån ett interkulturellt perspektiv.

 I fokus ligger alltså två typer av inkluderingsaspekter, en social inkludering och en 

didaktisk inkludering. Med social inkludering avses i denna studie i vilken utsträckning den 

nyanlända eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med lärare och övriga elever i 

klassrummet, alltså interaktionen med lärare och elever i klassrummet och interaktion mellan 

elev och elev. Med didaktisk inkludering avses i vilken utsträckning de didaktiska 

förutsättningarna är lämpade och anpassade i syfte att utveckla den nyanlända elevens lärande. 

Arbetet tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

Frågeställning: 

Hur organiserar och bedriver pedagoger undervisningen i förberedelseklass för att underlätta för 

socialt samspel och lärande för nyanlända elever med avseende på social och didaktisk 

inkludering? 

Hur organiserar och bedriver pedagoger undervisningen i ordinarie klass för att underlätta för 

socialt samspel och lärande för nyanlända elever med avseende på social och didaktisk 

inkludering? 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I denna del av mitt examensarbete kommer den teoretiska ramen för min undersökning att 

beskrivas och utvecklas. Dessa teoretiska referensramar kommer vidare att ligga till grund för 

tolkning och analys av det empiriska materialet. Det interkulturella perspektivet kommer att vara 

den övergripande teoretiska referensramen som jag använder mig av i mitt analyserande av 

material. För att kunna få en djupare förståelse av hur pedagoger i förberedelseklass och 

ordinarie klass planerar och genomför sin undervisning för att underlätta för socialt samspel och 

lärande i mötet med nyanlända elever, kommer jag även att utgå ifrån inkluderingsbegreppet, 

segregerande integrering och inkluderande integrering (Nilholm 2006).    

4.1 Interkulturellt perspektiv 
Det interkulturella perspektivet har bland annat utvecklats i och med att Sverige har blivit ett 

mångkulturellt samhälle. Upphovet till begreppet interkulturell undervisning låg alltså i den 

mångkulturella samhällsutvecklingen med den ökade invandringen till Europa (Lahdenperä 

2004: 15). Sedan början av 1990- talet har man använt sig av det interkulturella pedagogiska 

perspektivet som innefattar bland annat interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation och 

mångkulturell utbildning i skolan (Lorentz & Bergstedt 2006: 13-14). Europarådet menar att man 

använder sig av begreppet mångkulturell för att ange ett tillstånd, till exempel ett mångkulturellt 

samhälle. Detta mångkulturella samhälle befolkas av individer som har skilda kulturer och 

nationaliteter. Med det interkulturella begreppet avses däremot en handling mellan individer. Det 

interkulturella står därmed för en interaktionsprocess där ömsesidig kommunikation mellan 

individer med skilda kulturella bakgrunder sker (Lorentz & Bergstedt 2006: 16). Interkulturalitet 

i ett utbildningssammanhang antyder således en process, interaktion och en ömsesidighet 

människor emellan (Lorentz & Bergstedt 2006: 17). I en mångkulturell lärandemiljö kan det 

interkulturella pedagogiska perspektivet vara värdefullt och effektivt. Den mångkulturella skolan 

är befolkad av individer med olika kulturella uppfattningar och värderingar. Forskarna Lorentz 

och Bergstedt menar att man bör uppmärksamma den heterogenitet som finns i den 

mångkulturella skolan för att på så sätt skapa möjligheter till bland annat social interaktion och 

interkulturell kommunikation mellan elever och lärare. Trots de olikheter som skolan präglas av 
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kan man ändå se och uppfatta varandra som likvärdiga (Lorentz & Bergstedt 2006: 28). Det 

interkulturella perspektivet som presenteras av Lorentz och Bergstedt, innebär dessutom en 

medvetenhet om att kunskap och lärande i olika ämnen också måste beröras utifrån andra 

kunskapsdimensioner med utgångspunkt ibland annat elevers erfarenheter, upplevelser och 

förförståelse. Undervisning med interkulturalitet som utgångspunkt kan dessutom medverka till 

att ett gemensamt språk skapas bland elever med de skilda kulturella bakgrunderna som finns 

representerade i skolan (Lorentz & Bergstedt 2006: 29).     

 Pedagogen Pirjo Lahdenperä (2004) nämner tre olika aspekter för den interkulturella 

läroprocessen som kan vara av betydelse att användas i denna studie för att kunna analysera hur 

nyanlända elever integreras i skolarbetet samt hur det sociala samspelet i klassrummet ter sig. 

Den första aspekten handlar om att undervisningen är studentaktiv och erfarenhetsbaserad, det 

vill säga att elevernas egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper utgör en viktig del av den 

interkulturella läroprocessen. Den andra aspekten innebär att eleven i fråga kan konfronteras med 

andra sätt att tänka och värdera. Den tredje och sista aspekten handlar om att elevens 

känslomässiga bearbetning av den egna etnocentrismen står som referensram för värdering och 

tolkning av andra kulturella bakgrunder än den egna kulturella bakgrunden (Lahdenperä 2004: 

24-25). Dessa tre aspekter kan vara användbara i denna studie för att se hur olika lärare 

konfronteras med det faktum att klassrummet består av skilda kulturtraditioner, och hur man på 

bästa möjliga sätt försöker inkludera dessa olikheter i läroprocessen. Att vara lärare i 

mångkulturella miljöer innebär bland annat ett nytt sätt att förhålla sig till undervisningen. 

Reflektioner kring frågor gällande undervisningen och hur eleverna lär sig kan dyka upp och 

detta betyder att lärare kan hitta mer anpassade undervisningsmetoder för att kunna möta alla 

elever. Den interkulturella kompetensen innebär således att undervisningen bygger på öppenhet 

och förståelse för olika kulturella bakgrunder (Lahdenperä 2004: 33). Den interkulturella 

pedagogiken sätter vidare fokus på relationen mellan lärare och elev och hur denna elev 

konstruerar sin kunskap i en dynamisk process med andra (Lahdenperä 2004: 35). Att vara öppen 

och se saker ur den andres perspektiv och utifrån det kunna se sig själv är att inneha ett 

interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä 2004: 51).      

 Detta blir just intressant att se i min undersökning om hur de nyanlända eleverna enligt 
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lärarna, förhåller sig till undervisningen samt till de andra eleverna i klassrummet, och hur de tar 

till sig den kunskap som förmedlas till dem.  

Vidare menar Lahdenperä (2008) att det interkulturella lärandet förutsätter en kontakt mellan 

olika grupper av människor i form av etnicitet, språk, minoritet et cetera. För skolan kan det 

därför vara av nytta att skapa heterogena grupperingar i syfte att underlätta för interkulturella 

möten och försöka se alla elever, trots olikheter. De nyanlända eleverna kommer oftast till en ny 

skolmiljö som bland annat kan innebära nya arbetssätt och värderingar. Det interkulturella 

perspektivet innebär således att skapa möjligheter för de nyanlända eleverna att behålla och 

utveckla sina kulturer som i sin tur kan innebära utvecklandet av en flerkulturell identitet 

(Lahdenperä 2008: 97). I en skola med nyanlända elever blir det intressant att se hur lärare ser på 

och utvecklar ett ämne utifrån den elevsammansättning som finns på skolan, det vill säga vilka 

elever och elevgrupper som gynnas av ett arbetssätt respektive vilka elever och elevgrupper som 

missgynnas av detta arbetssätt (Lahdenperä 2008: 99). Tvåspråkighetsforskaren Cummins menar 

att för att förhindra att elever med annan etnisk bakgrund missgynnas (än majoriteten) i skolan 

av ett arbetssätt så måste läraren ta hänsyn till dessa elevers kultur, språk och erfarenheter, det 

vill säga att undervisningen har relevans för eleverna. De nyanlända eleverna i den undersökta 

skolan har en annan språklig och kulturell bakgrund än de övriga eleverna i skolan och för att 

undervisningen ska vara relevant och meningsfull ska undervisningen kopplas och knytas an till 

dessa elevers bakgrund (Lahdenperä 2008: 100).       

4.2 Integreringsbegreppet 

4.2.1 Segregerande integrering 
Haug (1998) menar att den segregerande integreringen kan ses som specialundervisningens 

ursprung. För de allra flesta barn uppfattas skolan närmast hemmet som den naturliga platsen för 

deras skolgång. I denna skola finns det enskilda barn som har behov av andra arrangemang. 

Dessa barn har därför oftast tillgång till flera alternativ när det gäller hur undervisningen ska 

organiseras och vad undervisningen ska innehålla. Alternativen kan variera från att barnet är med 

i klassrummet tillsammans med de övriga barnen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i 

mindre grupper utanför klassen eller till att eleven får vara på särskild institution för att få 

undervisning. Det centrala syftet med detta specialpedagogiska perspektiv är att hitta den 
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optimala miljön för den enskilda eleven (Haug 1998: 22). Vad man som skola och lärare anser 

vara lösningen på barnets särskilda behov bestäms av de sakkunnigas diagnostisering av barnets 

behov i fråga, samt av deras värderingar av vilken miljö som gynnar och lämpar sig bäst för detta 

barn menar Haug (ibid.).          

 Det handlar alltså om att ge eleven en kompensatorisk undervisning, där man 

kompenserar eleven utifrån hans/hennes individuella behov så att eleven så snabbt som möjligt 

kan anpassa sig till skolan och till det övriga samhället. Om eleven i behov av särskilt stöd 

förflyttas till en annan institution eller får undervisning utanför klassen så är syftet med denna 

form av undervisning att hon/han ska tillbaka till den ordinarie klassen och fungera på jämbördig 

grund tillsammans med de övriga eleverna (Haug 1998: 23). Det finns alltså ett nära samband 

mellan den segregerande integreringen och det kompensatoriska perspektivet. Haug menar att för 

att förbättra principen om en lika formell rätt utbildning så tillgriper skola och personal den så 

kallade kompensatoriska lösningen. Denna metod går ut på att skola och pedagog tillsätter den 

enskilda eleven extra resurser i form av en särskilt tillrättalagd utbildning som i sin tur resulterar 

i att elevens svaga sidor förstärks och att man på detta sätt ger eleven de möjligheter som behövs 

till att fungera. Syftet med den kompensatoriska lösningen innebär alltså att lyfta upp barnet till 

den nivå där andra barn befinner sig inom ett visst område menar Haug (Haug 1998: 17).  

4.2.2 Inkluderande integrering 
Den andra inriktningen som Haug presenterar är inkluderande integrering. Haug menar att det 

länge har funnits forskare som har arbetat med att ersätta den traditionella och segregerande 

synen på specialundervisning med just detta begrepp, inkluderande integrering. Den 

inkluderande integreringen har som syfte att låta undervisningen ske inom ramen för den klass 

där barnet är inskriven som elev. Detta påstående stärks genom argumentet om en uppfattning 

om social rättvisa där allas lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden finns. 

Enligt detta perspektiv så ska den enskilda eleven, oberoende av förutsättningar, delta i samma 

samhällsgemenskap och få en gemensam undervisning redan från unga år (Haug 1998: 23-24). 

Målet är att barnet vid vuxen ålder ska kunna fungera tillsammans i det ”vanliga” samhällslivet. 

Undervisningen fokuserar och lägger stor vikt vid social träning och på gemenskap. Idén med 

den inkluderande integreringen är en acceptans av att det finns skillnader mellan barnen, och 

dessa skillnader och olikheter ska utgöra en del av skolvardagen och de dagliga erfarenheterna i 
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skolan. Skillnader och olikheter ska hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning i 

samma skola, och i samma klassrum. Undervisningen ska ske utan att några elever ska bli och 

känna sig utstötta eller stigmatiserade. Det finns alltså ett nära samband mellan den inkluderande 

integreringen och det demokratiska deltagarperspektivet.  Detta perspektiv framhåller en bild av 

att alla framstår som likvärdiga inför skolan och skolan framstår som likvärdig inför alla elever 

(Haug 1998: 24).                        

4.2.3 Inkluderingsbegreppet 
Enligt pedagogen Claes Nilholm (2006) visar det sig rimligt att se inkluderingsbegreppet i 

relation till integreringsbegreppet. Begreppet ”integration” framstod som ett radikalt alternativ 

mot slutet av 1960- talet, mot bakgrund av den framväxt av institutioner för olika 

”avvikargrupper” som utmärkte tiden från mitten av 1800- talet till mitten av nästa sekel 

(Nilholm 2006: 13). Begreppet användes som en kritik mot institutionerna. 

Inkluderingsbegreppet fick därefter ett internationellt genombrott i samband med 

Salamancadeklarationen (UNESCO; 1997). Inkluderingsbegreppet kom då att ersätta begreppet 

”integration” som hade introducerats på 1960- talet (Nilholm 2006: 14). Nilholm skriver att 

”Inkluderingsbegreppet innebär att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet och 

integrationsbegreppet innebär att delarna ska passa in i en helhet som inte riktigt är organiserad 

utifrån delarnas egenskaper” (Nilholm 2006: 14). Om man ska applicera dessa begrepp i skolans 

värld så innebär begreppet inkludering att skolan ska vara organiserad utifrån det faktum att barn 

är olika, medan integrationsbegreppet i ett skolsammanhang, innebär att barn som definieras som 

”avvikande” ska passas in i en helhet som dessvärre inte från början har organiserats utifrån det 

faktum att barn är olika (ibid.). Inkluderingsbegreppet motiveras just för att beteckna en idé om 

en systemförändring, av denna anledning kan inkluderingsbegreppet ses i kontrast till 

integrationsbegreppet som har kommit att betecknas som bland annat en anpassning av 

”avvikande” individer till oförändrade system (Nilholm 2006: 15). Begreppet inkludering har i 

ökad omfattning kommit att användas i samband med utbildning för elever ”i behov av särskilt 

stöd” menar Nilholm. Idén om inkludering går ut på att barn ”i behov av särskilt stöd” ska kunna 

vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Redan tidigt ställdes skolan inför det faktum att elever 

hade olika förutsättningar och hur man på bästa möjliga sätt skulle möta dessa olikheter. I 

Nilholms studie (2006) står följande:  
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När allt fler barn ur skilda samhällsklasser rymdes i samma institution blev skillnaderna mellan barnen 

synliga. Skillnaderna mellan olika barndomsvärldar blev dramatisk och påtaglig när hungriga, sjuka barn 

skulle sitta sida vid sida med barn med vattenkammat hår – iakttagna av en alltmer professionell yrkeskår – 

folkskollärarna, som hade ett intresse och personligt engagemang i att påtala skillnaderna mellan barnen. 

Sjukdomar, avvikelser av fysisk och psykisk och inte minst moralisk art uppmärksammades. Skolans 

uppgift att vara en skola för alla barn var inte alldeles enkel att genomföra (Nilholm 2006: 7). 

Ambitionen att skapa en skola för alla var inte lätt att uppnå när det skapades särlösningar för 

dessa olikheter (Nilholm 2006: 7). Detta blir just intressant att se utifrån min studie då jag 

studerar hur nyanlända elever inkluderas i skolarbetet samt i den sociala miljön i det ordinarie 

klassrummet elever och lärare emellan. Nilholm menar vidare att i diskussioner om inkluderande 

utbildning är det framförallt klassrumsnivån som fokuseras. Ett inkluderande klassrum borde 

enligt Nilholm innebära att olikheter ses som tillgång i arbetet och att alla elever, trots olikheter, 

har inflytande och får ett utbyte av och är engagerad i arbetet och i sina sociala relationer 

(Nilholm 2006: 34). Många lärare med stor erfarenhet som har försökt skapa och kartlägga 

inkluderande lärandemiljöer har fört fram ett antal faktorer som kan betraktas som avgörande för 

att en inkludering ska komma i stånd och fungera. En sådan faktor är att lärare med ledarskap 

med en klar vision i klassrummet kan vara av avgörande betydelse för att en inkluderande 

lärandemiljö ska fungera och visa på resultat. Ytterligare en faktor är att läraren ska skapa 

möjligheter och miljöer för samarbete i undervisningen som vidare kan stärka elevernas sociala 

relationer till varandra samt ett kunskapsmässigt utvecklande (Nilholm 2006: 44-45).  

 Dessa två specialpedagogiska begrepp, segregerande integrering och inkluderande 

integrering, kommer att vara av användning i detta examensarbete i den bemärkelsen att jag 

utifrån dessa analysverktyg kan belysa hur pedagoger planerar och genomför sin undervisning i 

mötet med nyanlända elever. 
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5. Tidigare forskning om nyanlända elever i svensk 
skolkontext 
 
I denna del av mitt examensarbete kommer jag att presentera tidigare forskning inom det område 

som min egen studie ingår i. Tidigare forskning som jag anknyter till är studier gjorda inom 

området nyanlända elever i svensk skolkontext samt förberedelseklasser.  

I samverkan med Skolverket har Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arbetat 

med att sprida kunskap om aktuella forskningsresultat kring nyanlända elever och 

förberedelseklasser. Syftet med denna forskningsöversikt har varit att försöka kartlägga och 

diskutera den akademiska forskningen om nyanlända elever i Sverige samt kunna identifiera de 

kunskapsluckor som finns i forskningen kring nyanlända elever. Denna forskningsöversikt har 

bland annat hämtat sitt material ur rapporter från Skolverket, Skolinspektionen, SKL (Sveriges 

kommuner och landsting), Rädda Barnen och Myndigheten för skolutveckling och från 

Integrationsverket. Rapporterna kan ses som en sammanställning av empiriskt material med 

alltifrån statistik och lagar till kvalitativa intervjuer (Bunar 2010: 18). Forskarna menar att man i 

den svenska skolan vanligtvis utgår från dikotomin ”normalt” och ”avvikande”. Elever med 

svensk bakgrund får stå för denna ”normalitet”, medan elever med utländsk bakgrund får stå för 

den ”avvikande” kategorin. Strävan efter en homogenisering och en försvenskning i skolan leder 

till att eleverna behandlas och bedöms utifrån vad de saknar och därmed inte utifrån vad de redan 

kan. De nyanlända eleverna bedöms i relation till de övriga eleverna med svenska som 

modersmål och betraktas därmed som språksvaga (Bunar 2010: 25). Detta resulteras följaktligen 

i att ”invandrarelevernas” handlingsmöjligheter beskärs då de i skolans dagliga praktiker 

reduceras till kategorin ”invandrare” med allt vad det innebär. Bunar menar att man dessvärre 

inte ser den kulturella mångfalden som resurs, potential och som möjlighet (Bunar 2010: 26). Det 

mest väsentliga som kan göras för nyanlända elever är att ge dem en strukturerad vardag och 

skolgång för att kunna återskapa känslan av normalitet (Bunar 2010: 28). Det finns en ambition 

om att lärare i undervisningen ska utgå från elevernas individuella och gemensamma erfarenheter 

och sedan använda sig av ett undersökande och problemorienterat arbetssätt i heterogena 
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grupper, men resultat visar att ett interkulturellt lärande länge har funnits i Sverige som en idé, 

formell policy, ambition, uppmaning et cetera (Bunar 2010: 31-32). Men resultat från empiriska 

studier visar att nyanlända elever möts av en rad strukturella hinder i den svenska skolan. 

Lärarnas förhållningssätt till dessa elevers språkliga och kulturella bakgrund förklaras ofta i 

termer av bristtänkande (Bunar 2010: 50). Enligt Bunar är det ytterst viktigt att framhålla vilka 

kunskaper vi har om det skolsystem som de nyanlända eleverna integreras i. (Bunar 2010: 10).

 Pedagogen Christina Rodell Olgaç har gjort en studie om nyanlända elever och 

förberedelseklassen. Syftet med denna studie har varit att skildra ett sätt att arbeta tillsammans 

med barn som varit på flykt. Rodell Olgac bygger sin studie främst på de erfarenheter som hon 

har fått och de iakttagelser som hon har gjort under sina femton år som lärare i förberedelseklass 

(Rodell Olgaç 1995: 2). Den teoretiska grundstommen för denna studie har bland annat varit det 

interkulturella arbetssättet. Eftersom vi idag lever i en alltmer mångkulturell värld så menar 

Rodell Olgaç att det interkulturella arbetssättet som ska genomsyra undervisningen är ett sätt att 

låta alla barnens olika kulturer, kunskaper, bakgrund och erfarenheter mötas och därmed bli en 

integrerad del av undervisningen (Rodell Olgaç 1995: 17). Trots att Sverige idag kan definieras 

som ett mångkulturellt samhälle så genomsyras dessvärre undervisningen till största delen idag 

av ett etnocentriskt och enspråkigt perspektiv och inte av ett globalt och flerspråkigt perspektiv 

menar Rodell Olgaç (Rodell Olgaç 1995: 9). Det interkulturella arbetssättet som i stället borde 

anamma i skolans värld innebär att det sker ett möte mellan barnens olika kulturer och kunskaper 

som vidare kan bidra till att barnet känner sig värdefullt och respekterat (Rodell Olgaç 1995: 17).

 Rodell Olgaç nämner vidare att man inom skolans ram genom enkla bildövningar kan 

bidra till en viss utveckling i de nyanlända elevernas lärande. Eftersom människan har olika 

uttrycksmöjligheter så menar Rodell Olgaç att det är ytterst viktigt att använda så kallade icke- 

verbala metoder för att låta barnen få möjlighet att visa vad de kan (Rodell Olgaç 1995: 25). Det 

är alltså viktigt att försöka se varje barns speciella behov och möta detta speciella behov, alltså 

där de befinner sig i sin utveckling. Samtidigt menar Rodell Olgaç att läraren i 

förberedelseklassen måste skapa en god arbetsro och en god sammanhållning i den rådande 

gruppen (Rodell Olgaç 1995: 42). För många av de nyanlända barnen innebär mötet med den 

svenska skolan en helt ny kontakt med en ny värld som man aldrig mött på tidigare. I studien 

ligger det alltså mycket fokus på hur läraren i förberedelseklassen organiserar och bedriver 
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undervisningen för att alla elever ska känna sig sedda och hörda (ibid.). Rodell Olgaç betonar 

även vikten av gruppsammanhållningen i en förberedelseklass och menar att fokus bör ligga på 

att bygga upp en positiv stämning i klassen och skapa vänskap och respekt mellan eleverna. 

Samarbetet mellan eleverna i förberedelseklassen är även viktig då det ger eleverna möjlighet att 

hjälpa varandra och lära av varandra (Rodell Olgaç 1995: 49).     

 Likt Rodell Olgaç, resonerar även tvåspråkighetsforskaren Monica Axelsson kring olika 

arbetsmetoder som har i syfte att utveckla elevens lärande samt den sociala förmågan hos eleven. 

Cooperative learning är en arbetsmetod som innebär att eleverna arbetar tillsammans, två eller 

flera elever i en och samma grupp där de arbetar mot ett gemensamt mål. Syftet med denna 

arbetsmetod är att skapa vänskap mellan eleverna samt att motverka etniska motsättningar och 

rasism som kan uppstå i klassrummet. Cooperative learning har dessutom visat resultat på att 

nyanlända elever presterar bättre under denna typ av arbetsform. Att eleverna sitter och arbetar 

två och två eller fler i grupp kan dessutom påverka kontakten mellan eleverna, deras 

självförtroende, deras motivation, deras självförtroende, deras motivation samt inställningen till 

barn från andra ursprungskulturer (Axelsson 1999: 69-70). Att tillämpa arbetsmetoden 

cooperative learning både i förberedelseklass och i ordinarie klass kan uppmuntra all typ av 

samarbete i form av bland annat att de elever som har varit i Sverige under en längre tid och som 

behärskar det svenska språket tillräckligt, kan hjälpa de nyanlända eleverna genom att visa dem 

till rätta, tolka åt dem et cetera. Axelsson menar vidare att värdefulla kommunikativa 

inlärningsaspekter, likt cooperative learning, bör uppmuntras i skolans värld för att få nyanlända 

elever att känna sig delaktiga i skolans värld (ibid.). Många av de nyanlända eleverna har oftast 

inte haft en skolgång och den kunskap som de har i det svenska språket är mycket begränsad och 

kan därför inte alltid räcka till för mer ingående kommunikation med kamrater menar Axelsson. 

Av denna anledning finner Axelsson det angeläget för läraren att finna arbetsmetoder som 

anknyter till elevernas kulturella ursprung, modersmål och kunskaper (Axelsson 1999: 69).

 Axelsson betonar alltså vikten av kollektiva arbetssätt som samtidigt kan bidra till att 

läraren tillvaratar klassens samlade kompetens:  

I en grupp där alla vågar komma till tals, kan gruppens samlade kompetens, både den tankemässiga och 

språkliga, göra att nivån på diskussionerna blir högre än vad någon elev enskilt kan prestera i vanliga 

klassrumssituationer. Detta gynnar elevens allsidiga språkutveckling samtidigt som läraren har möjlighet 
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att anpassa innehållet och progressionen i undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar 

(Axelsson 1999: 70).  

Psykologen Roger Ellmin (2011) har också resonerat kring olika arbetsformer som kan inkludera 

eleven didaktiskt och socialt i klassrummet och menar att goda relationer mellan lärare och 

elever och elever emellan är av avgörande betydelse för elevens lärande. När eleverna vet att de 

har lärare och klasskamrater som värdesätter och erkänner dem får eleverna ett bättre socialt 

utbyte och ett bättre kunskapsmässigt utvecklande (Ellmin 2011: 72). Ellmin menar att 

människan är i ständigt samspel med andra och att människan utvecklas i samspel med andra. 

Gruppen och/eller klassen i skolan blir därför en viktig social arena där eleverna blir varandras 

arbets- och utvecklingsmiljö, där det sker en ömsesidig påverkan på gott och ont. Denna 

ömsesidiga påverkan kan vara mer eller mindre medveten för eleverna menar Ellmin (Ellmin 

2011: 82). Enligt Ellmin ska läraren ge eleverna nyckeln till sitt eget lärande så att hon/han själv 

kan överblicka samt reflektera över sin egen lärprocess. För att lyckas med denna metod bör 

läraren utveckla lärarrollen från ”jag-undervisar-och-du-lär-dig-modellen” till en lärarroll som 

både uppmuntrar, stödjer och erbjuder medel för eleven till att få en större kontroll över sitt eget 

lärande. Däremot bör läraren vara tydlig med sitt eget ledarskap och den kontroll som det innebär 

att ha över undervisningens form och innehåll, och inte förlora denna kontroll (Ellmin 2011: 18).

 Enligt Ellmin bör läraren ha en kompetens som innebär att skapa struktur och miljö för 

lärandet som sätter igång processer som leder mot målen med undervisningen (ibid.). Denna 

inställning kan medföra till att eleverna upptäcker att lärande inte är någonting som andra ”gör åt 

dem”, utan förhoppningsvis kommer de till insikt om att lärande är en process där de själv aktivt 

måste delta för att se resultat. Detta förutsätter en typ av kompetens hos läraren som ligger i 

behärska tekniker och metoder som kan motivera och engagera eleverna i att ta eget ansvar för 

sitt lärande i syfte att vilja uppnå, visa och värdera resultat menar Ellmin. Ett sätt att uppnå detta 

enligt Ellmin, är att skapa struktur och miljö för lärandet som sätter igång processer hos eleverna 

som leder dem mot målen med undervisningen. När det sker en koppling mellan befintlig 

kunskap och ny kunskap så formas ytterligare ny kunskap i en aktiv process hos eleven. Detta 

innebär att lärandet oftast underlättas om kunskapen är förankrad i elevens 

verklighetsuppfattning, det vill säga, i elevens tidigare kunskaper och erfarenheter (Ellmin 2011: 

18-19). I ett socialt och kulturellt sammanhang konstrueras kunskap om vår omvärld människor 
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emellan. Lärande är alltså ett skapande av kunskap som sker i en social process och där språket 

har en betydande roll, eftersom det är genom språket som människor talar med varandra, 

strukturerar information och vidare i dialog omvandlar den till kunskap menar Ellmin (Ellmin 

2011: 19).    
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6. Material och metod 
I denna del av mitt examensarbete kommer jag att redovisa för hur min undersökning är 

genomförd och vilka överväganden och strategiska val som ligger till grund för hur jag har 

genomfört min studie. Vidare presenteras det material och de metoder som används för 

materialinsamling och analys. För att kunna finna svar på mina frågeställningar har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer då jag är intresserad av att försöka förstå människors sätt 

att resonera om ett fenomen (Trots 2010: 33). I mitt fall handlar det om att försöka förstå hur 

pedagoger resonerar kring undervisningsstrategier i syfte att inkludera nyanlända elever.  

6.1 Hermeneutisk metodansats 
Den hermeneutiska metodansatsen handlar om att tolka, förstå och förmedla. Denna ansats 

används för att förmedla upplevelser av olika fenomen. Eftersom mitt syfte med denna studie är 

att få tillgång till människors egna upplevelser av ett fenomen så är den hermeneutiska 

metodansatsen lämplig att använda (Fejes & Thornberg 2009: 62). Den hermeneutiska 

metodansatsen handlar om ett erkännande av att det finns flera sätt att förstå världen eller flera 

sätt att förstå en företeelse (Ödman 2007: 14). Förståelsen handlar således om den mänskliga 

existensen och den mänskliga existensens villkor och möjligheter (Ödman 2007: 25). Den 

hermeneutiska metodansatsen söker efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt, och i detta 

examensarbete förmedlas dessa möjliga innebörder som en språklig beskrivning av människors 

olika sätt att förstå ett fenomen. De innebörder och de meningssammanhang som förmedlas av 

informanterna i denna studie förstås i första hand genom en tolkning av det undersökta 

fenomenet, och enligt professorn Per-Johan Ödman är tolkning den främsta kunskapsformen för 

den hermeneutiska metodansatsen (Ödman 2007: 48). Pedagogerna Fejes och Thornberg menar 

att man vidare brukar skilja mellan två grundläggande ansatser för resonerande och slutledning i 

analysarbetet (Fejes & Thornberg 2009: 23). Den induktiva ansatsen som jag anser kan relateras 

till min studie innebär att jag som forskare drar mer allmänna slutsatser utifrån en mängd 

enskilda fall. Det är genom mina intervjuer med de olika pedagogerna som jag försöker söka 

efter en slutsats. Däremot är dessa induktiva slutledningar ”aldrig bindande eftersom det alltid är 

möjligt att framtida observationer innehåller undantag i förhållande till det som tidigare 

observerats” (Fejes & Thornberg 2009: 23-24).  
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Hur går det egentligen till när man ska tolka och förstå någonting? Ödman (2007) menar att man 

i början av en tolkningsprocess startar ganska planlöst då man sällan har tillgång till någon 

fullständig helhetsbild. I denna så kallade fas försöker människan bilda sig en uppfattning om de 

mindre delar som han/hon kan urskilja och försöker därefter konstituera dessa mindre delar till 

någonting större. Det handlar hela tiden om att försöka hitta innebörden hos ett fenomen. Ödman 

liknar detta vid att lägga ett pussel och menar att man går från del till helhet och från helhet till 

del. Med hänsyn till detta innebär det att hermeneutik är en ständig kontextualisering och 

dekontextualisering. Detta pendlande mellan del och helhet är det som kännetecknar förståelsen 

som i sin tur kan betraktas som den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln bör 

uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar (Ödman 2007: 98-100). 

Innebörd och mening byggs alltså upp av de olika delarnas innebörd och det handlar alltså om ett 

samspel och en interaktion mellan mig och pedagogerna och deras utsagor (Ödman 2007: 101). I 

denna hermeneutiska cirkel finns det däremot ingen början eller slut. En absolut nollpunkt där 

processen startar och slutar finns inte, idén är i stället att det finns en utvecklingsnivå, som det 

inte finns något sätt att hinna ikapp med, eftersom det sker en ständig utveckling av det 

undersökta fenomenet. Ödman menar att vår förståelse för ett visst fenomen eller för en viss 

företeelse endast avspeglar ett moment i vår utveckling, och den tolkning som vi förmodligen 

betraktar som slutgiltig och absolut kommer kanske i framtiden att formuleras om (Ödman 2007: 

107).     

6.2 Kvalitativa intervjuer 
Den kvalitativa intervjun är en metod som skapar möjligheten till en typ av utväxling av 

synpunkter mellan två personer som talar om ett visst ämne (Dalen 2008: 9). Syftet med denna 

typ av metod är alltså att få fram träffande och beskrivande information om hur människor 

upplever saker och ting (ibid.). Då den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen 

utifrån undersökningspersonernas synvinkel, och försöker utveckla mening ur deras erfarenheter 

så anser jag att den kvalitativa intervjumetoden är en lämplig vald metod att ha som 

utgångspunkt i min studie (Kvale & Brinkmann 2009: 17), då även syftet med min undersökning 

är att ur ett lärarperspektiv, förstå hur pedagoger i förberedelseklass och ordinarie klass, i mötet 

med nyanlända elever planerar och genomför sin undervisning för att underlätta för socialt 

samspel och lärande i klassrummet. Det är alltså lärarens egna erfarenheter och uppfattningar 
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som ligger i fokus i denna studie. Forskningsintervjun är en typ av intervju där kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Syftet med denna valda 

metod är alltså att försöka förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv menar Kvale och Brinkmann (Kvale & Brinkmann 2009: 39).  

6.2.1 Urval 

Bekvämlighetsurval 

Vid val av intervjupersoner till min studie har jag utgått ifrån det Jan Trost kallar för, nämligen 

Bekvämlighetsurval med principen om att ”man tager vad man taga kan” (Trost 2007: 31). 

Vidare resonerar Trost om en speciell variant av bekvämlighetsurval som han kallar för 

Snöbollsmetoden (Trost 2007: 32). Detta innebär att vid urvalet av intervjupersoner har jag frågat 

en lärare på en skola jag tidigare har haft min verksamhetsförlagda utbildning på, och denna 

kontaktperson har sedan frågat andra pedagoger i skolan ifall de kunde ställa upp i min studie. 

Jag har vidare skickat ett brev till informanterna där jag beskriver studiens syfte med mera 

(Bilaga 1).     

 

Val av skola - Skolan är en kommunal grundskola som ligger i södra Stockholm. Skolan består 

av nittio procent elever med annan etnisk, kulturell och religiös bakgrund än etnisk svensk 

bakgrund. Anledningen till att jag just har valt att utföra min studie i denna skola beror på att jag 

tidigare har haft min verksamhetsförlagda utbildning där. Detta har resulterat i att jag känner en 

viss trygghet i att närvara på skolan och även i att prata med elever och pedagoger på skolan. Att 

jag utför min studie i en skola där jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning kan även 

innebära nackdelar i den bemärkelsen att jag inte väljer att se vissa mönster som kanske fungerar 

”mindre bra” och som inte gynnar nyanlända elevernas lärande. Detta är jag medveten om, och 

har under intervjuns gång haft det i åtanke, det vill säga att jag ska se till alla delar i mitt 

analyserande av material och inte ”sopa” material under mattan för att det på något sätt kan 

påverka skolans rykte och status på ett negativt sätt.  

 

Förberedelseklassen i den undersökta skolan är en mottagande verksamhet för elever som precis 

har kommit till Sverige. Verksamhetens mål är att ge eleverna en grund och baskunskaper i det 
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svenska språket så att eleverna så fort som möjligt ska kunna använda språket informellt och i 

konkret kommunikation. Pedagogerna i ”Lotsen” menar att de nyanlända eleverna ska lära sig 

viss studieteknik innan de successivt slussas ut i sin ordinarie klass. När eleven väl är ute i den 

ordinarie klassen så har det mottagande arbetslaget en ambition att vidare arbeta med elevens 

språkutveckling av det svenska språket och med fördjupande ämneskunskaper.  

 

Val av informanter - Dalen menar att man som forskare bör tänka på att det intervjumaterial som 

har samlats in måste vara av en sådan kvalitet att det i sin tur kan ge en tillräcklig grund för 

vidare tolkning och analys av den (Dalen 2008: 54). Jag har intervjuat fyra verksamma lärare 

med skilda pedagogiska bakgrunder. För att på bästa möjliga sätt söka efter en kvalitet i dessa 

fyra intervjuer som jag tycker kan utgöra ett tillräckligt underlag för tolkning och analys av 

material, anser jag att fyra intervjupersoner räcker för att kunna fånga upp nyanser och mångfald 

inom detta ämnesområde. De utsagor som jag fick tillgång till genom intervjuerna anser jag vara 

tillräckligt innehållsrika. Däremot bygger min undersökning endast på små urval och är alltså 

inte representativ för befolkningen i statistisk mening (Trost 2010: 16) för jag undersöker bara en 

skola med endast fyra intervjupersoner.  

 

Pedagoger i förberedelseklass 

Sammanlagt har jag intervjuat fyra lärare och två av dem är verksamma pedagoger i 

förberedelseklassen. Khalida är verksam lärare i förberedelseklassen i den undersökta skolan. 

Hon har en magisterexamen i litteratur och i det ryska språket, samtidigt har hon kompetens 

inom ämnena kemi, fysik, matematik och läs/skrivinlärning. I tolv år har Khalida arbetat med 

nyanlända elever. Förutom det svenska språket har Khalida även språkkunskaper i turkiska och 

azerbajdzjanska. För Khalida är det viktigt att alla elever ska känna tryggheten i skolan och 

tilliten till henne som pedagog. Hennes ambition är att ha glädjefyllda lektioner då hon anser att 

glada elever lär sig mycket mer.         

 Malin är även hon verksam specialpedagog i förberedelseklassen och har även utbildning 

i svenska som andra språk. I sjutton år har Malin arbetat med nyanlända elever. För Malin är det 

viktigt att alla elever blir sedda och lyssnade till varje dag, och eleverna ska känna trygghet när 
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de kommer till skolan. Ett sätt för Malin att motivera och inspirera de nyanlända eleverna i 

skolarbetet är att stärka deras självkänsla och självförtroende.  

 

Pedagoger i ordinarie klass 

De två resterande lärarna som jag intervjuade är Patrick som är SO (Samhällsorientering) - och 

svensklärare i årskurserna 1-7. Han har kompetens inom ämnena historia och religionskunskap. 

Patrick undervisar i engelska, SO och NO (Naturorientering). För Patrick är det ytterst viktigt att 

tydliggöra målen för eleverna så att det vet vad som förväntas av dem och vad de ska lära sig. 

  Anna har ursprungligen en civilingenjörsexamen och tog sin lärarexamen 2001. År 2001 

började hon arbeta som Ma/No- lärare i skolan.  I arbetet med tvåspråkiga ungdomar menar hon 

att den ger henne både styrka och hopp. Vid sidan av sitt yrke studerar hon en överbryggande 

kurs i Specialpedagogik. 

6.2.2 Genomförande 

Min intervju är halvstrukturerad och detta innebär att den varken har ett öppet vardagssamtal 

eller ett slutet frågeformulär (Bilaga 2). I en sådan intervju brukar man utgå från en intervjuguide 

som fokuserar på vissa teman och kan vidare innehålla förslag till frågor (Kvale & Brinkmann 

2009: 43). Intervjuguiden bidrar även till möjligheten att göra förändringar vad gäller frågornas 

form och ordningsföljd som kan behövas för att kunna följa upp de specifika svar som den 

intervjuade personen ger, och de historier som hon/han berättar under intervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009: 140). Då mitt syfte var att försöka få förståelse för lärarens egna erfarenheter 

och upplevelser för hur han/hon planerar och genomför sin undervisning för att underlätta för 

socialt samspel i klassrummet och lärande i mötet med nyanlända elever menar jag att det är 

viktigare att lyssna till vad läraren berättade om än att fokusera på vad jag skulle skriva ner. 

Därför ställdes frågorna under intervjun i anknytning till vad läraren delade med sig. Utifrån vad 

läraren berättade fortsatte vi dialogen genom att jag ställde följdfrågor som kunde hjälpa mig att 

få en djupare förståelse. Detta förhållningssätt kan med Kvales och Brinkmanns definition kallas 

för medveten naivitet. Medveten naivitet innebar att jag som intervjuare visade en öppenhet för 

oväntade och nya fenomen istället för att presentera redan färdiga kategorier och 

tolkningsscheman för informanterna. Som intervjuare, med den medvetna naiviteten som 
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utgångspunkt, var jag nyfiken och lyhörd inför vad som sades (Kvale & Brinkmann 2009: 46). 

Den planerade intervjun sågs även som en instrumentell dialog där syftet var att försöka få 

tillgång till beskrivningar och berättelser som sedan skulle tolkas, analyseras och rapporteras 

(Kvale & Brinkmann 2009: 49). Vidare hade den upplagda intervjuguiden ett explorativt syfte i 

den bemärkelsen att den var öppen och därmed inte slaviskt följde ett färdigt manus med 

strukturerade frågor. Som jag har nämnt tidigare så innebar detta förhållningssätt att jag som 

intervjuare introducerade en fråga eller ett tema som skulle undersökas, därefter följde jag upp 

intervjupersonens svar och sökte ny information om och nya infallsvinklar i ämnesområdet som 

utgjorde min undersökning (Kvale & Brinkmann 2009: 121-122). Detta förhållningssätt bidrog 

till att jag som intervjuare kunde få tillgång till perspektiv och synsätt som jag inte hade tagit del 

av innan, eller räknat med i intervjuguiden, och som kunde vara av värde för att jag skulle kunna 

uppnå syftet med min undersökning.        

 Vid utformandet av intervjuguiden och vid intervjuskedet planerade jag att utforma 

intervjufrågor med dynamisk prägel, det vill säga frågor som enligt Kvale och Brinkmann kan 

bidra till en god och behaglig diskussion och dialog mellan mig som intervjuare och lärarna som 

intervjupersoner. Kvale och Brinkmann menar att frågor med dynamisk prägel är ”korta, lätta 

att förstå och befriade från akademisk jargong” (Kvale & Brinkmann 2009: 147). Mina 

intervjufrågor uttrycktes i intervjupersonernas vardagsspråk för att han/hon skulle känna sig 

trygga i att berätta fritt kring det som diskuterades (ibid.), också för att frågorna skulle vara 

begripliga.             

 Jag inledde intervjun genom det Kvale och Brinkmann kallar för en orientering. En 

orientering innebär att jag som intervjuare definierar situationen för den intervjuade personen 

och berättar syftet med intervjun och att jag kommer att använda en bandspelare för att kunna 

spela in det intervjupersonen säger. Att jag valde att spela in reducerade onödigt missförstånd då 

jag inte behövde skriva ner informanternas svar. Istället kunde jag fokusera på informanterna och 

deras intervjusvar. Eftersom jag inledde intervjun med att tala om syftet med intervjun och 

bakgrunden till den menar Kvale och Brinkmann att intervjupersonen kan efter att syfte och 

bakgrund redogjorts, känna att intervjun var ett berikande tillfälle för henne/honom och kan 

tycka om att tala fritt med en uppmärksam lyssnare (Kvale & Brinkmann 2009: 144). Däremot 

menar Kvale och Brinkmann, att ifall inte syftet med intervjun redogjorts redan från början, så 
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hade det möjligtvis skapats en spänning i den bemärkelsen att intervjupersonen kan känna att 

han/hon har varit för öppen om bland annat personliga och/eller känslomässiga upplevelser 

samtidigt som han/hon undrar över intervjuns syfte och hur all den information som har sagts 

kommer att användas. Det handlar alltså om att intervjupersonen upplever att hon/han har gett 

för mycket information utan att få någonting i gengäld (ibid.). När vi började närma oss 

intervjuns slut så rundade jag av intervjun med att ta upp några av de viktigaste lärdomarna från 

intervjun. Detta gav möjlighet till intervjupersonen att kommentera, bekräfta, avkasta samt 

tillägga och/eller utveckla något som har diskuterats under intervjun. Intervjuerna ägde rum vid 

den undersökta skolan, i samtliga lärares arbetslags rum. Varje enskild intervju blev cirka 30 

minuter lång och jag anser att dessa blev tillräckligt innehållsrika för att vidare kunna analyseras.      

6.2.3 Bearbetning av material  

Eftersom jag hade spelat in intervjuerna så började jag med att lyssna på inspelningarna och jag 

skrev därefter ner allt som hade sagts så ordagrant som möjligt, men hoppade över upprepningar 

och annat som jag ansåg inte hade relevans för studien. Efter ett tag märkte jag att denna metod 

var för tidskrävande så jag började istället skriva minnesanteckningar med utgångspunkt i 

spelningarna och jag markerade vem som hade sagt vad. Dessa minnesanteckningar blev senare 

till hjälp när jag skulle sammanställa alla intervjuer. Jag valde att skriva ner anteckningar som 

jag ansåg vara viktiga i förhållande till studiens syfte. Minnesanteckningarna utvecklades 

därefter till en sammanfattning av alla intervjuer där jag kunde omstrukturera utsagorna till en 

mer strukturerad sammanfattning. Att jag sammanställde varje intervju och strukturerade upp 

den bidrog till att varje intervju fick samma struktur, och detta resulterade i att analysen 

underlättades. Jag valde alltså att dela in intervjuutsagorna i olika övergripande teman för att på 

så sätt skära bort all irrelevant och ointressant material som inte hade med studien att göra. De 

teman jag valde att dela in intervjuerna i skrevs upp i förhållande till studiens syfte. Varje tema 

fick en rubriksättning i form av en frågeställning. Rubriksättningarna på varje tema utgjordes av 

studiens frågeställningar. De intervjufrågor som utgjorde intervjuguiden placerade jag därefter 

under det tema jag ansåg svarade på rubriksättningen, alltså på frågeställningen. När jag skulle 

redogöra för mitt material och sedan analysera detta märkte jag att det blev för grundläggande 

rubriksättningar enbart med mina frågeställningar, det vill säga för stora och omfattande 
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rubriksättningar. Därför har jag valt att istället använda mig av informanternas egna utsagor som 

en rubriksättning och som jag anser representerar innehållet under varje frågeställning.  

6.2.4 Etiska riktlinjer 

Till mitt upplägg av intervjustudien hade jag etiska riktlinjer som jag utgick ifrån. Nedan 

presenterar och redogör jag för de fyra etiska huvudkraven som jag har beaktat i min studie. 

Dessa fyra etiska huvudkrav har följts enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010).  

Informerat samtycke 

Innan intervjun ägde rum så var jag mycket noggrann med att informera 

undersökningspersonerna om det allmänna syftet med studien. Därefter förklarade jag för 

intervjupersonerna om vem som kommer att få tillgång till intervjuerna och annat material. 

Kvale och Brinkmann menar att om det finns en sannolikhet att undersökningen kan komma att 

framkalla konflikter kan en sådan här överenskommelse vara bra som skydd både för mig som 

forskare och för intervjupersonerna. Den intervjuade personen gav alltså ge sitt samtycke till att 

jag som forskare kunde använda intervjuerna i min studie (Kvale och Brinkmann 2009: 87).  

Samtyckeskravet 

De undersökta personerna har rätten att dra sig ur studien när som helst då de valt att delta 

frivilligt i studien. Intervjupersonerna är informerade om samtyckeskravet, och han/hon kunde 

när som helst avbryta sin medverkan utan att det skulle påverka honom/henne negativt. 

Konfidentialitet 

För att enskilda personer inte ska igenkännas i studien kommer jag inte identifiera pedagogerna 

med deras riktiga namn i undersökningen. Undersökningspersonerna kommer att omnämnas med 

ett fingerat namn, och därmed vara anonyma i studien (Kvale och Brinkmann 2009: 88).  

Nyttjandekravet  
 

Detta innebär att jag om forskare endast får använda intervjupersonernas uppgifter för enbart 

forskningsändamål. De uppgifter som jag har fått tillgång till genom intervjupersonerna får heller 
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inte användas eller utlånas till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften och 

intervjupersonerna är väl medvetna om dessa förhållanden.  
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6.2.5 Validitet 

Reliabilitet i kvantitativa studier kräver att metoderna för insamling och analys av data ska kunna 

kontrolleras av andra forskare (Dalen 2008: 113-114). Beskrivningarna om reliabilitet kan vara 

svåra att bedöma i detta arbete, då det i den kvalitativa studien är just forskaren och dennes roll 

som är en viktig faktor. Validitet handlar om i vilken utsträckning den forskning som genomförs 

och/eller den metod som används verkligen undersöker det som avses att undersökas (Fejes & 

Thornberg 2009: 218). Validiteten i denna studie har en hög validitet eftersom jag hade i avsikt 

att ur ett lärarperspektiv, förstå hur pedagoger i förberedelseklass och ordinarie klass, i mötet 

med nyanlända elever planerar och genomför sin undervisning för att underlätta för socialt 

samspel och lärande i klassrummet. Eftersom jag ville undersöka detta ur ett lärarperspektiv så 

var det fyra lärare som svarade på dessa frågor och jag anser att dessa pedagoger har den 

kunskap som behövs för att svara på dessa frågor och av denna anledning har studien hög 

validitet. Under intervjuns gång kunde jag märka att det gick bra och att pedagogerna hade den 

kunskap och kompetens som jag sökte efter. Samtidigt hade jag följdfrågor som jag ställde till 

pedagogerna och detta ökade validiteten.  
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7. Resultat- och analys 
I denna del av mitt examensarbete kommer mitt empiriska material att presenteras, analyseras 

och diskuteras med utgångspunkt i mina teoretiska referensramar vilka är interkulturellt 

perspektiv, inkludering, segregerande integrering och inkluderande integrering. Respektive 

lärare kommer att omnämnas med ett fingerat namn. De fyra intervjuade lärarna kommer att 

presenteras som Malin, Khalida (lärare i förberedelseklass) och Patrick, Anna (lärare i ordinarie 

klass).  

7.1.1 Utflykter och studiebesök 

Khalida menar att i mötet med nyanlända elever försöker hon tänka på att vara så strukturerad 

som möjligt. Att kunna vara strukturerad och att ha en planering som man kan följa till punkt och 

pricka är en viktig del i de nyanlända elevernas lärprocess menar Khalida. Khalida uttrycker sig 

så här:  

Varje tisdag åker vi på utflykt, vi åker till exempel till olika museum. Varje onsdag arbetar vi vidare med 

utflykten genom att ta fram ord från utflykten som veckans ord, cirka 20 ord varje vecka som förhörs varje 

fredag (Khalida). 

Khalida fortsätter vidare och menar att vissa elever var kritiska gentemot dessa utflykter, då de 

ansåg att utflykter kunde man göra på fritiden och att de hellre i skolan ville hålla på med ”riktigt 

skolarbete”: 

Det handlar inte enbart om att gå och besöka ett museum, utan det handlar om att stärka tilltron till den 
egna språkliga och kommunikativa förmågan, det handlar om att kunna utveckla språket för att tänka, 
kommunicera och lära. Vidare handlar det om att kunna stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva 

på svenska samt bekanta sig med det svenska närområdet och olika kommunikationsmedel (Khalida). 

Khalida menar att de utflykter som de tillsammans går på med de nyanlända eleverna har som 

syfte att utveckla de nyanlända elevernas språk för att kunna tänka, kommunicera och lära. De 

nyanlända eleverna får efter avslutat besök presentera och berätta muntligt om utflykten för hela 

klassen. För att kunna redogöra för en presentation får eleverna lära sig språkliga strategier för 

att minnas och lära. Dessa strategier kan vara progressiv brainstorming, där eleverna tillsammans 

kommer fram till de viktigaste lärdomarna och slutsatserna från besöket. För att eleverna ska 
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förstå dessa ord som kommer fram genom den progressiva brainstormingen så får eleverna 

använda sig av ordböcker och andra hjälpmedel som till exempel datorer för stavning och 

ordförståelse. Eleverna får därefter skriva texter utifrån orden som de ska förstå och tolka. Målet 

med dessa studiebesök är att kunna våga kommunicera på svenska för att därmed utveckla den 

sociala förmågan hos eleverna så att han/hon i sin tur kan använda sig av den språkliga 

kompetensen i skola, hem et cetera. Från början så var det flera av eleverna som insisterade och 

inte ville följa med på utflykter och menade att de kunde gå på utflykter på fritiden i stället 

menar Khalida. Lahdenperä (2004) menar att det interkulturella perspektivet kräver en viss 

förståelse för andra kulturer, och utan en egen kulturell identitet blir det interkulturella lärandet 

”en färglös och ansiktslös klyscha” (Lahdenperä 2004: 139). Detta kan jag koppla till Khalida 

som menar att de nyanlända eleverna kommer till en skola som oftast inte är lik skolan i deras 

hemländer, då det kanske inte är en skoluppgift att gå på museum. ”Vissa av barnen saknar 

dessutom en skolgång” tillägger hon (Khalida). Att eleverna visade reaktioner på dessa utflykter 

kan av Lahdenperä förstås på så sätt att dessa elever saknar en egen kulturell identitet i form av 

att deras kulturella identitet inte just är att besöka museum och något som man gör i skolan i 

hemlandet. När de väl får en verklig insyn i den svenska kulturella identiteten bildas en 

oförståelse kring fenomenet. Om dessa elever däremot hade fått insyn och kunskap om deras 

egna kulturella identitet (vad skolan i deras hemland innebär) skulle detta kunna vara ett sätt att 

skapa förståelse för olikheter och likheter med den svenska kulturella identiteten (vad svensk 

skola innebär) och därmed bli en förutsättning för interkulturell sensibilitet (ibid.).  

 Samtidigt menar Lorentz att människan tenderar att skapa bilder av sin värld som har en 

inlåsningseffekt och i möten med ”de andra” kan människan genom dekonstruktion försöka bryta 

ner dessa låsningar i en förförståelse av världen på ett sätt som gör det lättare att möta andra 

(Lorentz 2009: 139). För att den interkulturella pedagogiken ska kunna genomsyra 

undervisningen och visa på resultat krävs bland annat kunskap och insikt för det okända och det 

främmande (ibid.). Att de nyanlända eleverna går på besök i olika museum och får kunskap och 

insikt om dessa, kan enligt Lorentz förklaras som ett sätt att lära sig att förstå och uppfatta 

olikheter och skillnader bland människors olika sätt att tolka saker och ting på beroende på 

människans uppväxt och uppfostran i skilda kulturer. Att därefter bygga vidare på denna kunskap 
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och utveckla förståelse för människors likheter och skillnader kan definieras som interkulturell 

kommunikation (Lorentz 2009: 140).  

7.1.2 Strukturerade veckor och anpassade arbetsmetoder 

Malin menar att hennes uppgift är att möjliggöra och skapa situationer för lärande: 

Att enbart sitta i klassrummet framför skolbänken och lyssna på mig ger inte resultat hos alla elever. Varje 

elev lär sig på skilda sätt och detta måste jag ha i åtanke när jag organiserar mina lektioner (Malin).  

Malin poängterar variation i undervisningen som en del av lärandet. Endast ett sätt att inhämta 

kunskap på ger inte resultat för alla elever, därför tycker Malin att hon har ansvar för att försöka 

reflektera kring frågor gällande undervisning och hur de nyanlända eleverna skaffar sig 

kunskaper och lär sig dessa kunskaper på bästa möjliga sätt. Malin tillägger dessutom att hon i 

undervisningen brukar lägga extra fokus på att förklara begrepp inom ämnet, samtidigt som hon 

använder sig av bilder, vilket hon tycker ger en närmare och/eller tydligare förklaring av 

fenomenet i fråga: 

Jag använder mig gärna av bilder eller andra tydliga förklaringar och brukar i möjligaste mån försäkra mig 

om att de har förstått det jag visar och redogör för eleverna. Det är viktigt att visa skilda sätt att inhämta 

kunskap på för dessa elever. De måste få veta att deras lärande inte behöver begränsas på grund av 

språkbrist (Malin).  

Enligt Lahdenperä innebär lärarens interkulturella kompetens i undervisningen att hon/han måste 

vara flexibel i sätt att vara på och försöka hitta mer anpassade undervisningsformer och/eller 

metoder för varje elev (Lahdenperä 2004: 33). Alla elever lär på olika sätt och en 

undervisningsstrategi kan möjligtvis visa på resultat och fungera för de flesta elever menar 

Malin, men för att få alla elever att känna sig inkluderade i skolarbetet bör läraren skapa struktur 

och miljö för lärandet att sätta igång processer som leder mot målen med undervisningen. För 

elever i behov av särskilt stöd är det av betydelse att läraren har en god överblick över elevens 

inlärningssätt. Det inkluderande förhållningssättet i klassrummet förutsätter just att läraren 

varierar undervisningsmetod och arbetssätt för att kunna erbjuda eleverna möjligheter till att 

inhämta kunskaper (Nilholm 2006).  
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Malin understryker också vikten av strukturerad lektionsplanering och menar att det är bra att 

veckan är noggrant strukturerad så att eleverna snabbt kommer in i rutinerna. Denna 

strukturerade vecka gör att eleverna känner sig trygga och att de lättare lär sig språket när de vet 

vad som förväntas av dem varje dag och varje vecka. Malin uttrycker sig så här: 

Då vår grupp ständigt ändras eftersom det flyttar in nya elever och/eller slussas ut i sina klasser så har just 

strukturen i verksamheten varit mycket viktig för att få gruppen att känna sig trygg (Malin). 

För att elever i behov av särskilt stöd ska lära sig strategier för hur man tar sig igenom skolarbete 

och dylikt, blir det nödvändigt att läraren skapar välstrukturerade och tydliga 

inlärningssituationer för dem och dessutom bör uppgifterna ligga på en lämplig nivå för eleven i 

fråga, menar Malin. Malin försöker alltså finna lämpliga arbetsmetoder för respektive elev för att 

han/hon ska utvecklas i sitt lärande och känna sig didaktiskt och socialt inkluderad i 

klassrummet. En inkluderande undervisning innebär bland annat enligt Nilholm (2006), ett sätt 

att se olikheter som en tillgång i arbetet. Det inkluderande klassrummet förutsätter dessutom att 

alla elever har inflytande, får ett utbyte av och är engagerade i arbetet och har sina sociala 

relationer (Nilholm 2006: 34). Ett framgångsrikt arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd, i 

detta fall för nyanlända elever är att ge de en tydlig struktur och en stimulerande undervisning 

som kan vara av betydelse för att inkluderad eleverna både didaktiskt och socialt i klassrummet, 

samt en skolsituation som just är anpassad för dem nyanlända eleverna. Malin har alltså 

ambitioner om att i undervisningen skapa möjligheter för lärande utifrån elevernas 

förutsättningar och behov för att han/hon ska känna delaktighet som enligt henne resulterar i mer 

prestation från elevernas sida då eleverna vet att de blir sedda och hörda.  

7.2 Ordinarie klass 

7.2.1 Samarbete och delaktighet 

Patrick menar att han försöker placera det nyanlända barnet så att han/hon får sitta med en annan 

elev i det ordinarie klassrummet. Patrick uttrycker sig så här: 

Risken finns att den nyanlända eleven inte förstår, språket kan brista, och det kan resultera i ett stopp i 

lärprocessen. Jag försöker tänka på att låta den nyanlända eleven får sitta med elever som är relativt duktiga 
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och som kan hjälpa den nya, gärna att den nyanlända eleven får sitta bredvid en elev som talar samma 

språk. Genom att låta den nyanlända eleven arbeta och sitta med en annan elev kan den nyanlända eleven 

känna trygghet (Patrick). 

Patrick betonar alltså tryggheten i klassrummet, och menar att den nyanlända eleven, i den nya 

klassrumsmiljön, bör känna en viss trygghet för att därmed kunna utvecklas i sin lärprocess samt 

kunna utöva en viss social samverkan i relation till sina övriga klasskamrater. Patrick menar 

dessutom att syftet med att låta den nyanlända eleven få sitta med en annan elev i klassrummet 

för att samarbeta, dessutom skapar möjligheten för eleverna att få ta del av varandras ”bagage”, 

det vill säga att det sker ett utbyte av erfarenheter och kunskaper som respektive elev delar med 

sig i den ömsesidiga kommunikationen mellan sig. Denna metod skapar enligt Patrick, ett 

ömsesidigt förhållande till varandra där respekt för ”den andre” blir det ledande ordet. Lorentz 

och Bergstedt (2006)  menar att det interkulturella lärandet kräver en kunskap om ”mig själv” 

och om ”de andra”, och utan denna kunskap kan en form av interkulturell kommunikation aldrig 

komma till stånd (Lorentz & Bergstedt 2006: 113). För att respektive elev ska kunna förhålla sig 

till en mångfald av olika kulturella kontexter krävs därför denna interkulturella kompetens, det 

vill säga kunskap och kompetens om ”de andra”.      

 Patricks organisation av undervisningen kan dessutom relateras till det Lahdenperä 

(2004) nämner, nämligen att begreppet interkulturell innebär en relation. I Patricks uttalanden 

om att han försöker placera den nyanlända eleven bredvid en annan elev i det ordinarie 

klassrummet, kan man se att det kan uppstå en typ av relation och interaktion mellan två elever. 

Denna relation kan relateras till de tre olika aspekterna av den interkulturella lärprocessen som 

Lahdenperä nämner. För det första så skapar Patrick möjligheter till inlevelse för de ”andra och 

annorlunda” genom att placera två individer med olika erfarenheter och kunskaper bredvid 

varandra. Lahdenperä menar att denna typ av aspekt möjliggör att deltagarnas, det vill säga 

elevernas egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper utgör en viktig del av undervisningen 

och av den interkulturella lärandeprocessen. För det andra innebär relationen mellan den 

nyanlända eleven samt den andra eleven, att båda två konfronteras med andra sätt att tänka och 

värdera när de utför olika typer av övningar och ska lösa dessa övningar. Detta resulterar i att 

båda eleverna blir varse om sitt eget sätt att tänka, samtidigt som den andra partens sätt att tänka 

tydliggörs. För det tredje blir konfrontationen med andra sätt att tänka och värdera på ett sätt för 
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respektive elev att bearbeta den egna etnocentrismen, och därmed bli medveten om att det finns 

flera sätt att tolka och värdera världen (Lahdenperä 2004: 24-25).     

 Eftersom den nyanlända eleven placeras bredvid en annan elev i ordinarie klass som 

redan behärskar det svenska språket tillräckligt, förutsätter Patricks arbetssätt en viss grad av 

språklig kompetens hos den nyanlända eleven. För att det ska ske en ömsesidig kommunikation 

mellan dessa två elever krävs en tillräcklig social förmåga för att ett utbyte av kunskaper och 

erfarenheter ska ske. Lorentz och Bergstedt (2006) betonar språkets betydelse när människan 

försöker förstå ett fenomen eller dess betydelse när människan försöker uttrycka sin egen 

förståelse av ett fenomen. Människans förmåga att förstå den värld han/hon lever i är språkligt 

förmedlat och det är genom språket människans uppfattning om ett fenomen kommer i uttryck. 

Det människan kan veta om sig själv och världen kan enligt författarna formuleras i ett språkligt 

uttryck av något slag (Lorentz & Bergstedt 2006: 248). Kommunikationen och relationen mellan 

dessa två elever i klassrummet kan utifrån Lorentz och Bergstedt alltså förstås på så sätt att det 

pågår ett ständigt utbyte av språk till hur de förstår sig själva och de fenomen som finns runt 

omkring eleverna.  

7.2.2 Inkluderande lärandemiljöer och ledarskap med klar vision 

Claes Nilholm menar att det finns ett antal faktorer som brukar betraktas som avgörande för att 

inkludering ska fungera. Pedagoger med stor erfarenhet av att försöka skapa och kartlägga 

inkluderande lärandemiljöer menar bland annat att ett ledarskap med en klar vision och ett 

samarbete i undervisningen är av avgörande faktorer för att den inkluderande lärandemiljön ska 

visa resultat (Nilholm 2006: 44). Den senare faktorn, det vill säga att läraren i klassrummet 

organiserar undervisningen på så sätt att samarbete blir en del av undervisningen, kan relateras 

till det Patrick beskrev, nämligen att han låter den nyanlända eleven sitta tillsammans med en 

annan elev i den ordinarie klassen för att tillsammans kunna samarbeta, hjälpa och lära av 

varandra. Att Patrick organiserar undervisningen på det här sättet kan ses som ett sätt att skapa 

en inkluderande lärandemiljö, men samtidigt menar Nilholm att detta även kan vara exempel på 

faktorer som många skulle mena utmärker en bra skola och inte endast faktorer som bara gäller i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd (ibid.). Det har vidare lyfts fram faktorer som 

ytterligare kan ses som gynnsamma för en inkluderande utbildning och lärarens förmåga att 
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stärka elevernas sociala relationer är en sådan faktor (Nilholm 2006: 45). Detta kan relateras till 

Patricks sätt att organisera undervisningen på. Att den nyanlända eleven i interaktion med en 

annan elev kommunicerar med denna resulterar i att eleverna ger och får respons av varandra. 

Att den nyanlända eleven får tillfälle och möjlighet till att aktivt delta och bidra med sina 

erfarenheter och kunskaper i interaktion med en annan elev kan dessutom ses som en typ av 

social inkludering, där den sociala förmågan kommer i uttryck mellan eleverna (Nilholm 2006).  

Patrick har en ambition att organisera och bedriva undervisningen på lika villkor för alla elever. 

Å ena sidan menar Patrick att den nyanlända eleven har kommit upp till den ordinarie klassen 

vilket kan innebära ett mer självständigt arbete och mer eget ansvar för sina studier: 

I förberedelseklassen kunde läraren hjälpa de nyanlända eleverna genom att organisera och anpassa 

undervisningsstoffet för den nivå eleven låg på. Allting gick förmodligen i elevens takt, och detta 

förhindrade säkerligen inte undervisningen, men i den ordinarie klassen så finns det inte bara nyanlända 

elever, det blir därför svårt att enbart fokusera på den nyanlända elevens lärande (Patrick). 

Å andra sidan menar han att den nyanlända eleven fortfarande befinner sig i en fas där det kan 

behövas extra hjälp i form av extra förklaringar och tydliggöranden av ord och inför uppgifter 

och dylikt, därför försöker han anpassa undervisningsstoffet utefter den nyanlända elevens 

förutsättningar och utefter vad eleven klarar av. Detta kan relateras till Haugs beskrivning av en 

undervisningsform med det inkluderande integreringsperspektivet som utgångspunkt (Haug 

1998: 23). Patrick har som ambition att organisera och bedriva undervisningen på lika villkor för 

alla elever, och på samma gång skapar han förutsättningar för den nyanlända eleven i syfte att 

utveckla hans/hennes lärprocess. Patrick är alltså medveten om de skillnader som finns mellan 

eleverna som han i sin tur hanterar genom det Haug kallar för individuellt tillrättalagd 

undervisning (Haug 1998). Patricks metod som han tillämpar för att kunna ta hänsyn till det 

faktum att den nyanlända eleven behöver mer hjälp är alltså att placera den nyanlända eleven 

bredvid en annan elev som behärskar det svenska språket mycket mer, samt avsätta mer tid för 

att ge tydligare förklaringar av begrepp och et cetera. Att Patrick försöker skapa förutsättningar 

för den nyanlända eleven i den ordinarie klassrumsundervisningen för att han/hon ska känna sig 

trygg i klassrummet och som en del av gemenskapen i klassen kan vidare enligt Haug förstås på 

så sätt att ett demokratiskt deltagarperspektiv genomsyrar Patricks undervisning. Enligt detta 
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perspektiv minskar avståndet mellan människor och det underlättar i sin tur för en friare samvaro 

mellan människorna (Haug 1998: 20). När två elever sitter och samarbetar med varandra så sker 

ett utbyte av erfarenheter och kunskaper (Lahdenperä 2004). Denna kunskaps/erfarenhets utbyte 

mellan två elever bottnar oftast i ömsesidig respekt för olika synpunkter samtidigt som det kan 

skapa en känsla av acceptans av andra och av sig själv (Haug 1998: 20).  

7.2.3 Att finna nyckeln till sitt eget lärande 

Vanligtvis brukar det finnas en lärare i klassrummet på lektionstid, men vid enstaka tillfällen 

brukar den ordinarie klassläraren ta hjälp av ytterligare en lärare. Dessa enstaka tillfällen brukar 

vara då läraren ska undervisa i ämnen som kräver mycket mer enskilt arbete, och då ordinarie 

klassläraren inte hinner hjälpa varje elev enskilt i klassrummet. Anna menar att i organiserandet 

av undervisningen i mötet med nyanlända elever försöker hon dela upp klassen på två pedagoger 

så att den ena pedagogen tar hand om den mindre gruppen, som oftast består av de nyanlända 

eleverna och den andra gruppen brukar Anna ta hand om. Anna uttrycker sig enligt följande: 

Jag försöker se alla elever, jag måste se alla elever för att de ska lyckas i skolarbetet och eleverna vill bli 

sedda, speciellt de nyanlända eleverna (Anna). 

De nyanlända eleverna kommer förmodligen till en ny skolmiljö som de i sitt hemland kanske 

aldrig har stött på. Att försöka visa dessa elever att läraren ser och hör dem skapar en bild hos de 

nyanlända eleverna att skolan är viktig och att skolan tar eleven och dennes lärande på allvar, 

menar Anna. Som lärare måste man skapa möjligheter för dessa elever att våga uttrycka sig 

själva och våga vara sig själva i klassrummet bland alla övriga elever: 

I förberedelseklassen kan den nyanlända eleven säkerligen våga uttrycka sig för att den känner en viss 

gemenskap med de övriga nyanlända eleverna, men i mitt klassrum har jag sett att den nyanlända eleven 

inte vågar uttrycka sig på samma sätt, därför måste jag visa för eleven att jag bryr mig om elevens lärande 

och visa att jag finns här för honom/henne (Anna).  

Anna menar vidare att hennes lärarroll inte innebär att göra allt arbete för den nyanlända eleven, 

utan eleven måste inse att han/hon har börjat i ordinarie klass vilket innebär att det är mycket 

mer eget ansvar för sina studier. Eleven ska veta att läraren finns på plats för att hjälpa 
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honom/henne, men samtidigt måste läraren göra det tydligt för eleven att hon/han själv ansvarar 

för sitt lärande och att eleven själv måste ta ansvar att vilja uppnå resultat i ordinarie klassen. 

Den nyanlända eleven måste själv inse vilken kunskap han/hon har och sedan förankra denna 

kunskap i skolarbetet enligt Anna. Detta innebär en typ av interkulturell kompetens då Anna 

utgår från elevens egna erfarenheter i undervisningen i syfte att den nyanlända eleven i den nya 

klassmiljön utvecklar ny kunskap genom den befintliga kunskap som eleven redan har. 

Lahdenperä (2004) menar att läraren i en mångkulturell lärandemiljö, likt den undersökta skolan, 

bör skaffa sig ett nytt sätt att förhålla sig till den nya verkligheten som mångkulturaliteten 

medför. Att vara flexibel och hitta mer anpassade undervisningsformer och metoder som gynnar 

den nyanlända eleven innebär att tillämpa det interkulturella perspektivet på undervisningen 

(Lahdenperä 2004: 33). Att Anna i undervisningen låter eleven själv reflektera över sin egen 

kunskap och därefter bygga vidare på denna kunskap resulterar vidare enligt Lorentz och 

Bergstedt (2006) i att likhetstänkande och subjektiva uppfattningar motverkas och istället öppnar 

upp för ett ”gemensamt språk, där gemensamhet och social inkludering skapas av deltagande, 

identitet, självmedvetenhet och gemensamma bildningsbehov” (Lorentz & Bergstedt 2006: 29).      

7.2.4 Extra resurs i klassrummet för att se och höra alla elever 

Anna menar att hon delade upp klassen på två pedagoger där den ena pedagogen fick ta hand om 

en mindre grupp, som oftast bestod av endast nyanlända elever. Argumentet för detta var bland 

annat att Anna inte hann hjälpa den nyanlända eleven då eleven behövde mer tid än de elever 

som redan går i ordinarie klass och därför ansåg hon att en så kallad ”hjälplärare” skulle finnas 

till i klassrummet som kunde hjälpa dessa elever samtidigt som Anna menade att man på detta 

sätt kan tillgodose alla elevers behov. Annas beskrivning i organiserandet av undervisningen i 

mötet med nyanlända elever kan relateras till det Haug (1998) beskriver, nämligen en 

segregerande integrering. Enligt detta specialpedagogiska perspektiv kan undervisningen för 

eleven i behov av särskilt stöd organiseras på så sätt att eleven är med i den ordinarie 

klassrumsundervisningen tillsammans med de andra klasskamraterna, men får däremot bland 

annat enskilda undervisningstimmar eller undervisning i form av deltagande i mindre grupper i 

eller utanför klassrummet. Det centrala bör dock ligga i att försöka hitta den optimala 

lärandemiljön för den enskilda eleven i behov av särskilt stöd (Haug 1998: 22). I Annas situation 
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finns det en ambition att inkludera den nyanlända eleven i den ordinarie 

klassrumsundervisningen, men samtidigt delar hon upp klassen i två, där de nyanlända eleverna 

får sitta avskilt tillsammans med en annan lärare i klassrummet. Anna intar, enligt Haug, en 

kompensatorisk lösning som innebär att läraren ger eleven i behov av särskilt stöd en tillrättalagd 

utbildning i syfte att kunna stärka elevens svaga sidor, vilket i detta fall kan vara den nyanlända 

elevens språkbrist (Haug 1998: 17). Den kompensatoriska lösningen kan leda till konsekvenser i 

form av att eleverna kan uppfattas som stigmatiserande och de elever som får denna 

kompensation kan hamna i en stigmatiserad och marginaliserad position för resten av sin tid som 

elever (Haug 1998: 18).          

 Anna integrerar de nyanlända eleverna i sitt klassrum, det vill säga, hon anpassar de 

”avvikande” eleverna i ett oförändrat system (Nilholm 2006: 15). De nyanlända eleverna får vara 

med på hennes ordinarie klassrumsundervisning, men eftersom Anna inte kan ge den hjälp och 

den tid dessa elever behöver så tar hon hjälp av ytterligare en lärare och placerar alla nyanlända 

elever i en och samma grupp som sitter avskilt från de övriga eleverna i klassrummet. Den 

struktur och organisation som de nyanlända eleverna hade i förberedelseklassen fortsätter alltså 

att fungera på samma sätt även i den ordinarie klassen. Ett inkluderande klassrum betyder 

däremot, enligt Nilholm, en typ av systemförändring där klassrummet ska vara organiserad 

utifrån det faktum att barn är olika (Nilholm 2006: 14). Denna aspekt kan ses mindre av i Annas 

klassrum, då hennes kompetens att möta alla elever i klassrummet kan ses som bristfälliga ur ett 

interkulturellt perspektiv. Inkluderande integrering innebär alltså alla barns rätt till deltagande i 

de ”ordinarie” praktikerna. Om det finns ambitioner, likt Anna, att inkludera ”avvikande” barn i 

det ordinarie klassrummet, samtidigt som man ser förekomsten av segregerande praktiker i detta 

ordinarie klassrum, då är det ett tecken på en ofullständig inkludering (Nilholm 2006: 19). 
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8. Avslutande diskussion 

I denna del av mitt examensarbete kommer jag att summera vad jag har kommit fram till. Vidare 

kommer jag att diskutera resultaten i relation till den tidigare forskning som jag har presenterat.

 Syftet med denna studie har varit att, ur ett lärarperspektiv, förstå hur pedagoger i 

förberedelseklass och ordinarie klass, i mötet med nyanlända elever planerar och genomför sin 

undervisning för att underlätta för socialt samspel och lärande i klassrummet, ur ett interkulturellt 

perspektiv. Undersökningen är genomförd med hjälp av intervjuer där fyra lärare i den 

undersökta skolan har fått ge sina perspektiv på sitt förhållningssätt till nyanlända elever.  

8.1 Enkla bildövningar kan bidra till ett fortsatt lärande hos nyanlända 
elever 
Ambitioner om att ha strukturerad lektionsplanering med noggrant utformad veckoplanering är 

någonting som genomsyrar undervisningen i förberedelseklassen i den undersökta skolan. Detta 

resulterar i att de nyanlända eleverna känner sig inkluderade i skolarbetet och i den sociala 

gemenskapen i klassrummet. Det är ytterst viktigt att skapa processer som sätter igång lärandet 

och leder eleverna mot målen med undervisningen. Liknande resultat finner jag i Rodell Olgaç 

(1995) studie, där hon menar att de nyanlända eleverna är i behov av fasta rutiner där samma 

mönster upprepas varje dag för att inte skapa oro och en negativ inställning hos dessa elever 

gentemot övriga klasskamrater och till skolan (Rodell Olgaç 1995: 6). När de nyanlända 

eleverna, i den undersöka skolan, vet vad som förväntas av dem varje dag och varje vecka känner 

de sig trygga och kan därmed prestera tillräckligt i skolarbetet i förberedelseklass.   

 Resultat visar på att de nyanlända eleverna känner sig inkluderade i undervisningen när 

pedagogen kan använda sig av bilder som ger tydligare förklaringar på olika fenomen. Det finns 

alltså ambitioner om en flexibilitet det innebär att ha som lärare i förberedelseklass när syftet är 

att inkludera eleven i klassrummet, både didaktiskt och socialt. Om de nyanlända eleverna ges 

möjligheter till att vara delaktiga i skolarbetet så kan detta även resultera i att de kommunicerar 

med läraren och de övriga eleverna i klassrummet, vilket betyder att de även kan känna sig 

socialt inkluderade. Liknande förhållningssätt redogör Rodell Olgaç för i sin studie där hon 

menar att man inom skolans ram, genom enkla bildövningar, kan bidra till ett fortsatt lärande. 
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Eftersom människan har olika uttrycksmöjligheter så är det även viktigt att använda sig av så 

kallade icke-verbala metoder i klassrummet (Rodell Olgaç 1995: 25). Med utgångspunkt i de 

nyanlända elevernas erfarenheter och kunskaper försöker alltså pedagoger i förberedelseklass 

finna lämpliga arbetsmetoder anpassade för deras nivå och detta resulterar i mer prestation från 

elevernas sida då uppfattar att de har lärare som bryr sig om deras lärprocess. Ellmin (2011) har 

diskuterat relationen mellan lärare och elev och har hänvisat till Aspelin som menar att läraren i 

sitt bemötande av eleven kan påverka dennes motivation och prestation i skolan. Om man i 

klassrummet söker efter lika villkor för alla elever så bör alla elever bemötas utifrån sina 

varierande förutsättningar och detta i sin tur skapar förutsättningar för jämlikhet i klassrummet 

oavsett skilda bakgrunder (Aspelin (1999), se Ellmin 2011: 73). I förberedelseklassen, i den 

undersökta skolan, finns det ambitioner om att just bemöta varje elev utifrån hans/hennes 

förutsättningar. När alla elever ges möjligheten till att bidra med någonting och bli delaktiga i 

den didaktiska och den sociala aspekten i klassrummet skapas jämlikhet i klassrummet, trots 

skilda bakgrunder. Vidare finns det strävanden av att utveckla språket och stimulera elevernas 

intresse för språket genom att gå på utflykter och besöka olika museum. Arbetsmetoder i syfte att 

utveckla de nyanlända elevernas språk används i förberedelseklassen för att eleverna så snabbt 

som möjligt ska kunna kommunicera och vidare kunna upprätthålla en position i tillvaron genom 

att skapa mening via språket. De nyanlända eleverna insisterade i att utflykter inte tillhörde 

skolarbetet och att de lika gärna kunde besöka museum på fritiden. Syftet med dessa utflykter är 

att eleverna ska utveckla sin lärprocess samtidigt som de utvecklar den kommunikativa förmågan 

och den sociala förmågan när de tillsammans kommer fram till de viktigaste lärdomarna och 

slutsatserna från besöket. Rodell Olgaç (1995) menar att en del nyanlända elever kan ha väldigt 

starka åsikter om vad skolan är och vad den innebär och vill därför oftast sitta och skriva ”sida 

ned och sida upp” med olika svenska ord (Rodell Olgaç 1995: 15).      

 Att de nyanlända eleverna får gå och besöka museum i syfte att utveckla språket för att 

tänka, kommunicera och lära, är en relevant arbetsmetod att utgå ifrån i mötet med nyanlända 

elever enligt pedagoger i förberedelseklass i den undersökta skolan. Det efterarbete som krävs 

efter avslutat besök, av de nyanlända eleverna, är att tillsammans med de övriga klasskamraterna, 

komma fram till de viktigaste lärdomarna från besöket genom en så kallad progressiv 

brainstorming. Fokus ligger alltså på en typ av samarbete där eleverna i grupp utvecklar en 
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lärprocess och inkluderas didaktiskt och socialt. Didaktiskt inkluderad i den bemärkelsen att de 

får dela med sig av sina erfarenheter i denna lärprocess där varje elev redogör för sin kunskap 

och erfarenhet kring det studerande fenomenet, och socialt inkluderad i den bemärkelsen att 

eleverna i interaktion med varandra utbyter erfarenheterna då det sker en ömsesidig 

kommunikation mellan dem. Liknande resultat finner jag hos Monica Axelsson (1999) som även 

hon betonar vikten av arbetsmetoder som innebär ett samarbete mellan eleverna och att detta 

samarbete kan påverka kontakten eleverna emellan, deras självförtroende, deras motivation samt 

inställningen till barn från andra ursprungskulturer (Axelsson 1999: 69-70).  

8.2 Målet är att den nyanlända eleven ska känna att det han/hon bidrar 
med är värdefullt  
I organiserandet av undervisningen i mötet med nyanlända elever, i ordinarie klass, har man 

ambitioner att i undervisningen försöka utgå från den nyanlända elevens kunskaper och 

erfarenheter. Detta görs bland annat genom att placera den nyanlända eleven bredvid en elev som 

har gått i den ordinarie klassen från början och som behärskar det svenska språket betydligt mer 

än den nyanlända eleven. Fokus ligger alltså på kommunikation och samarbete mellan eleverna 

och i mötet mellan dessa elever ska det ske ett utbyte av erfarenheter och kunskaper. Rodell 

Olgaç (1995) menar att det interkulturella arbetssättet innebär bland annat en undervisning där 

det sker ett möte mellan barnens olika kulturer och kunskaper, och där barnens egen bakgrund, 

deras kunskaper och erfarenheter är en integrerad del av undervisningen. I detta möte som sker 

mellan eleverna så skapas det någonting nytt enligt Rodell Olgaç som i sin tur kan vara ett sätt att 

respektera det andra sättet att tänka och tycka på (Rodell Olgaç 1995: 10). Respekten som kan 

uppstå i mötet mellan elever som Rodell Olgaç redogör för i sin studie, uppstår även i ordinarie 

klassen, i den undersökta skolan, där man menar att olika sätt att tänka på och lösa en uppgift på, 

är av betydelse att känna till för respektive elev. För att den nyanlända eleven ska vara didaktiskt 

inkluderad i skolarbetet, i det ordinarie klassrummet, betonas alltså den ömsesidiga 

kommunikationen och samarbetet mellan den nyanlända eleven och de övriga eleverna i klassen. 

När det sker en ömsesidig kommunikation mellan dessa elever redogörs även respektive elevs 

erfarenheter och kunskaper kring det studerande fenomenet och därmed olika sätt att inhämta 

kunskaper på. När eleverna inser att det inte bara finns ett sätt att inhämta kunskaper på eller att 

varje individ innehar egna kunskaper och erfarenheter inför en händelse eller en uppgift bidrar 
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det till en kunskap om ”de andra”.         

 Syftet med att tilldela en plats till den nyanlända eleven i ordinarie klassen bredvid en 

annan elev, som gärna talar samma språk som den nyanlända eleven, är att den nyanlända eleven, 

genom detta arbetssätt, kan känna sig socialt inkluderad då den tillsammans med sin klasskamrat 

kommunicerar med denna. De två eleverna, med samma språkbakgrund, kommunicerar och 

hjälper varandra och på detta sätt kan den nyanlända eleven känna trygghet i stor klass och 

därmed känna sig inkluderad i skolarbetet då eleven, trots brister i det svenska språket, kan bidra 

med någonting i sitt eget modersmål. Att utgå från det nyanlända barnets tal och modersmål i 

undervisningen kan alltså vara en utgångspunkt för det fortsatta lärandet. Rodell Olgaç (1995) 

har i sin studie även redogjort för den så kallade språkgemenskapen som den nyanlända eleven 

bör känna i klassen, som bland annat innebär att barnets eget språk blir en integrerad del av 

undervisningen. Målet är att eleven ska känna att det han/hon bidrar med är värdefullt och 

respekterad av lärare och av övriga elever i klassen. Att den nyanlända eleven har brister i det 

svenska språket behöver inte vara och ses som ett hinder för elevens fortsatta lärande, utan 

Rodell Olgaç menar att de nyanlända eleverna kan bidra genom sitt egna modersmål. För att 

dessa elever inte ska känna sig okunniga och utanför i klassen måste de få vara delaktiga och 

inkluderade redan från början (Rodell Olgaç 1995: 14, 17).     

 Organiserandet av undervisningen i ordinarie klass är dessutom i likt med vad Roger 

Ellmin (2011) skriver om. Ellmin menar att läraren har möjlighet att bygga upp en 

grundläggande gemenskapskänsla genom att visa på att varje elev är viktig men samtidigt visa på 

att även gruppen är viktig (Ellmin 2011: 74). Som vi kan se, så är pedagogen i ordinarie klass 

med och skapar goda relationer till eleverna och eleverna emellan som vidare är av avgörande 

betydelse för elevernas lärande. När eleverna vet att de har lärare och klasskamrater som 

värdesätter och erkänner dem får de ett bättre socialt utbyte och blir bättre kunskapsmässigt 

(Ellmin 2011: 72). Gruppen och/eller klassen i skolan blir därför en viktig aspekt där eleverna 

blir varandras arbets- och utvecklingsmiljö, där det sker en ömsesidig påverkan på gott och ont. 

Denna ömsesidiga påverkan kan vara mer eller mindre medvetet eller omedvetet. Samarbetet och 

relationen mellan den nyanlända eleven och den andra eleven i ordinarie klass skapar å ena sidan 

trygghet och å andra sidan ett tydliggörande av respektive parts tankesätt. Monica Axelsson 

(1999) visar dessutom resultat på att nyanlända elever presterar bättre under den så kallade 
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cooperative learning- arbetsmetoden. Likt undervisningen i mötet med nyanlända elever, i 

ordinarie klass, visar även resultat på att samarbete mellan elever där de arbetar två och två eller i 

grupp, motverkar etniska motsättningar och rasism. Att eleverna sitter och arbetar två och två 

eller fler i grupp kan dessutom påverka kontakten eleverna emellan, deras självförtroende, deras 

motivation samt inställningen till barn från andra ursprungskulturer (Axelsson 1999: 69-70). Att 

tillämpa arbetsmetoder likt cooperative learning, både i förberedelseklass och i ordinarie klass, 

uppmuntrar alltså all typ av samarbete i form av bland annat att de elever som har varit i Sverige 

under en längre period kan hjälpa de nyanlända eleverna med att visa dem till rätta, tolka åt dem 

et cetera.            

 Vidare kan man se ambitioner om att inkludera de nyanlända eleverna i den ordinarie 

klassrumsundervisningen då man försöker se alla elever för att de ska lyckas i skolarbetet. Detta 

försöker man uppnå genom att skapa möjligheter där den nyanlända eleven kan våga uttrycka sig 

själv och våga vara sig själv i klassrummet bland alla övriga elever. Det finns tendenser till att 

dela upp klassen i två delar där en hjälplärare i klassrummet får ta hand om en mindre grupp, 

som oftast består av enbart de nyanlända eleverna. Bunars beskrivning om att de nyanlända 

eleverna kan uppfattas som ett enda stort problem, för att de i mötet med ett nytt skolsystem 

upplever svårigheter kan kopplas till pedagogernas beskrivningar av hur de ”lyckas” inkludera 

det nyanlända barnet i sitt ordinarie klassrum. De delar upp klassen i två grupper där den ena 

gruppen enbart består av nyanlända elever. Detta kan tyda på att pedagogen inte kan tillgodose 

alla barnens behov i klassrummet och måste därför tillkalla på extra hjälp av en lärare som kan 

tillgodose och som har den kompetens som det innebär att ha i mötet med nyanlända elever. De 

nyanlända eleverna i det ordinarie klassrummet uppfattas som ett ”problem/hinder” för det 

fortsatta lärandet och måste därför i det ordinarie klassrummet delas in i ytterligare en mindre 

grupp som dessutom bara består av nyanlända eleverna. Dessa resonemang är i linje med det 

Bunar har skrivit om i sin forskningsöversikt. I Bunars forskningsöversikt om nyanlända elever i 

den svenska skolan, beskrivs bland annat den typen av osynliga kategoriseringar som nyanlända 

elever möter i skolans värld. Denna kategorisering som de nyanlända eleverna möter är en 

åtskillnad som både är legitim och öppen. Åtskillnaden av eleverna är öppen i form av att de går 

i förberedelseklasser och den är legitim på så sätt att det har framkommit att lärare menar att de 

nyanlända eleverna behandlas som ett enda stort problem på grund av att de upplever svårigheter 
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i mötet med ett nytt skolsystem (Bunar 2010: 28). Bunar menar vidare att ett interkulturellt 

förhållningssätt som bör genomsyra undervisningen innebär att läraren i sin undervisning bland 

annat ska utgå från elevernas individuella och gemensamma erfarenheter och vidare använda sig 

av ett problematiserat och ett undersökande arbetssätt i heterogena grupper (Bunar 2010: 31). De 

nyanlända eleverna får undervisning i det ordinarie klassrummet, men de placeras tillsammans i 

en mindre grupp, vilket resulterar i att deras individuella erfarenheter inte kommer till 

användning i dessa heterogena grupper som Bunar pratar om. Dessutom redogör Bunar för den 

kritik som har riktats mot det bristande samarbetet och kommunikationen mellan aktörer i och 

omkring mottagningssystemet. Frånvaron av tydliga regler vid den nyanlända elevens övergång 

till ordinarie klass lämnar ett stort utrymme för lärarens egna subjektiva bedömningar om 

elevernas mognad när de är ”redo”. Detta resulterar enligt Bunar i att alltför många lärare i 

ordinarie klass får uppdraget att improvisera undervisningen i mötet med nyanlända elever 

(Bunar 2010: 66). Detta kan jag koppla till organiserande av undervisningen i ordinarie klassen. 

De nyanlända eleverna har börjat i ordinarie klass, men de bemöts inte på lika villkor som de 

övriga eleverna i klassen, eftersom en del undervisningsstrategier kan ses som bristfälliga ur ett 

interkulturellt perspektiv.          

 Resultat visar alltså på att man har ambitioner att utgå från de nyanlända elevernas egna 

tankar och förkunskaper i undervisningen som de sedan använder som utgångspunkt i barnets 

fortsatta lärande. Det går att se tendenser av det interkulturella arbetssättet i undervisningen som 

innebär respektfulla bemötanden som knyter an till elevernas bakgrund, verklighet och 

förkunskaper. Det interkulturella arbetssättet som till stor del genomsyrar undervisningen i den 

undersökta skolan låter de nyanlända eleverna få tillgång till en skolgång som accepterar och 

respekterar dem. Förhållningssättet som de flesta lärarna i studien har, är att variera 

undervisningsmetoder och arbetssätt för att kunna erbjuda varje elev möjligheten att inhämta 

kunskap och känna sig socialt inkluderad. Undervisningsstrategier som gynnar den nyanlända 

eleven och som inkluderar eleven både didaktiskt och socialt i klassrummet, har redogjorts av 

respektive lärare, och resultat visar på att varje elev har enskilda förutsättningar och behov för 

lärande och det krävs att man som lärare har den kompetens som det innebär att ha i mötet med 

nyanlända elever.  Samtidigt kan man se att det råder brister i form av saknad kompetens att 

möta och tillgodose elevernas behov. De nyanlända eleverna inkluderas i det ordinarie 
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klassrummet, men samtidigt så utesluts de från den ordinarie klassrumsundervisningen på grund 

av lärarens undervisningsstrategier som kan ses som bristfälliga ur ett interkulturellt perspektiv. 

Detta resulterar bland annat i att de nyanlända eleverna hindras från att delta i den didaktiska 

samt den sociala inkluderingen i klassrummet tillsammans med de övriga eleverna i ordinarie 

klass, som vidare kan resultera i att de hamnar utanför och utpekas som annorlunda.   

 Det här kan användas i en fortsatt studie om man vill göra en vidare undersökning och se 

hur svenska medborgare i utlandet försöker integreras i skolsammanhang som råder i den miljö 

som de befinner sig i där. Alltså en studie om hur svenska medborgare anpassar sig till den 

rådande skolmiljön i utlandet, samt vilka hinder och/eller möjligheter det finns i den skolmiljön.  
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10. Bilaga 1. Informationsbrev till lärare 
 

Stockholm 16 november 2011  

Hej!  

Mitt namn är Funda Baran och jag studerar just nu på högskola och jag ska göra en 

undersökning som handlar om hur pedagoger i förberedelseklass och ordinarie 

klass, i mötet med nyanlända elever, planerar och genomför sin undervisning för 

att underlätta för socialt samspel och lärande i klassrummet, utifrån ett 

interkulturellt perspektiv. Av denna anledning vill jag jätte gärna intervjua dig och 

få ditt förhållningssätt till detta fenomen. Intervjun kommer att vara anonym och 

jag kommer inte att skriva ditt namn eller namnet på skolan i studien. Jag är 

tacksam om du svarar så snabbt som möjligt och kryssar i någon av rutorna.  

Hälsningar Funda Baran. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------  
      Ja, du får intervjua mig.  
      Nej, jag vill inte att du intervjuar mig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: _________________________________________________________ 
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11. Bilaga 2- Intervjufrågor till lärare 

 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur stor erfarenhet har du av att arbeta med nyanlända elever? 

• Hur organiserar du din undervisning i mötet med nyanlända 
elever? 

• Vilka undervisningsstrategier använder du dig av i ditt arbete med 
nyanlända elever? 

• Vad är syftet med denna typ av undervisning? 

• Vad tycker de nyanlända eleverna om denna typ av 
undervisningsstrategi? 

• När du planerar din undervisning, är det något extra du fokuserar 
på? 

• Vilka möjligheter till didaktisk inkludering finns i ditt klassrum? 

• Vilka möjligheter till social inkludering finns i ditt klassrum? 

 

 


