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Abstract 

Title: The reception of newly arrived students in school 

- How do the teachers at a school accommodate newly arrived students needs 

Author: Linda Reimers 

Supervisor: Maria Borgström  

Thesis 15 credits. Autumn 2011, Södertörn University College.  

 

The purpose of the study is to see how four teachers at a school look at the reception and 

approaching of newly arrived pupils. 

How do the interviewed teachers describe the school´s reception of newly arrived pupils? 

How do teachers in preparatory and regular class see at the selected school's reception and 

treatment of newly arrived pupils? 

To get answers to my purpose, I have done an ethnographic study called field study and I am 

using qualitative interviews, and one passive observation. To arrive at a result of my study, I 

have processed collected data from interviews and observations and coupled the collected 

material to the theories and previous research. I have in my study used both pedagogical and 

sociological theories.  

 

The results of my study show that it would be difficult for newly arrived students to be placed 

directly into the ordinary class, the results also show that newly arrived students receive a safe 

and stimulating start to their school and class preparation. However, there are shortcomings 

and resistance of the trajectories leading to entry of the preparatory class of ordinary class, but 

when newly arrived students have started in an ordinary class, students receive a stimulating 

teaching. However, no resources in the form of mother tongue teachers, the mother tongue 

teachers are great support for all teachers at the school. 

 

Key words: preparatory class, resources, newly arrived students, mother tongue teachers.  
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1 Inledning 

Då jag under min verksamhetsförlagda utbildning har arbetat med nyanlända barn så har jag 

blivit mycket intresserad av hur skolväsendet tar emot dessa elever och bemöter deras olika 

skolbakgrunder. Jag vill genom ett inifrånperspektiv ta reda på hur de som arbetar närmast 

eleverna på den utvalda skolan ser på dessa elever och hur man arbetar med dem både i 

förberedelseklass och när de slussas vidare till ordinarie klass. Allt detta sammantaget gör att 

jag har valt att undersöka ämnet. I detta ämne finns det begränsat med tidigare forskning 

varpå jag anser att min uppsats kan hjälpa till att fylla ett kunskapsgap.  

1.1 Bakgrund 

I rapporten Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever från Skolverket (2008), 

beskriver generaldirektör Per Thullberg och undervisningsråd Mona Bergman begreppet 

nyanländ. När man använder begreppet nyanländ syftar man på elever som kommer till 

Sverige under sin skolgång i grundskolan, gymnasieskola, särskola eller gymnasiesärskola. 

Eleverna har inte svenska som modersmål och kan därför inte förstå eller prata svenska. 

Eleverna befinner sig i Sverige utifrån olika premisser. Många av eleverna har permanenta 

uppehållstillstånd när de anländer, medan andra har fått vänta längre, en del är också 

asylsökande. Det som nyanlända elever har gemensamt är att de brutit upp från det land som 

de tidigare bott i. Elevernas upplevelser innan de kom till Sverige samt familjens odds att få 

vara kvar i landet inverkar på studieresultat. Hur eleverna mår varierar mycket beroende på 

deras upplevelser under sin uppväxt i hemlandet, vissa kan bära på traumatiska erfarenheter 

av exempelvis krig, väntan och flykt. Skolbakgrunden för nyanlända ser mycket olika ut, 

vissa av eleverna har massiva skolerfarenheter. Men det finns också elever som aldrig har gått 

i skolan tidigare eller de som har haft en väldigt splittrad skoltid (Thullberg & Bergman, 

2008:6). Enligt Bunars studie räknas man som nyanländ i upp till två år efter att man har 

kommit till Sverige (Bunar, 2010). 

 

 

 



6 

 

Eleverna i min studie är nyanlända till Sverige och går i förberedelseklass dessa elever saknar 

svenska språket. Enligt Skolverkets rapport Brister i undervisningen för nyanlända elever 

(2007), var det 3,6 procent eller ca 4000 nyanlända elever som invandrat under skoltiden som 

gick ut grundskolan läsåret 2006 (Norman, 2007:1). Många av de nyanlända eleverna kommer 

från sargade hemförhållanden eller bär på traumatiska erfarenheter då de kan ha flytt från krig 

eller förtryck. Detta är något som docenten/universitetslektorn Elisabeth Elmeroth och Johan 

Häge beskriver i Flyktens barn (2009) där de detaljerat beskriver de olika förutsättningarna 

som dessa barn kommer hit med när de anländer till Sverige och hur detta i sin tur påverkar 

dem (Elmeroth & Häge, 2009:14). 

Helena Norman tar också upp i rapporten som tidigare presenterats, att det positiva med 

förberedelseklassen är att eleverna får en överblickbar och trygg miljö. Eleverna får också en 

anpassad undervisning, då alla i gruppen har svenska som andraspråk. Det negativa är att 

många av eleverna blir kvar i förberedelseklassen för länge istället för att slussas ut i de 

vanliga klasserna. Det kan bero på motstånd från de lärarna som undervisar i de vanliga 

klasserna och att de vill att eleverna ska kunna följa undervisningen utan något extra stöd 

(Norman, 2007:1-2).  

Eva Jönsson från Skolverket tar i rapporten Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända 

elever - redovisning av ett regeringsuppdrag (2007) upp att de grundlagar som gäller för 

elever uppväxta i Sverige också gäller de elever som är nyanlända. Jönsson beskriver i sin 

rapport att det idag råder stora brister i nyanlända elevers individuella utvecklingsplaner och 

arbetet kring dessa. Elever som har svårigheter med att anpassa sig till den ordinarie 

undervisningen i den svenska skolan ska ha rätt till åtgärdsprogram, något som många av 

dessa elever inte får. Många av eleverna får inte heller någon undervisning på modersmålet 

eller i modersmålet. De nyanlända eleverna får väldigt varierande tillgång till de stödåtgärder 

som skolan tillhandahåller. De elever som sätts i förberedelseklass under sin tid i grundskolan 

får ofta begränsat med undervisning i många ämnen då svenskundervisningen står i fokus. 

Nyanlända elever har ofta låga och dåliga kunskapsresultat. Eleverna i förberedelseklassen är 

avskilda från de ordinarie klasserna, vilket kan få konsekvenser när eleverna sen ska placeras i 

de ordinarie klasserna. Det kan förekomma diskriminering och rasism, något som skolan 

oftast inte ifrågasätter eller analyserar i sin egen verksamhet.  
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Jönsson tar också upp att alla elever som är nyanlända ska så fort som möjligt kunna delta i 

ordinarie undervisning, med hjälp av ett anpassat och individuellt stöd, samt planering där 

man utgår från varje elevs behov och resurser. Kommuner ska fastställa ansvarsfördelning och 

åtgärder vid utbildning av nyanlända elever, regelbundet ska arbetet utvärderas och följas upp. 

Skolan ska möta varje elev med mål som är tydliga och skolan ska ha höga förväntningar på 

sina elever, samt se elevens erfarenheter och kunskaper som en resurs på skolan. Skolan, 

eleven och vårdnadshavare ska dokumentera och kartlägga elevens kunskaper, samt vilket 

utbildningsbehov, omsorg och stöd som eleven behöver. Skolan ska se till att eleverna får 

utbildning och tillgång till alla de ämnen som eleven har rättighet till. Det är skolans ansvar 

att eleven har en studieplanering som är dokumenterad och utgår från elevens behov. 

Studieplaneringen ska ofta och regelbundet revideras. Eleven och vårdnadshavare ska få en 

tydlig introduktion hur skolans värdegrund förhåller sig, samt arbetssätt och förväntningar på 

skolan. Eleven ska ha möjlighet att påverka sin utbildning och utveckla produktiva 

tillvägagångssätt för sitt lärande. Skolan ska regelbundet följa upp elevens lärande. 

Arbetssättet i skolan ska utveckla och förena språkutvecklingen i lärandet av olika ämnen. 

Skolan ska ständigt utarbeta verksamheten så att de nyanlända elevernas inkludering och 

gemenskap i verksamheten underlättas (Jönsson, 2007:6-7,9-10). 

Kommuner saknar direktiv och riktlinjer 

I artikeln Liten kunskap om nyanländas lärande tar Auri Andersson upp att det finns 

kommuner som helt saknar riktlinjer för när och hur övergången mellan förberedelseklass och 

ordinarie klass ska ske. I artikeln tar författaren även upp det faktum att lärarna i 

förberedelseklasserna får strida för att deras elever ska slussas in i skolans ordinarie 

undervisning (Andersson, 2011). 

1.2 Syftebeskrivning 

Syftet med studien är att se hur fyra lärare på en skola ser på mottagandet och bemötandet av 

nyanlända elever. 
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1.3 Frågeställning 

Hur beskriver de intervjuade lärarna skolans mottagande av nyanlända elever? Hur ser lärarna 

i förberedelseklass respektive ordinarie klass på den utvalda skolans mottagande och 

bemötande av nyanlända elever?  

2 Centrala begrepp  

Jag kommer nedanför presentera begreppen: Förberedelseklass samt Individuella 

utvecklingsplanen då dessa används i uppsatsen. 

Förberedelseklass 

Eva Jönsson från Skolverket beskriver i sin rapport Brister i förslag till mål och riktlinjer för 

nyanlända elever redovisning av ett regeringsuppdrag (2007) begreppet förberedelseklass. En 

förberedelseklass är en speciell klass för bara nyanlända elever. Elever som sätts i 

förberedelseklass placeras i speciella grupper och skiljs därför från övriga elever. I 

förberedelseklassen arbetar man i första hand med att eleverna ska få kunskaper i svenska 

språket. Med hjälp av avskildheten blir inflödet av språket begripligt, avgränsat och elevens 

omedelbara behov kan tillgodoses. Eleven som går i förberedelseklass befinner sig dock 

utanför den skolsituationen som anses vara normal. I de vanliga/ordinarie klasserna har elever 

fördelar av en vid social gemenskap, men också lärandet och kognitiva 

utmaningar/inspirationer inom flera olika ämnen (Eva Jönsson, 2007:34). 

Individuell utvecklingsplanen 

En individuell utvecklingsplan är mål från skolverket. Elev och vårdnadshavare ska med hjälp 

av den individuella utvecklingsplanen få en tydlig förståelse för elevens kunskapsprocess och 

om rektorn på skolan bestämmer ska elevens sociala utveckling finnas med. I den individuella 

utvecklingsplanen ska det också finnas en plan om elevens vidare utveckling i det egna 

lärandet. Den individuella utvecklingsplanen ska ge varje elev chansen att ta ansvar och ha 

inflytande över sina studier. Individuella utvecklingsplanen ska också innehålla en 

beskrivning om hur eleven ska kunna utvecklas för att nå kursplanens och läroplanens mål.  
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Den ska också förstärka vårdnadshavarens och elevens inflytande i den individuella 

planläggningen. Individuella utvecklingsplanen ska vara skapad så att den underlättar ett 

fortlöpande sammanhang vid exempelvis byte av grupp, lärare eller skola (Skolverkets 

allmänna råd, 2008:13). 

3 Tidigare forskning 

Nedanför kommer jag presentera den tidigare forskning som jag har funnit gällande 

nyanlända elever i förberedelseklass. 

3.1 Nyanlända elever i den svenska skolan  

Nihad Bunar har skrivit studien Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan (2010), som tar upp mottagandet av nyanlända elever. 

Nihad Bunar får i sin rapport fram att professionella ”yrkesverksamma inom skolmiljön” 

hyllar förberedelseklass som organisation, när det gäller hur de nyanlända eleverna kan ta sig 

in i den svenska skolkulturen samt i svenska språket. Bunar lyfter i sin studie fram att det 

mest betydelsefulla för nyanlända elevers skolframgång är att mötas av engagerad 

skolpersonal och kamrater. Bunar tar upp modersmålslärarnas viktiga roll i arbetet kring de 

nyanlända eleverna.  Dock tar hon upp avsaknadet av resurser när det kommer till 

modersmålsundervisningen. Förberedelseklassen beskrivs som en välfungerande organisation 

men det finns också lärare och rektorer som är oroade för den isoleringen som uppstår.  Bunar 

tar i forskningsöversikten upp att det finns brister i direktiven kring när det är dags för de 

nyanlända eleverna i förberedelseklassen, att slussas vidare till ordinarie klass. Hon menar att 

det i dagsläget är lärarnas personliga bedömningar som bestämmer när eleven är mogen att 

slussas vidare. Bunar beskriver vidare att i undervisningen av de nyanlända är svenskan och 

jakten på den som står i fokus. Eleverna som har utländsk bakgrund bedöms och jämförs 

ständigt med eleverna som har svenska som modersmål. Eleverna som har svenska som 

modermål betraktas därför som den ”normala” gruppen, medan eleverna med annat 

modersmål blir de ”avvikande och språksvaga”.  
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I Bunars forskningsöversikt framkommer det att förberedelseklassen hyllas som organisation 

av professionella då det gäller hur nyanlända elever tar sig in i den svenska skolkulturen samt 

i svenska språket. Det tas också upp att lärare i undervisningen för nyanlända elever borde ges 

större utrymme åt modersmålet samt elevernas ursprung. Lärarna borde också få mer 

utbildning i flerspråklighet, kulturmönster, andraspråkutveckling och kulturprocesser. Bunar 

menar att om eleverna har goda kunskaper i sitt modersmål, så underlättas tillägnandet av 

andraspråket för de eleverna som har kommit under skolåldern. Hon lyfter också fram att 

modermålet är viktigt för nyanländas vidareutveckling och lärande, hon slår också fast att 

eleverna idag har för lite tid i undervisning av sitt modermål. Bunar riktar kritik åt att 

modermålet ofta ligger utanför den ordinarie undervisningen i klassrummet (Bunar, 2010: 

25,51, 54,66, 69,72,76). 

 3.2 Liv och lärande i förberedelseklass 

I det här avsnittet presenteras en kort sammanfattning av det som Christina Rodell Olgac och 

Margaretha Boman tar upp i sin undersökning Liv och lärande i förberedelseklass (1999). 

Olgac och Boman beskriver hur man arbetar med nyanlända elever i förberedelseklass. 

Rodell Olgac och Bomans studie visar att sättet man tar emot nyanlända elever på varierar i 

skolorna. Vissa skolor placerar nyanlända i förberedelseklass för att sen slussa ut dem i vanlig 

klass. Men det finns också skolor som sätter nyanlända direkt i vanlig stor klass. 

Förberedelseklassen bör inte vara fler än 10-12 elever i varje klass enligt de 

rekommendationer som tas upp i studien, det beror på att varje elev ofta behöver ha stöd av 

många personer på skolan. Hur länge en elev ska vistas i förberedelseklass beror på elevens 

tidigare skolgång, ålder, emotionella, sociala villkor och under hur länge eleven har befunnit 

sig i Sverige. Att behöva överge sitt land kan vara en väldigt dramatisk omställning i en elevs 

liv, vilket inte alltid behöver bero på att man flyr från nöd och krig. Skoldagen i en 

förberedelseklass har ofta en väldigt bestämd struktur och för nyanlända elever är struktur i 

högsta grad betydelsefullt. Det skapar trygghet för alla elever, då vissa har kaosartade 

situationer i sin omgivning. Rodell Olgac och Boman betonar meningen med rutinmässiga 

aktiviteter, eleverna får en struktur i den förvirringen man som nyanländ kan känna.  
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Med struktur får eleverna en kulturell kod som stödjer och hjälper eleverna att känna och se 

meningen i det som ska presteras under skoldagen. Det är svårt att få stabilitet i 

förberedelseklassen då gruppen ständigt ändras. Mycket av tiden går till att tillsammans 

bearbeta tvister, samt förebygga för att skapa en positiv atmosfär i klassen. Eleverna kommer 

dock efter en tid ha stor betydelse för varandra, eleverna visar mycket medkänsla för varandra 

om någon i klassen tillfälligt har det besvärligt i sina hemförhållanden (Boman & Rodell 

Olgac, 1999:9-10). 

3.3 Förberedelseklassen- en rehabiliterande interkulturell pedagogik 

Christina Rodell Olgacs (1995) bok, Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell 

pedagogik beskriver om olika sätt att undervisa och bemöta nyanlända elever. 

Hennes studie tar upp att när eleverna börjar sin svenska skolgång i förberedelseklass får de 

vara i en lugn miljö i en liten grupp, läraren har här en större chans att se och möta varje elev 

och dess behov. Det finns i klassen tid och utrymme till att bearbeta de olika trauman som 

många av eleverna har med sig. Olgac argumenterar för att när man undervisar i svenska som 

andraspråk bör undervisningen kopplas till elevens förförståelse och erfarenhetsramar, 

undervisningen ska alltså inte utgå ifrån att eleverna känner till det som svenska eleverna 

vanligtvis har kunskaper inom. Olgac får i sin studie fram att det i förberedelseklassen blir 

många konflikter och missförstånd mellan eleverna, detta för att eleverna bär på svåra 

upplevelser och talar olika språk. Det som är ett skämt från en av vännerna i klassen kan 

enligt någon annan vara på stort allvar. Läraren kan ofta läsa av hur stämningen är i klassen 

varje dag, läraren känner ofta av hur de enskilda eleverna mår och får därför känsla om det 

kommer bli konflikter under rasten. Olgac menar att det kan motverkas om läraren kan finnas 

till hands ute på rasten, som en skugga för de elever som inte klarar av den ostrukturerade 

situationen. Blir det en konflikt är det bra att man tar upp den i klassrummet efter rasten när 

alla eleverna är med och sitter på sina platser. Alla eleverna kan då säga sin mening av 

konflikten med hjälp av andra kamrater som tolkar. Olgac tar också upp i sin studie om 

inslussning från förberedelseklass till ordinarie klass. Enligt henne bör inslussningen ske 

utifrån elevens egna förutsättningar, vilket kan variera. Men när eleverna börjar bli oroliga 

och mer intresserade av resten av skolan samt att eleven i förberedelseklassen vill titta i andra 

böcker än vad som erbjuds börjar det bli dags för eleven att slussas vidare till ordinarie.  
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Det är viktigt för eleven att när han/hon börjar i klassen måste det finnas en plats/bänk där 

eleven kan sitta, så att eleven inte ska behöva hoppa runt i klassrummet. Olgac menar att när 

eleven får undervisning på det egna modermålet får eleven en garanti att eleven inte ska få 

avbrott i språk och tankeförmågans utveckling. Det kan annars bli så att eleven under några år 

saknar tankestimulans, då det dröjer innan elevens svenska har utvecklats på samma nivå som 

elevens tankeförmåga (Rodell Olgac, 1995: 5,20,35,46 & 55). 

3.4 Modersmålets betydelse  

Nedanför presenteras Eva Jönssons rapport: Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända 

elever, Redovisning av ett regeringsuppdrag från Skolverket (2007). Jönsson tar upp 

modersmålets betydelse för elevens utveckling. 

Eva Jönsson tar i rapporten upp om modersmålets roll för nyanlända elever. Modersmålet är 

enligt Jönsson väldigt betydelsefullt för elevens mångsidiga lärande i det nya språket, då 

eleven har börjat förstå och utveckla beteckningar, teorier och begrepp inom de olika 

ämnesområdena. Då eleverna får befästa sina kunskaper med hjälp av sitt eget modermål, 

faller det sig naturligt att eleverna också lär sig svenska. Den viktigaste faktorn för att 

eleverna ska ha framgång i skolan är, att man låter eleverna långsiktigt och kontinuerligt få 

förbättra lärandet och tänkandet på sitt förstaspråk ”modersmål”. Men det är också viktigt att 

eleverna under sina skolår får chansen att i en planerad medveten språkmiljö, ofta och aktivt 

får tid att förbättra sitt andraspråk (Jönsson, 2007:4). 

4 Teorier 

I detta avsnitt kommer jag att göra en genomgång av de begrepp jag valt att använda mig av 

för att analysera min empiri. Jag har i min uppsats valt att använda mig av begreppen: 

Gruppdynamik, Segregerande integrering samt Inkluderande integrering. Jag har valt 

gruppdynamik för att synligöra hur viktig gemenskapen är för utveckling och lärande. Vidare 

har jag valt segregerande och inkluderande integrering för att synligöra hur de på skolan där 

studien är gjord arbetar. 
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4.1 Gruppdynamik 

Lars Svedberg som är verksam som skribent och socialarbetare redogör i boken 

Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap, (2007) om begreppet 

gruppdynamik. Svedberg beskriver att grupper framkallar en längtan att få känna trygghet, 

vara delaktig och få känna sig som en i gemenskapen. I de olika sorters grupper som vi deltar 

i finns en önskan om att få glädje, förståelse, kärlek och en mening. Svedberg menar att om 

individen saknar människor i gruppen som man kan utvecklas med och kan spegla sig i, 

kommer individens identitet att skrämmas bort i ett ensamt tomrum. Alla inom gruppen vet 

vad som måste göras, hur momentet ska göras, när och vem som ska göra det. Medlemmarna i 

gruppen är ett team som tillsammans skapar mening och ordning, gruppen är en social miljö 

där alla medlemmarna kan bearbeta och uttrycka känslor och tankar. Det kan vara exempelvis 

glädje, besvikelse, sorg spänning, vanmakt eller tristess (Svedberg, 2007:107, 207 & 125.)  

Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi och i hans bok Samspel i grupp (2005) beskriver han 

att ju mer betydelsefullt man anser att gruppmedlemskapet är, desto mer blir medlemmarna 

motiverade att åstadkomma bra resultat. Vilket leder till engagemang som gör att gruppen får 

en bra gruppsammanhållning. Sammanhållningen och gemenskapen i gruppen står för 

närheten mellan gruppmedlemmarna och viljan att vilja tillhöra gruppen (Nilsson, 2005: 40).  

4.2 Segregerande integrering och inkluderande integrering 

Peder Haug professor i pedagogik skriver i boken pedagogiskt dilemma: Specialundervisning 

(1998) om begreppet segregerande integrering, med detta begrepp menar Haug att 

undervisningen anpassas utanför det ordinarie klassrummet. Detta involverar de elever som 

har behov av någon form av särskilt stöd, dessa elever placeras i särskola eller kan få någon 

annan form av specialundervisning. Haug lyfter fram att syftet med segregerande integrering 

är att eleven genom den undervisningsformen får kunskaper som gör att eleven kan utvecklas 

och stärkas in i skola och samhälle, för att sedan kunna återvända till ordinarie undervisning 

och fungera som likvärdig med de andra eleverna. Denna metod kallar Haug för en 

kompensatorisk behandling. Det man vill åstadkomma med en kompensatorisk behandling är 

att eleven ska utvecklas optimalt som individ vid exempelvis prestation och inlärning. 
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Haug presenterar också begreppet inkluderande integrering, vilket syftar på att barn med 

behov av särskilt stöd ska vistas i de ordinarie klassrummen. Haug lyfter fram att de ordinarie 

klassrummen är en plats för alla elever oavsett svårighet, han menar att eleverna på sådant sätt 

får en känsla av samhällsgemenskap. Haug menar att undervisningen ska bedrivas i klassen 

där eleven är inskriven. Meningen med inkluderande integrering är att skapa en acceptans att 

vi alla olika och att extrastödet ges i de ordinarie klassrummen. Det ställer dock höga krav på 

lärarna som ska ha tillräckliga kunskaper att undervisa alla eleverna i klassrummet, samt att 

inga elever blir utanför gemenskapen (Peder Haug,1998: 21-24). 

5 Metod 

I min uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer och även 

observation. Min studie är en etnografisk studie som kallas fältstudie, enligt Kullberg innebär 

en fältstudie att forskaren befinner sig en speciell miljö under en längre tid i olika 

sammanhang och situationer i miljön eller fältet som ska studeras. Forskaren går igenom tre 

faser: första fasen är förberedelser, andra fasen består av insamlandet av data exempelvis 

intervjuer samt observationer. I tredje fasen gör forskaren en avslutande analys på det som 

han/hon har fått fram i insamlandet av data (Kullberg, 2008:13). För att samla in data till min 

studie har jag använt mig av en observation i klassrummet och fyra intervjuer av lärare på 

skolan, för att sen kunna analysera insamlat data. Tolkningarna av mina intervjuer kan 

påverkas av att jag har gjort verksamhetsförlagd utbildning i förberedelseklassen på skolan. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning fick jag tidigt känslan att eleverna i 

förberedelseklassen sågs som en grupp för sig och att lärarna i de ordinarie klasserna tyckte 

det var jobbigt när eleverna skulle slussas in i deras klass.  

Etiska aspekter 

När jag skulle göra mina intervjuer och min observation använde jag mig av de 

Forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskapligforskning (2002). Jag 

informerade lärarna om deras uppdrag och vilka förutsättningar som gällde för deras 

medverkan, jag berättade att det var frivilligt att ställa upp och att de hade rätt att avbryta sitt 

deltagande. För att trygga konfidentialiteten i min studie valde jag att inte nämna skolans eller 

lärarnas namn i texten, lärarna kan då känna sig avslappnade och nämna dylikt som annars 

kanske inte hade berörts i samma omfattning. Jag kom även överens med lärarna i 
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förberedelseklassen att det inte ska gå att ana vem av de som har sagt vad, jag kommer därför 

i min analys sammanfatta vissa saker som lärarna har uttryckt någorlunda lika, vilket gäller 

lärarna i ordinarie klass också. Jag kommer i analysen inte använda mig av fiktiva namn 

eftersom det då blir lätt för läsare att förstå vem som har sagt vad. Mitt syfte har inte varit att 

man ska kunna förstå vem av lärarna som säger vad, mitt syfte har varit hur de fyra lärarna på 

en skola generellt ser på arbetet med nyanlända elever. För det skulle bli rätt tolkningar av 

lärarnas uttalanden och om jag har förstått lärarna rätt, tog jag i mina intervjuer försäkran 

genom att ställa följdfrågor (Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskning, 2002).  

Urval och presentation av skolan 

Jag har valt att använda mig av en skola som är ligger i en mångkulturell stadsdel utanför 

Stockholm där eleverna har varierande etnisk bakgrund. I skolans enhet finns barn och elever 

i åldrarna 1-16. Skolan består av förskoleklass, årskurs 1-9, förberedelseklass för nyanlända 

elever i Sverige, fritidshem, flera förskolor samt centrala grupper för elever med särskilda 

behov. I grundskolan och förberedelseklassen går det sammanlagt ca 500 elever, 

förberedelseklassen är dock i mindre grupper och ska helst vara ca 10-12 elever i klassen. 

Skolan är enligt hemsidan en skola för alla. Då skolan använder sig av modellen att ta emot 

nyanlända elever i en förberedelseklass för att sen slussa in dem i ordinarie klass, blev det ett 

skäl till varför jag valde att göra min undersökning i just denna skola.  

5.1 Intervjuerna 

I min studie har jag valt att göra intervjuer både med lärare i förberedelseklass samt lärare i 

ordinarie klasser detta för att jag ska kunna göra en mer uttömmande och komparativ analys. 

Mina intervjuer är strukturerade kvalitativa intervjuer med frågor i ordningsföljd, där läraren 

själv svarar uttömmande på de frågor som jag hade förberett. Jag använde mig av kvalitativa 

intervjuer för att i intervjun kunna ställa följdfrågor, vilket gör att jag får fördjupande svar och 

kommer intervjupersonerna in på djupet. Det ger mig bättre kunskaper och en tydlig 

helhetsbild vad själva läraren som individ anser om förberedelseklassen och missförstånd kan 

lättare förhindras (Larsen 2007:26-27 & 83). När man använder sig av kvalitativa metoder är 

det också lättare att garantera god validitet då intervjupersonen kan få förklara och samtala 

fritt under intervjuerna.  
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Nackdelen med att använda kvalitativa intervjuer är att intervjupersonen kanske inte alltid är 

helt ärliga i sina svar. Då det kan vara obekvämt när intervjuaren sitter framför, vilket gör att 

intervjupersonen kan säga det han/hon tror att intervjuaren vill höra (Larsen 2007:26-27). Jag 

har intervjuat två lärare som arbetar i förberedelseklassen, dock med olika åldrar för att få en 

bredare kunskap om lärarnas olika erfarenheter. Mina två andra intervjuer gjorde jag med två 

lärare som arbetar i de ordinarie klasserna, för att få deras syn på hur det är och fungerar när 

nyanlända eleverna slussas in i deras ordinarie undervisning. Jag ville också få fram positiva 

och negativa företeelser om modellen förberedelseklass och lärarens förväntningar på 

eleverna när de har slussats in i de ordinarie klasserna. Jag använde mig under intervjuerna av 

en bandspelare så jag fick med allt viktigt som lärarna berättade och framförde, jag skrev 

dock samtidigt för att säkra så att jag fick med mig allt betydelsefullt material. Intervjuerna 

höll på i ca 30- 40 minuter och jag fick ungefär 35 sidor transkriberat material. Jag 

transkriberade så fort som möjligt efter varje intervju, eftersom materialet då fortfarande var 

fräscht i minnet. Det var på så vis lättare att tolka materialet och få en bra helhet av 

intervjuerna.  

5.2 Observation 

Jag har valt att använda mig av en observation för att få en bild om hur lärare arbetar med 

konflikter i förberedelseklass. Jag använde mig av en passivt deltagande observation som 

Larsen tar upp. När man utför en passiv observation vill forskaren studera en situation utan att 

det påverkas dennes deltagande. Forskare fokuserar på att beskriva vad som förekommer i 

situationen som observerats. Jag gjorde flera observationer men det var bara en som är 

relevant för min studie då den tar upp det dagliga arbetet med konflikter (Larsen, 2007:90). 
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6 Resultat och analys 

Jag har valt att dela in analysen i sju olika huvudrubriker för att tydliggöra vad som kommer 

att presenteras. Dessa rubriker är: Allmänt om förberedelseklassen, Det dagliga arbetet i 

förberedelseklassen, Gruppdynamik, Modersmålets roll, Inslussning i de ordinarie klasserna – 

Har eleverna tillräckligt med kunskaper när de slussas vidare, Lärarnas syn på modellen att 

nyanlända elever tas emot i förberedelseklassen för att sen slussas in i ordinarie klass och 

Lärarnas syn på sin utbildning i undervisningen med nyanlända elever. Under varje 

huvudrubrik följs en kort inledning, några av huvudrubrikerna följs utav små underrubriker. 

6.1 Allmänt om förberedelseklassen 

På den undersökta skolan finns det ca 60 elever som går i förberedelseklass i årskurserna 1 till 

9. Båda lärarna i förberedelseklassen berättar att förberedelseklassen enligt deras åsikt helst 

ska omfatta 10-12 elever. Lärarna i förberedelseklassen talar om att undervisningen ska vara 

meningsfull och att de ska hinna med alla eleverna. Men om det kommer nyanlända elever 

och klassen är fulltalig kan inte skolan neka eleven plats i klassen. Lärarna i 

förberedelseklassen menar dock att om gruppen då blir fler än 10-12 elever blir det väldigt lätt 

rörigt i klassen. Båda lärarna i förberedelseklassen tar upp att de mest får se till att det inte blir 

konflikter, speciellt i arbetet med de yngre åldrarna. Eleverna går i förberedelseklassen i ca 1-

2 år, men vissa av eleverna kan ha introducerats i ordinarie klass under sin tid i 

förberedelseklass.  

Utifrån Haugs begrepp segregerande integrering går det att beskriva skolans arbete med 

nyanlända elever som en kompensatorisk behandling. Eleverna placeras utanför den ordinarie 

undervisningen där de ska utveckla det svenska språket för att sen slussas in i de ordinarie 

klasserna (Haug ,1998: 21-24). 

Vidare beskriver båda lärarna i förberedelseklassen att om en elev i förberedelseklassen är 

skicklig i matematik eller engelska, kan eleven i förberedelseklassen få läsa ämnet med 

eleverna i de ordinarie klasserna för att få den stimulans som eleven behöver för att utvecklas 

vidare. Skolans sätt att arbeta med nyanlända elever framstår delvis som segregerande 

integrering, men det går också se att inkluderande integrering inträffar eftersom att eleverna i 

förberedelseklassen kan få möjligheten att undervisas i de ordinarie klasserna (Haug, 1998: 

21-24).  
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Struktur som arbetsätt 

Båda lärarna i förberedelseklass menar att struktur i arbetssättet är viktigt i arbetet med 

nyanlända elever i förberedelseklasser, då det skapar trygghet. Lärarna berättar att klassen 

arbetar strukturerat och ämnesövergripande i olika teman. Båda lärarna i förberedelseklass 

lyfter fram att eleverna då får förförståelse och stämningen i klassen blir lugnare. Olgac och 

Boman tar upp vikten av struktur i undervisningen för de nyanlända elevernas trygghet då 

vissa av dessa elever kan känna sig splittrade (Olgac och Boman, 1999: 9-10). 

En av lärarna i förberedelseklassen berättar att innan de startar ett nytt tema försöker läraren 

hitta aktiviteter för att aktivera elevernas förförståelse inför temat. Läraren berättar vidare att 

det är viktigt att väcka förförståelsen, för att barnen ska kunna förankra det nya med det som 

de redan känner till. Hon uttalar det som att de ska: ”Lägga en ny bit i ens eget livspussel”. 

Läraren berättar att om hon skulle börja med något nytt ämne efter varje rast blir det svårt för 

eleverna att skapa sig en förståelse av varje moment, vilket skulle göra det svårt att sysselsätta 

alla eleverna. Hon berättar vidare att när de exempelvis under första lektionen presenterar 

stapeldiagram för eleverna och märker att eleverna förstår och tycker det är roligt kan de 

fortsätta arbeta med det resten av dagen fast på olika sätt. Läraren i förberedelseklassen 

berättar också att hon fångar alla situationer som uppstår för att eleverna ska lära sig språket 

så fort som möjligt exempelvis inne, ute, i matsalen, på promenader osv. Läraren berättar om 

ett lektionstillfälle när eleverna arbetar med att göra stapeldiagram, stapeldiagrammet byggs 

upp efter elevernas namn. Eleverna fick gå runt i klassrummet och titta på kompisarnas 

namnskyltar, eleverna hjälpte varandra med bokstäverna och hur stapeldiagrammet skulle se 

ut. Läraren gick också runt i klassrummet som stöd och hjälp. En av eleverna började fråga 

sina kompisar vilken färg de ville ha på sin stapel, många av de andra eleverna tog efter.  
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6.2 Det dagliga arbetet i förberedelseklassen  

Båda lärarna i förberedelseklassen berättar hur skoldagen ser ut, hur de arbetar för att eleverna 

ska lära sig svenska språket och att de med små medel försöker göra så att eleverna får 

trygghet och lugn. Lärarna i förberedelseklassen berättar om hur en skoldag i 

förberedelseklassen kan skilja sig åt beroende på vilken årskurs eleverna går.  

Så här uttrycker sig en av lärarna som arbetar i förberedelseklassen 

Eleverna som går i högstadiet har sina ordinarie lärare i prestämnena, 

man försöker ordna så att eleverna inte har många olika lärare som bär 

ansvaret och att den mesta undervisningstiden bedrivs av elevernas 

mentor och att de får vara i sitt hemklassrum. 

Utifrån de läraren uttrycker blir undervisningen enligt Haug segregerande integrerat, eftersom 

att eleverna undervisas i egna klassrum med sina mentorer vilka endast har ansvar för 

eleverna i förberedelseklasserna. Men det kan ju också vara en kompensatorisk behandling för 

att eleven sedan ska kunna slussas in i de ordinarie klasserna och arbete inkluderande 

integrerande (Haug 1998:21-24). 

En av lärarna som arbetar i förberedelseklassen berättar att hon brukar ha första samlingen i 

elevernas kapprum. Eleverna får då ställa sig på led vilket inte alltid är så lätt. Läraren berättar 

att de där ibland exempelvis pratar kläder och ordningsföljd. Då hon har sin första samling i 

elevernas kapprum blir eleverna mycket lugnare och går ofta fint till klassrummet.  

En av lärarna i förberedelseklassen betonar följande  

Jag tycker det är viktigt att alla eleverna får säga någonting, jag 

försöker uppmuntra eleverna om att höras och vara aktiva så att ingen 

glöms bort. Vi sjunger också namnsången så att alla får lära sig 

namnen och alla i klassen får uppmärksamhet.  
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Läraren i förberedelseklassen berättar vidare att det är hennes ansvar att locka barnen att prata 

med varandra, inkludera, kommunicera och försöka göra sig förstådda. Vilket de gör mycket 

med hjälp av leken, exempelvis så lägger de pussel, bygger med lego och spelar memory med 

kort inom olika kategorier. Läraren beskriver att klassen ibland går till lekparken tillsammans 

och leker, eftersom att det är bra för eleverna att få gemensamma upplevelser och utgå ifrån 

när de i klassrummet pratar, ritar och skriver.  

Lärarens beskrivning av hur hon arbetar kan tolkas som att hon lägger vikt vid 

gruppdynamiken och samspelet mellan barnen i förberedelseklassen. Svedberg lyfter fram 

gruppdynamiken och menar att delaktighet och trygghet är viktigt för att känna gemenskapen. 

Nilsson betonar att en grupps sammanhållning påverkar eleverna till att bli motiverade att 

utvecklas och nå bra resultat. Läraren lägger stor vikt vid att bygga samhörighet mellan 

eleverna i förberedelseklassen, vilket hon skapar genom leken (Svedberg, 2007: 107,207 & 

125 & Nilsson, 2005: 40). Exempelvis berättar hon att de ibland går till parken för att 

eleverna ska få leka och bygga relationer med varandra, som sen kan fortsätta bidra till att 

eleverna kommunicerar i klassrummet. Detta kan utifrån Haugs teorier tolkas som ett 

segregerande interagerande arbetsätt, då fokus endast blir att förberedelseklassen får en egen 

trygg gemenskap med varandra men inte med resten av skolan (Haug, 1998: 21-24). 

Vilka kunskaper lärarna i de ordinarie klasserna har om förberedelseklassen 

En av lärarna i ordinarie klass berättar att hon inte har några ordentliga insikter om hur en dag 

i förberedelseklassen ser ut, hon gissar att de i förberedelseklassen har mycket ordkunskap 

och använder sig av laborativt material. Den andra läraren i ordinarie klass uttrycker följande: 

”Jag vet inte hur en förberedelseklass arbetar, jag har aldrig satt min fot i en 

förberedelseklass”. Båda lärarna i ordinarie klass lyfter dock fram att de skulle vilja ha mer 

kunskaper om hur de arbetar i förberedelseklassen, men att det saknas resurser och tid för att 

hinna med att sätta sig in i förberedelseklassens arbete och struktur.  

Utifrån de svaren som lärarna i ordinarie klasserna uttrycker ovan, går det att utifrån Haugs 

begrepp inkluderande intergering se framtida svårigheter för elever som ska slussas vidare 

från förberedelseklass till ordinarie klass (Haug, 1998:21-24). Då en av lärarna i ordinarie 

klass tydligt uttrycker att hon aldrig satt sin fot i en förberedelseklass och att den andra läraren 

i ordinarie klass inte har några insikter i hur de arbetar i förberedelseklass.  
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Med utgångspunkt i Haugs begrepp inkluderande integrering blir det svårt att förstå hur dessa 

två lärare ska kunna arbeta inkluderande integrerande med elever från förberedelseklassen 

(Haug,1998:21-24). Eftersom lärarna i de ordinarie klasserna inte har några kunskaper om hur 

undervisningen går till i förberedelseklassen. 

6.3 Gruppdynamik 

I mina intervjuer blir det tydligt att det ofta uppstår konflikter i förberedelseklassen, vilket 

beror på att eleverna har svårt att kommunicera med varandra. Nedanför presenteras lärarnas 

dilemma i det dagliga arbetet samt en observation om ämnet. 

Båda lärarna som arbetar i förberedelseklassen berättar att det kan vara svårt för eleverna i 

förberedelseklassen som saknar språket att uttrycka sig. Lärarna menar att det ofta blir många 

missförstånd samt att det ofta förekommer konflikter mellan eleverna. Lärarna hävdar att det 

också kan bero på att eleverna har svårt med sociala koder då eleverna i klassen ofta kommer 

från olika länder.  

En av lärarna som arbetar i förberedelseklassen berättar att mycket tid går åt till att försöka 

bearbeta tvister.  Läraren anser att det är viktigt för alla elever som är delaktiga i en tvist att få 

komma till tals och säga sin uppfattning, men hon tycker också att de andra eleverna i klassen 

ska hjälpas åt att berätta sin tolkning av tvisten. Läraren som arbetar i förberedelseklassen 

betonar också att hon gärna skulle vilja ha mer resurser när eleverna har rast. Hon beskriver 

att många av eleverna har svårt när det blir ostrukturerat och det blir därför lätt konflikter. Ett 

exempel på hur en konflikt kunde uppstå och hanteras, framkom i den observation som jag 

gjorde i förberedelseklassen. 

Observation 2011-10-13 

När jag och läraren skulle ta in eleverna efter rasten var några av eleverna oense. Det tog lång 

tid för läraren att lugna klassen då många av eleverna var upprörda. När vi kom in i 

klassrummet bad läraren eleverna att sätta sig på sina platser, läraren började med att berätta 

för eleverna att de inte får slåss. Läraren frågade sedan eleverna vad som hade hänt på rasten 

och eleverna berättade sin version en i taget på svenska. Eleverna försökte också hjälpa 

varandra, då vissa av dem är nya i förberedelseklassen och inte kan många ord på svenska. 

Många av eleverna tog hjälp av kroppsspråket för att alla skulle förstå vad som hade hänt 
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under rasten. Läraren fråga eleverna om hur de skulle gå tillväga för att detta inte skulle 

återupprepas, hon frågade också eleverna om de ville att någon ska slå dem. Alla eleverna 

svarade nej, läraren sa då att alla måste tänka innan handling så att det inte blir så här tråkigt 

igen. En elev sade att de inte får slåss och sparkas, vi måste hjälpas åt att lugna varandra och 

använda ord istället för att bråka. Eleverna kom överens om olika sätt för att förhindra bråk 

och konflikter igen. Klassen arbetade sedan lugnt och koncentrerat med matematik under 

lektionen. Läraren bestämde under lektionen att de skulle avbryta lite tidigare för att 

tillsammans gå ut och leka en lek, eleverna blev då glada. Läraren och eleverna lekte sen en 

lek som kräver samarbete och koncentration. Utifrån Svedbergs begrepp gruppdynamik vill 

jag tolka lärarens agerande som att hon vill ge eleverna chansen att möta elever med samma 

förutsättningar att spegla sig i, vilket hjälper till att förhindra att elevens identitet försvinner. 

Svedberg och Nilsson menar att det är betydelsefullt för gruppen att känna medlemskap, detta 

för att varje elev ska kunna uttrycka sina tankar och känslor. Utifrån Svedberg och Nilssons 

resonemang blir det med andra ord viktigt att bearbeta de tvister som lärarna i 

förberedelseklassen ovan beskriver som ofta förekommande (Svedberg, 2007:107, 207 & 125 

Nilsson, 2005:40). 

6.4 Modersmålets roll 

Modersmålet beskrivs av alla fyra lärarna som det största stödet och resursen, då det är länken 

till elevernas föräldrar samt vetskap om elevernas välmående. Lärarna är kritiska till att 

modersmålsundervisningen endast erbjuds ca en gång i veckan utanför klassrummet och att 

det saknas modersmålslärare i vissa språk. 

Modersmål i undervisningen samt kritik av hur modersmålsundervisningen bedrivs 

Eleverna har ingen tillgång till modersmålundervisning i klassrummet, vilket alla fyra lärarna 

ställer sig kritiska till. Lärarna menar att modersmålslärarna är största stödet i 

förberedelseklassen, modersmålslärarna är ofta länken med elevernas föräldrar och 

modersmålsläraren kan också berätta för läraren i förberedelseklassen om elevernas 

välmående. En av lärarna i förberedelseklassen är kritisk till att eleverna endast har 

modersmålsundervisningen utanför klassrummet men hon har också sett att eleverna 

koncentrerar sig väldigt bra då de får gå ut från klassrummet och arbeta.  
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Båda lärarna i de ordinarie klasserna berättar att eleverna inte har tillgång till att få hjälp av en 

modersmålslärare i undervisningen i klassrummet. Det kan dock finnas andra elever i klassen 

som har samma modersmål och därför kan hjälpa eleven att förstå eller någon ordinarie lärare, 

som har språkkunskaper och kan därför hjälpa till att översätta så att eleven förstår. En av 

lärarna i ordinarie klass är väldigt kritisk åt hur undervisningen i modersmålet är utformat. 

Läraren berättar att när modersmålsläraren går iväg med eleven till ett eget rum utanför 

klassrummets väggar, blir det precis som att eleven fortfarande går i förberedelseklassen. 

Läraren i ordinarie klass uttrycker följande 

Eleverna har en timmes modersmål i veckan vilket jag anser är 

alldeles för lite, speciellt i vanlig klass. Eleverna borde ha rätt till flera 

timmar i veckan eller någon timme per dag och att modersmålslärarna 

kommer in i klassrummet för att vara med i det dagliga som görs i 

skolarbete i klassen. Modersmålslärarna borde vara i klassrummet 

stötta och förklarar det som eleverna har svårigheter med exempelvis 

svenska och matematiken.  

Hon lyfter också fram att ”Det är helt fel och galet som det är nu”. 

Utifrån Haugs begrepp segregerande integrering blir undervisningen i elevens modersmål 

långt ifrån ett inkluderande integrerande arbetsätt, eftersom eleverna först utesluts från 

ordinarie undervisning men också från sin undervisning i förberedelseklassen, eftersom 

modersmålsundervisningen sker utanför elevens hemklassrum. Vilket enligt Haugs begrepp 

segregerande integrering kan ses som en kompensatorisk behandling som gör att eleven ska 

kunna utvecklas optimalt vid inlärning och prestation, för att sen kunna slussas in i ordinarie 

klassrummen. De flesta av de intervjuade lärarna är överens om att 

modersmålsundervisningen bör ske i hemklassrummet, vilket utifrån Haug skulle skapa en 

inkluderande integrerande undervisning och ge eleverna möjligheten att känna gemenskap 

med de övriga i klassen (Haug,1998:21-24). Utifrån Svedberg och Nilsson skulle det skapa 

trygghet och gruppsammanhållning som sedan kan leda till att eleverna blir motiverade att 

åstadkomma givande resultat, det skulle också frambringa en miljö där alla elever får 

möjlighet att uttrycka sig samt känna delaktighet (Svedberg, 2007:107, 207 & 125 & Nilsson, 

2005:40). 
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6.5 Inslussning i de ordinarie klasserna - Har eleverna tillräckligt med 
kunskaper när de slussas vidare? 

Det råder bland lärarna delade meningar om hur inslussningen från förberedelseklassen till 

ordinarie klass ser ut och det har på skolan varit osämja i när och hur övergångarna ska ske. 

Det har därför funnits olika sätt på hur och när det ska ske, men det finns nu enligt lärarna i 

förberedelseklassen riktlinjer på skolan för hur inslussningen ska ske från förberedelseklassen 

till ordinarie klass. Lärarna i förberedelseklassen tar dock upp att de ibland måste tjata och att 

de får känslan att lärarna i ordinarie klass tycker det är besvärligt när de måste ta emot elever 

från förberedelseklassen. När läraren i förberedelseklass känner att hon måste tjata och 

upplever att läraren i ordinarie klass besväras av mottagandet av elever från 

förberedelseklassen, går det utifrån Haugs begrepp att se svårigheter med att skapa en 

undervisning som är inkluderande integrerande eftersom att lärarna i ordinarie klass känns 

motvilliga till att ta emot eleverna från förberedelseklasserna (Haug, 1998:21-24). 

Olika modeller för hur man har slussat elever från förberedelseklassen till ordinarie 

klass 

En av lärarna förberedelseklassen berättar att de på skolan har haft förberedelseklasser i ca 

fyra år och att det i början var många lärare som opponerade sig när det var dags för eleverna i 

förberedelseklassen att slussas in i de ordinarie klasserna. Läraren i förberedelseklass hävdar 

dock att det nog berodde mycket på att det var nytt för lärarna i de ordinarie klasserna och de 

inte visste hur de skulle bemöta dessa elever. Läraren berättar att det har blivit mycket bättre 

nu när alla lärarna har lärt sig och fått mer erfarenhet. Det som också spelar in är att elever 

som redan tidigare har slussats vidare till de ordinarie klasserna kan hjälpa sina 

lärare/mentorer att ta hand om den nya eleven från förberedelseklassen. Läraren i 

förberedelseklassen påtalar också att systemet för hur eleverna från förberedelseklassen har 

slussats in i ordinarie klasserna har sett väldigt olika ut. Förr var systemet att läraren i 

förberedelseklassen tog kontakt med berörd lärare/mentor i de ordinarie klasserna. Lärarna i 

de ordinarie klasserna berättar att dilemmat i de ordinarie klasserna var att det kom in för 

många elever från förberedelseklassen samtidigt vilket ledde till att det blev rörigt.  
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Modellen som skolan använder nu när eleverna ska slussas vidare från 

förberedelseklassen till ordinarie klass 

En av lärarna i förberedelseklassen berättar att skolan har slutat med fasta övergångar, det är 

nu mer flexibel. Läraren talar om att de nu först diskuterar i arbetslaget, anmäler sen till 

biträdande rektor några veckor innan lovet närmar sig. Biträdande rektorn tar då kontakt med 

läraren/mentorn i de ordinarie klasserna, läraren som arbetar i förberedelseklassen berättar att 

hon själv inte ska kontakta läraren i de vanliga klasserna. Läraren i förberedelseklassen 

berättar vidare att de på skolan nu har bestämt att om någon elev ur förberedelseklassen ska 

slussas in i de vanliga klasserna, ska det helst göras efter de lite längre loven exempelvis jul 

och sommarlovet. Läraren i förberedelseklass lyfter dock fram att det fortfarande är ett 

bekymmer och att eleverna ibland blir kvar för länge i förberedelseklasserna, eftersom att 

eleverna behöver utvecklas och utmanas vidare i de ordinarie klasserna. 

När läraren i förberedelseklassen här beskriver att hon med nuvarande inslussningsmodellen 

fortfarande möter motstånd och att eleverna blir kvar för länge i förberedelseklassen, kan 

inslussningsmodellen utifrån Haugs begrepp upplevas som segregerande integrerande, då 

eleverna blir kvar i den segregerande integrerande undervisningsformen för länge (Haug, 

1998:21-24). En av lärarna i de ordinarie klasserna berättar att hon brukar komma och hälsa 

på eleven för att presentera sig och för att hon ska få en bild av eleven. Eleven får sen gå och 

hälsa på den nya klassen några gånger innan det är dags att helt lämna förberedelseklassen. 

Läraren berättar vidare att när elever slussas från förberedelseklassen till den vanliga klassen, 

får de ta in mycket först. Hon försöker ställa frågor för att se vilka kunskaper som eleven 

besitter, läraren behandlar eleven nästan precis som de andra eleverna i klassen. Läraren i 

ordinarie klass berättar dock att de måste ha mer tålamod och försöker lägga mer tid på eleven 

under han/hennes första tid i den vanliga klassen.  

Lärare i ordinarie klass berättar  

När det kommer en ny elev till klassen leker vi mycket samarbetslekar 

och använder oss av värderingsövningar många gånger varje vecka för 

att eleverna ska öppna sina tankar och sitt sinne. Eleverna kan då 

känna samhörighet med de andra eleverna i klassen, då det kanske 

framkommer att man har samma tankar och funderingar. 
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En av lärarna i förberedelseklassen berättar att hon får ofta känslan att lärarna i de ordinarie 

klasserna inte vill ha elever från förberedelseklassen, hon får känslan av att lärarna i de 

klasserna bara tycker det är jobbigt och besvärligt för att eleverna inte alltid kan språket fullt 

ut än. Läraren berättar vidare att hon känner ibland hur hon måste försvara eleverna, skolan 

vill ju ha nya elever och de nyanlända eleverna kan ju inte gå i förberedelseklassen hela 

skoltiden. Läraren i förberedelseklass betonar att det är väldigt viktigt för eleverna att få en 

egen plats i sitt nya klassrum, vilket enligt läraren inte alltid förekommer i början.  

En av lärarna i förberedelseklassen berättar  

Det är jobbigt och jag mår dåligt och tycker synd om eleverna, jag får 

känslan av att de från förberedelseklassen inte är välkomna när de 

slussas vidare in i de ordinarie klasserna. 

Enligt lärarna i ordinarie klass arbetar de för att eleverna i förberedelseklass ska bygga 

relationer med sina nya klasskamrater genom b.la samarbetsövningar och lekar. Vilket utifrån 

Svedberg och Nilssons skapar en gruppkänsla och delaktighet, samt viljan att tillhöra 

gruppen. Men om man tolkar läraren i förberedelseklassen framkommer istället en oro över 

hur arbetet i ordinarie klassen ser ut, då hon beskriver att eleverna ibland inte ens har en egen 

bänkplats. Utifrån Svedberg och Nilsson uppstår svårigheter med att känna delaktighet i 

gemenskapen, vilket skulle kunna göra så att eleven hamnar i ett ensamt tomrum. Läraren i 

ordinarie klass lyfter fram att det krävs mer tid för elever som kommer från förberedelseklass, 

något läraren i förberedelseklassen också uttrycker som en svårighet då eleverna inte kan 

språket fullt ut och att hon därför får motstånd när det är dags att slussa vidare eleverna. Om 

eleverna känner lärarnas oro hur ska de då lyckas känna den grupptillhörighet som Svedberg 

betonar är viktigt för att känna gemenskapen i den nya klassen samt med läraren i ordinarie 

klass (Svedberg, 2007:107, 207 & 125 & Nilsson, 2005:40). 
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Tillräckliga kunskaper när de slussas vidare 

Båda lärarna i förberedelseklassen menar att eleven ska vara trygg och våga gå utanför den 

lilla gruppen innan de slussas in i de ordinarie klasserna. Det är dock svårt enligt lärarna att ta 

igen alla kunskaper. Båda lärarna i ordinarie klass menar att när eleven ska slussas vidare 

beror helt och hållet på utvecklingen i svenska språket, de har annars svårt att avgöra vad som 

spelar in när det är dags för eleven att slussas vidare. Det framkommer av båda lärarna i 

ordinarie klass att eleverna brister i svenska språket och att de från förberedelseklass får jobba 

hårt.  

Båda lärarna som arbetar i förberedelseklassen berättar att hur länge eleverna går i 

förberedelseklassen innan de slussas vidare är väldigt individuellt. När eleverna slussas vidare 

beror mycket på elevens tidigare skolbakgrund, ålder, hur länge eleven har varit i Sverige och 

hur de är som individer och deras personlighet.  

Eleven kan inte alltid läsa och skriva, men det är bra om de har kommit igång menar lärarna i 

ordinarie klass. Lärarna tycker att eleverna ska kunna följa instruktioner och kunna ställa 

frågor. En av lärarna som arbetar i förberedelseklassen berättar att det är inte bara är språket 

som spelar roll om det är dags för eleven att slussas vidare. Fokus läggs också på eleven själv 

samt hans eller hennes tidigare skolbakgrund.  

En av lärarna i förberedelseklassen uttrycker följande 

Viktigast är att eleverna vågar, vill och kan uttrycka sig muntligt i 

olika situationer innan de kan slussas vidare. Eleven bör vara trygg 

eftersom det är en ganska stor påfrestning att börja i en stor klass.  

Hon berättar vidare  

Man måste utgå från helheten och inte bara vilken kunskap eleverna 

besitter.  
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Båda lärarna som arbetar i förberedelseklassen anser att eleverna har tillräckliga kunskaper i 

svenska språket när de slussas vidare, men det är dock svårt för de äldre nyanlända eleverna 

att ta igen alla kunskaper. Då eleverna ska lära sig språket och ämneskunskaper, kan det bli 

brister i betyget och väldigt svårt att komma ikapp. Lärarna berättar vidare att eleverna kan ha 

mycket kunskaper från sina hemländer med det kan skilja mycket från det vi i svensk skola 

ska lära oss enligt vår läroplan. Lärarna i förberedelseklassen betonar att de yngre eleverna 

har lättare att hinna bygga på sina kunskaper, lärarna berättar också att en av de viktigaste 

kunskaperna när eleven ska slussas vidare är att eleven kan hänga med i undervisningen. 

En av lärarna ordinarie klass berättar att hon har svårt att avgöra vad som spelar in när det är 

dags för eleverna i förberedelseklasen att slussas vidare, men uttrycker följande 

Jag anser att mina elever som har slussats in brister i svenska språket, 

eleverna får jobba hårt när de kommer hit. 

Lärarna i ordinarie klass berättar vidare att eleverna hamnar lite i underläge av naturliga skäl 

eftersom eleverna saknar svenska språket. Lärarna berättar vidare att det tar ca ett år innan 

hon känner att eleverna som har slussats in i hennes klass fullt ut är med i undervisningen. 

Båda lärarna i ordinarie klass är överens om att eleverna inte får något särskilt anpassat 

individuellt stöd och att det därför kan vara svårt att hinna stimulera de nyanlända eleverna. 

Båda lärarna i förberedelseklassen anser att de nyanlända eleverna får de kunskaper som de 

behöver då de slussas in i de ordinarie klasserna, för att där vidareutvecklas.  

Det som framkommer från båda lärarna i ordinarie klass är att eleverna ofta behöver träna på 

att skriva och läsa när de har slussats in från förberedelseklassen. Utifrån det som både lärarna 

i förberedelseklass samt lärarna i ordinarie klass påpekar i sina svar går det att tolka en 

svårighet när det gäller inslussningsmodellen. Den kompensatoriska behandlingen som Haug 

beskriver blir en svårighet i praktiken, eftersom det framkommer att det finns olika dilemman 

gällande insikter om när eleverna är redo att inkluderas i den ordinarieundervisningen (Haug, 

1998:21-24).  
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Tidigare beskriver en av lärarna i förberedelseklassen att det är viktigt att eleven vill, vågar 

och kan ta för sig muntligt. Hon lyfter också fram att de måste utgå från helheten och inte 

endast lägga fokus vid kunskap vid inslussning till ordinarie klass. Utifrån Haugs begrepp 

inkluderande integrering går det här att tolka, att läraren anser att eleven kan klara av en 

inkluderande integrerande undervisningsform trots brister i svenska språket. Eftersom hon 

lyfter fram att de ska utgå från helheten vid beslut av inslussning till ordinarie klass (Haug, 

1998:21-24). 

Den andra läraren i förberedelseklassen lyfter fram att de vid inslussningen även bör ta 

hänsyn till elevernas tidigare skolkunskaper. När man enligt Svedberg tar hänsyn till elevens 

tidigare kunskaper får eleven möjligheten att bearbeta och uttrycka sina erfarenheter, vilket 

skapar känslan av delaktighet i den sociala miljön de befinner sig i. En av lärarna i ordinarie 

klass fokuserar endast på den språkliga kompetensen i svenska språket när det gäller om en 

elev är redo att slussas vidare. Det kan enligt läraren i ordinarie klass bli svårt att uttrycka sina 

tankar och känslor som Svedberg menar är viktiga för att känna gemenskap, eftersom att 

dessa elever brister i svenska språket (Svedberg,2007:107, 207 & 125).  

Då en av lärarna i ordinarie klass endast ser till eleverna språkliga kompetenser utgår läraren 

inte utifrån helheten som läraren i förberedelseklass lyfter fram, vilket inte skapar möjligheten 

till en inkluderande integrerande undervisningsform som Haug beskriver (Haug, 1998:21-24). 

Utgår man endast ifrån elevens språkliga kunskaper kan det ta lång tid innan en elev får 

möjligheten att slussas vidare. 

6.6 Lärarnas syn på modellen att nyanlända elever tas emot i 
förberedelseklassen för att sen slussas in i ordinarie klass. 

Alla lärarna som jag har intervjuat anser att det är bra för nyanlända elever att börja sin 

svenska skolgång i förberedelseklass, eleven kan i små grupper tillägna sig språket fortare och 

lättare. Lärarna hävdar att eleverna får en lugn miljö i den lilla gruppen. Samtliga lärare anser 

att eleverna i den lilla gruppen får en medveten och genomtänkt språklig träning där de ofta 

och aktivt kan utveckla sitt andraspråk. Lärarna menar också att det är bra för eleverna att 

träffa andra elever som är i exakt samma situation, eleverna får möjlighet att vara i en liten 

grupp. Lärarna uttrycker att eleverna här också får utrymme att bearbeta de trauman som 

eleverna bär på. 
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 En av lärarna som arbetar i förberedelseklassen uttrycker följande 

När man jobbar med elever som går i förberedelseklass kan man utgå 

från basorden och fokusera mycket på språket.  

Lärare i ordinarie klass uttrycker följande 

Jag tror det är mycket nödvändigt att eleverna placeras i 

förberedelseklass, eleverna får då känna tillhörighet med andra barn i 

ungefär samma situation och att man får grunden i svenska utav en 

speciell personal. 

Både positiva och negativa sidor med förberedelseklass 

Båda lärarna i förberedelseklassen berättar att eleverna vågar komma till tals ganska fort då 

alla är nyanlända och nybörjare i svenska språket, vilket gör att det inte blir jobbigt eller 

pinsamt att säga fel i klassrummet. Lärarna i förberedelseklassen påpekar att eleverna blir mer 

motiverade till bra resultat om de ser klassens gemenskap som betydelsefullt, vilket leder till 

engagemang som gör att gruppen får en bra gruppsammanhållning. Lärarna berättar att 

eleverna som är med i den lilla gruppen tillsammans skapar en mening och ordning i sitt 

team/klass.  

Båda lärarna i förberedelseklassen lyfter också fram att eleverna kan känna gemenskap, 

trygghet, uttrycka känslor och bearbeta tankar i sin sociala miljö i den lilla klassen. Då alla i 

klassen ska bekanta sig i det nya landet, lära sig språket, samt få kunskap om våra kulturella 

koder. Lärarna menar också att om de skulle placera en nyanländ elev i ordinarie klass skulle 

han/hon inte hänga med i undervisningen. Lärarna hävdar att eleven skulle känna sig utanför 

gemenskapen om han/hon inte skulle ha någon att spegla sig i. Eleven skulle säkert inte synas 

och höras där och inte få den stimulans i undervisningen som han eller hon behöver. 

Båda lärarna i de ordinarie klasserna menar att det skulle vara väldigt svårt för nyanlända 

elever att utvecklas och arbeta i de ordinarie klasserna eftersom att eleverna helt saknar 

svenska språket. Lärarna menar också att det kan hämma elevernas andra förmågor som inte 

kan komma fram i de ordinarie klasserna.  
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En av lärarna i de ordinarie klasserna uttrycker följande 

Fördelen för eleverna med att börja sin svenska skolgång i 

förberedelseklass är att det där finns elever från hela världen, vilket 

eleverna kan känna trygghet i. Ingen elev behöver känna sig utanför 

gruppen, eftersom att alla eleverna i förberedelseklassen behöver träna 

svenska språket.  

En av lärarna som arbetar i förberedelseklassen uttrycker också negativa saker som kan 

förekomma för eleverna i förberedelseklass. 

Det är lätt att det blir små grupperingar då eleverna håller sig till 

varandra då det är tryggt för eleverna. När eleverna slussas in från 

förberedelseklassen in i de vanliga klasserna, kan eleven får höra att 

han/hon inte kan något och att eleven har missat många år i svensk 

skola. Att komma från förberedelseklassen är inte alltid någon positiv 

upplevelse.  

Utifrån samtliga lärares svar blir det tydligt att de är bra för nyanlända elever att placeras 

förberedelseklass, vilket utifrån Haug är en kompensatorisk behandling. Lärarna anser också 

att elever i små grupper kan tillägna sig språket fortare med en genomtänkt språklig träning, 

samt att eleverna får möjligheten att träffa andra elever i samma situation och tillsammans 

bearbeta trauman. Genom att nyanlända elever placeras i förberedelseklass kan de få chansen 

att känna gemenskap och tillhörighet, vilket utifrån Svedberg skapar känslan av delaktighet 

och trygghet då eleven kan hitta andra elever att spegla sig i (Haug, 1998:21-24 och Svedberg, 

2007:107, 207 & 125). Samtliga lärare anser att det skulle vara svårt för en nyanländ elev att 

placeras direkt i en ordinarieklass eftersom att eleven inte skulle få möjligheten att synas och 

höras. De skulle också få svårigheter att följa undervisningen eftersom de helt saknar svenska 

språket. Utifrån det som lärarna beskriver motsäger dem sig att arbeta i en verksamhet som 

utifrån Haug är inkluderande integrerande direkt från starten (Haug, 1998:21-24).   
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6.7 Lärarnas syn på sin utbildning i undervisningen med nyanlända elever 

 Båda lärarna i förberedelseklassen anser att man bör ha utbildning i svenska som andraspråk 

då man undervisar i förberedelseklassen för att få en uppfattning i hur svenska språket lärs in, 

exempelvis meningsuppbyggnad och ordningsföljd. Lärarna i förberedelseklassen berättar att 

man med svenska som andraspråk får kunskaper om hur elevernas strategier att tillägna sig ett 

nytt språk blir tydligare att förstå. Men lärarna berättar att de också kan se hur eleven har 

tänkt vid de eventuella skrivfel, som ofta förekommer i början av elevens skolgång i 

förberedelseklassen. Då eleverna ofta använder sig av sitt modersmål för att förstå svenska 

språket kan lärarna få kunskaper om var eleverna befinner sig i sin utveckling av svenska 

språket. Lärarna i förberedelseklassen berättar också att man måste vara lyhörd och vissa 

förståelse. 

Så här uttrycker sig en av lärarna i förberedelseklassen  

Jag känner personligen att jag saknar kunskaper att bemöta eleverna 

som kommer från sargade hemförhållanden men det är något jag 

skulle vilja få mer kunskaper om. 

Så här uttrycker en av lärarna i de ordinarie klasserna 

 Jag anser man ska vara utbildad lärare men också att man är ödmjuk 

och visar engagemang i de nyanlända eleverna. Exempelvis kan man 

ta reda på fakta och information om elevens hemland som eleven kan 

relatera till och känna trygghet med.  

Den andra läraren i ordinarie klass uttrycker följande 

Läraren ska ha god kompetens i svenska som andraspråk och ett öppet 

sinne där man kan ta tillvara på varje barns ursprung, språk och kultur 

för att använda det som en tillgång i olika skolsituationer. 

Samtliga lärare menar att det är viktigt att ha förståelse, ett öppet sinne samt vara lyhörd i 

arbetet med nyanlända elever. De anser också att de ska visa förståelse och se alla elevers 

olika bakgrunder som en tillgång.  
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Utifrån Svedberg (2007) skapar lärarna en förståelse för individen samt trygghet då alla elever 

får chansen att känna delaktighet i den gemenskap de befinner sig i. En av läraren från 

förberedelseklassen berättar att hon saknar vissa kunskaper i hur man på bästa sätt bemöter 

elever från sargade hemförhållanden. Vilket gör att det blir svårt att arbeta utifrån Haugs 

begrepp inkluderande integrering eftersom han lyfter fram att den ordinarie undervisningen 

ska vara en plats för elever oavsett svårighet. Då läraren påpekar att hon saknar kunskaper i 

bemötande av elever från sargade hemförhållanden blir ett inkluderande integrerande 

arbetssätt svårt att uppnå samt utföra. Även om samtliga lärare lägger stor vikt vid kunskaper i 

svenska som andraspråk samt vid vikten av att vara utbildad lärare i arbetet med elever i 

förberedelseklassen, saknas fortfarande en del kunskaper som gör det möjligt att kunna 

undervisa utifrån båda Haugs begrepp segregerande integrering och inkluderande integrering 

(Svedberg, 2007:107, 207 & 125 & Haug, 1998:21-24).     

7 Diskussion , slutsats och egna reflektioner 

 

7.1 Diskussion 

I min studie menar mina respondenter att om nyanlända elever placerades i ordinarie klass 

direkt, skulle eleven inte hänga med i undervisningen eftersom eleverna har stora brister i 

svenska språket. Bunar lyfter dock upp i sin studie att det finns lärare som är oroade för att 

isolering uppstår när nyanlända placeras i förberedelseklass (Bunar, 2010). Det kommer dock 

fram i min studie att nyanlända elever skulle känna sig utanför gemenskapen i en ordinarie 

klass, eftersom de skulle ha svårt att hänga med i undervisningen. Lärarna menar att de 

nyanlända eleverna får i den lite mindre gruppen känna en tillhörande gemenskap. Nilsson 

lyfter fram hur viktig gruppsammanhållning och gemenskap är, då han hävdar att om det 

saknas någon att spegla sig i kommer individens identitet försvinna bort i ett tomrum 

(Nilsson, 2005:40). Detta resultat som jag fått fram kan vara kopplat till det faktum att de på 

denna skola har valt att använda sig av förberedelseklass som inslussningsmodell och därför 

ställer sig positiv till den. Om jag gjort studien på en annan skola med en annan 

inslussningsmodell hade resultatet troligtvis inte blivit detsamma. Lärarna i ordinarie klass har 

svårt att hinna stimulera de nyanlända eleverna, eftersom eleverna saknar goda kunskaper i 

svenska språket.  
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Lärarna i ordinarie klass lyfter också fram att eleven får jobba hårt när de slussas i den 

ordinarie klassen. Jönsson menar dock att lärare inte bara ska inrikta sig på att eleven lär sig 

sitt andraspråk snabbt, de bör på skolan även ta hänsyn till elevernas tidigare språkkunskaper. 

Vidare lyfter Jönsson fram att elever i förberedelseklass sällan får tillgång till att lära om 

skolans alla olika ämnen, något som ingen av lärarna i min studie reflekterar över (Jönsson, 

2007: 4 och Jönsson, 2007: 9-10). Bunar får i sin rapport fram att yrkesverksamma inom 

skolmiljön är positiva till förberedelseklassen som verksamhet (Bunar, 2010). Nyanlända 

elever får här en bra inslussning i svenska skolkulturen och i svenska språket, något som alla 

de fyra lärarna i min studie också är överens om. 

Lärarna i min studie uttrycker att när nyanlända placeras i en liten grupp kan de i lugn och ro 

bekanta sig med det nya landet, få kunskap om våra kulturella koder samt bearbeta sina 

tankar. Samtliga lärare i min studie är också överens om att eleverna får en genomtänkt och 

medveten språklig träning i den lilla gruppen av en speciell person, något som Jönsson också 

belyser när hon tar upp att eleverna i den lilla gruppen lättare och fortare kan utveckla det 

svenska språket. Det som dock enligt Jönsson kan bli negativt är att lärarna ofta inriktar sig på 

elevernas brister i andraspråket istället för att lägga fokus på elevernas tidigare kunskaper 

(Jönsson, 2007:34 & Jönsson 2007: 9-10). Det framkommer i intervjuerna med lärarna i 

förberedelseklassen att förberedelseklasserna inte bör vara en för stor klass, helst max 10 

stycken. Läraren som arbetar i förberedelseklassen måste hinna med att se varje elev samt 

stimulera och engagera eleven i skolarbete. Många av eleverna kommer från olika länder 

därför blir det ibland svårt att kommunicera vilket gör att det ofta förekommer konflikter i 

förberedelseklassen.  

Min studie visar att lärarna i förberedelseklassen har ett ganska mastigt arbete när de ska hålla 

ordning i klassen samt hinna ha en undervisning som är anpassad efter varje enskild elev. 

Förberedelseklassen ses som en liten klass men då alla eleverna har olika erfarenheter och 

förkunskaper kan det ändå bli svårt att hinna med att tillgodose varje enskild elevs behov. 

Mitt resultat visar att lärarna i förberedelseklassen försöker tillgodose och stimulera varje 

enskild elev, de nyanlända eleverna har undervisning som är anpassad till elevernas 

förkunskaper. Rodell Olgac lyfter fram hur lärare i den lilla gruppen hinner med varje enskild 

elev.  
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Hon betonar också precis som en av lärarna i förberedelseklassen att det är viktigt att utgå 

från elevens förkunskaper i undervisningen för att lyckas fånga elevernas intresse (Rodell 

Olgac,1995: 5,20,35,46 & 55). Eleverna som börjar sin svenska skolgång i förberedelseklass 

får också möjlighet i den lilla gruppen att bearbeta sina tidigare upplevelser, ingen behöver 

känna sig utanför då alla eleverna i klassen har samma förutsättningar. Svedberg menar att 

eleverna i en klass skapar en mening och ordning tillsammans, där de socialt kan bearbeta 

känslor och tankar (Svedberg, 2007: 107, 207 & 125). När det är dags för eleverna att slussas 

vidare har det framkommit att lärarna i min studie har olika modeller för när det är dags samt 

hur eleven ska slussas vidare till ordinarie klass. Vilket även Bunar belyser då hon poängterar 

att det saknas tydliga direktiv om när det är dags för de nyanlända eleverna i förberedelseklass 

att slussas vidare (Bunar, 2010).  

Det råder också motstånd från lärarna i ordinarie klass då det är dags för eleverna i 

förberedelseklassen att slussas vidare. Vilket antagligen bottnar i att de nyanlända eleverna 

saknar svenska språket och det blir därför besvärligt för lärarna i de ordinarie klasserna att ta 

in dem i sin klass. Vilket gör att skolan inte når Skolverkets mål att nyanlända så fort som 

möjligt ska delta i ordinarie undervisningen men med individuellt stöd utifrån behov (Jönsson, 

2007:9-10). Lärarna i ordinarie klass saknar också kunskaper om hur förberedelseklassen 

arbetar, vilket enligt dem beror mycket på resurser. När eleverna väl har slussats in i ordinarie 

klass framkommer det i mina intervjuer att lärarna i ordinarie klass försöker vara engagerade i 

elevernas olika behov, men att de saknar tillgången till modersmålslärare i klassrummet. 

Lärarna i ordinarie klass anser att därför att brister i de nyanländas lärande och förståelse av 

undervisningen.  

Lärarna delar in klassen i det som Bunar lyfter fram. Den ”normala gruppen” har svenska som 

modersmål och den andra ”avvikande och språksvaga” gruppen har ett annat modersmål än 

svenska (Bunar, 2010). Jönsson tar upp att det kan förekomma rasism och diskriminering då 

elever i förberedelseklass slussas vidare till ordinarie klass. I min studie uttrycker en av 

lärarna i förberedelseklassen sin oro över hur de nyanlända eleverna ibland bildar små 

grupperingar och håller sig till varandra när de har slussats vidare. Läraren berättar också att 

eleverna kan få elaka gliringar om att han/hon inte kan något och de har missat några år i 

svensk skola.  
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Skolan kan här enligt mig se över sin verksamhet eftersom de på skolan enligt skolverkets 

riktlinjer ständigt ska utarbeta verksamheten så att nyanländas gemenskap och inkludering i 

verksamheten underlättas (Jönsson, 2007:6-7 & Jönsson, 2007 9-10). 

Min undersökning visar att lärarna ser modersmålsläraren som en av de viktigaste resurserna 

på skolan. Det framkommer i mina intervjuer att modersmålsläraren är en väldigt 

betydelsefull person, eftersom denne kan få reda på elevens välmående vilket gör att lärarna 

på skolan kan bemöta eleverna på ett sätt som passar varje elevs tillstånd. Modersmålslärarna 

är också den person som hjälper läraren i förberedelseklassen att ha kontakt med hemmet. Det 

som dock framkommer som negativt i min studie är att modersmålslärarna ofta har sin 

undervisning utanför klassrummet, något som samtliga lärare i studien ställer sig kritiska till. 

Ett annat resultat jag har fått fram i mina intervjuer är att eleverna idag har en timmes 

modersmål i veckan, vilket är för lite enligt lärarna i studien. Bunar lyfter fram i sin studie att 

modermålet är viktigt för nyanländas vidare lärande och utveckling (Bunar, 2010).  

Lärarna i min studie anser att modersmålslärarna borde vara i klassrummet oftare, vilket 

skulle skapa ett berikande bemötande för nyanlända elever. Eleverna skulle då få mer hjälp i 

alla ämnen som de har svårigheter med. Jönsson menar dock att en viktig faktor för att 

eleverna ska ha framgång i skolan är att de låter eleverna långsiktigt och kontinuerligt få 

förbättra tänkandet och lärandet i sitt förstaspråk ”modersmålet”. Vilket eventuellt kräver att 

eleverna får sin egen tid utanför klassrummet tillsammans med sin modersmålslärare, som en 

av lärarna i förberedelseklassen berättade att hon märker då vissa av eleverna koncentrerar sig 

bättre när de får arbeta utanför klassrummet (Jönsson, 2007:4). 

Rodell Olgac lyfter också fram hur viktigt det är med modersmålet, hon menar att när eleven 

får modersmålsundervisning garanteras det att eleven inte får några avbrott i språk och 

tankeförmågans utveckling. Följden kan annars bli att eleven under några år saknar 

tankestimulans då det dröjer innan elevens svenska språk har utvecklats i takt som elevens 

tankeförmåga. Lärarna i min studie delar samma uppfattning som Rodell Olgac om att det är 

viktigt för eleverna att ofta har tillgång till sitt modersmål samt att lärandet kan kopplas till 

elevens förkunskaper så att undervisningen blir meningsfull och intressant för de nyanlända 

eleverna (Rodell Olgac, 1995: 5,20,35,46 & 55) . 
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7.2 Slutsats 

Min studie åskådliggör att i mottagandet av nyanlända elever är det lärarnas attityder och 

bemötande som kan påverka för hur eleverna i förberedelseklass skulle klara sig i en ordinarie 

klass. Då lärarna i förberedelseklass känner motstånd när det är dags för nyanlända elever att 

slussas vidare blir min tolkning ett frånstötande välkommande när eleverna slussas vidare till 

ordinarie klass. Min tolkning av det som kommer fram av samtliga lärare är att en viktig orsak 

i mottagandet och bemötandet av nyanlända elever är att se eleverna, försöka förstå, finnas 

där och lyssna något som också Bunar lyfter i sin studie. Hon påpekar att det är betydelsefullt 

för nyanlända elever att lärare eller andra elever på skolan hjälper till, stöttar och visar 

engagemang (Bunar, 2010).  

Samtliga lärare är överens om att när nyanlända elever placeras i förberedelseklass får de 

möjligheten att arbeta i små grupper, som de menar på ger arbetsro och trygghet. Vilket också 

ger de nyanlända eleverna en chans att bekanta sig i lugn och ro med ett nytt språk. Lärarna i 

ordinarie klass beskriver att eleverna inte skulle hänga med och förstå undervisningen om de 

placerades direkt i ordinarie undervisning, eftersom de nyanlända eleverna brister i svenska 

språket. Men kan det inte handla om lärarens engagemang, bemötande och mottagande av de 

nyanlända eleverna? Lärarna i min studie är överens om att förberedelseklassen är en 

passande verksamhet för nyanlända elever, något som även Bunar tar upp i sin studie (Bunar, 

2010). Vilket enligt mig känns sannolikt då jag i min observation och i mina intervjuer fick 

positiva upplevelser om hur de arbetar i förberedelseklassen.  

Det som framkom under intervjuerna om hur eleverna slussas in i de ordinarie klasserna är 

otydligt, eftersom alla lärare sa väldigt olika om hur och när eleverna slussas vidare. Enligt 

lärarna i förberedelseklassen behöver eleverna i förberedelseklassen en tydlig struktur och 

fasta rutiner och det blir därför motsägelsefullt när det kommer fram av samtliga intervjuade 

att det nu saknas tydliga direktiv i hur inslussningen ska fungera. I intervjuerna framkommer 

det att lärarna i de ordinarie klasserna menar att det kan vara jobbigt att hinna ta emot de 

nyanlända eleverna på ett stimulerande sätt, då många av eleverna fortfarande har svårigheter 

att läsa och skriva på svenska.  

 



38 

 

Jag ställer mig frågande till hur lärarna i de ordinarie klasserna mottager, bemöter och 

stimulera eleverna då de framkommer av lärarna i ordinarie klass att de inte har några 

kunskaper om den tid och miljö eleverna haft i förberedelseklassen? Hur resurserna på skolan 

i studien fördelas kan enligt mig vara av betydelse för så väl lärarna i ordinarie- som 

förberedelseklass, när det gäller lärarnas engagemang, bemötande och mottagandet vid 

inslussningen och kunskaper om hur förberedelseklassen arbetar.  

7.3 Egna reflektioner 

Skolan skulle kunna sätta in extra resurser någon timme varje månad i de ordinarie klasserna 

så att lärarna i ordinarie klass som ska ta emot eleverna i förberedelseklassen kan vara med 

under någon lektion för att få en insyn i förberedelseklassen och få en relation med eleverna. 

De kan också på skolan starta ett samarbete mellan gränserna som Bunar tar upp att en av 

skolorna gör i hennes studie. Eleverna får då lära känna de eleverna som de snart ska gå 

tillsammans med. Detta skulle kunna leda till att eleverna får en trygg övergång och att 

läraren i ordinarie klass kan stimulera elevens vidare arbete och utveckling i deras klass 

(Bunar, 2010). Vidare bör skolan se till att modersmålsundervisning inte bara sker utanför 

klassrummet utan även i den ordinarie klassrumsmiljön. Detta eftersom det är i 

undervisningen som eleverna behöver få hjälp och stöd. Eleverna ska kunna hänga med och 

förstå sin utbildning. 

Något som skolan också bör se över är om jakten på bra svenska är det viktigaste för de 

nyanlända eleverna när de börjar i ordinarie klass. Om det skulle finnas mer resurser på 

skolan i såväl förberedelseklassen som i ordinarie klassen skulle lärarna i ordinarie klassen 

förhoppningsvis vara mer engagerade och ha mer kunskaper om förberedelseklassens 

verksamhet. Skolan bör hitta en smidig lösning för hur och när eleverna ska slussas vidare då 

många av eleverna har jobbiga hemförhållanden. Därför är det väldigt viktigt att skolan är en 

trygg plats där de nyanlända eleverna blir bemötta på ett trivsamt och behagligt sätt, både i 

förberedelseklassen och vid inslussningen till ordinarie klass samt att de får tydliga och fasta 

rutiner. 
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Mitt material visar att det skulle vara bra om skolan satsade på fler modersmålslärare som kan 

vara i klassrummen, eftersom det är en betydelsefull resurs i bemötandet och mottagandet för 

nyanlända elever enligt lärarna i min studie. Bunar lyfter fram en central ståndpunkt när hon 

beskriver hur en elev med goda kunskaper i modersmålet får det lättare att tillägna sig 

andraspråket (Bunar, 2010).  

8 Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara studier om hur elever på ett bra sätt kan 

slussas vidare från förberedelseklassen till ordinarie klass eftersom det är ett dilemma. Vidare 

skulle det vara intressant att forska om hur elever tas emot i förberedelseklass samt i ordinarie 

klass men också hur nyanländas behov kan bemötas och tillgodoses på ett bättre sätt. Något 

det också borde forskas mer om är hur modersmålsundervisningen kan ändras så att den blir 

mer grundläggande i klassrumsundervisningen istället för att modersmålslärarna går ifrån 

klassrummet för att ha modersmålsundervisning. 
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