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Abstract 
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Purpose: Our purpose with this study is to compare how the two selected schools in two different areas 

in Stockholm chooses to introduce and integrate newly arrived children in Sweden. The schools are 

located in the suburb and downtown in Stockholm. One school has chosen to integrate the child by 

placing him or her in a preparatory class and the other school is placing the child into a regular class.  

 

Investigation questions: We want to find out how the choosen schools are working with a newly 

arrived child. How is the child integrated and introduced directly into a regular class through teaching 

methods and teaching material and how a newly arrived child is integrated and introduced into a 

preparatory class through teaching methods and teaching material. We also want to find out if the 

community authorities in the City of Stockholm and the Swedish state have guidelines that schools are 

supposed to follow in the work with newly arrived children and whether our selected schools are 

working after these guidelines. 

 

Method: The study is based on two methods. One method are interviews, we interviewed three active 

persons from each selected school. We also interviewed a researcher in this subject and a person who 

works for the municipality with the reception of newly arrived children. The second method is based on 

textual analysis document issued by the Immigration Department (Migrationsverket) and the Education 

Department (Skolverket) as well as the Municipalities and Counties of Sweden (Sveriges Kommuner 

och Landsting). 

 

Theories: We have chosen to use two social theories: Mead's interactionist theory and Vygotsky's 

sociocultural theory. These theories are both based on the importance of social interaction for 

development. 
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Conclusions: We have concluded that the most important thing is not whether the child is placed in 

preparatory class or a regular class. The key factor is how the teaching is, what resources are available 

and what skills the teacher has. We have also concluded that there are guidelines from the Education 

Department but that the schools in this study did not follow. 

 

Keywords: Newly arrived children, preparatory class, regular class, teaching material, teaching 

methods, intercultural education 

 

Nyckelord: Nyanlända barn, förberedelseklass, reguljär klass, läromedel, undervisningsmetoder, 

interkulturell undervisning  
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DEL 1 – DEN FÖRBEREDANDE DELEN 
För att det ska bli tydligare för läsaren har vi valt att dela upp uppsatsen i två delar: en förberedande del 

och en del som innehåller den empiriska undersökningen.  

Du kommer nu att läsa den förberedande delen som innehåller inledning, bakgrund, nyanlända barns 

rättigheter i skolan, syfte, frågeställningar, teorier, centrala begrepp, metod, litteraturöversikt samt 

tidigare forskning.   

 

1. Inledning  
Migrationsverket har tagit emot cirka 2500 flyktingansökningar under år 2012 och enligt FN är det hela 

20 miljoner människor från 140 länder i världen som är på flykt från sina länder. Sverige är ett av de 

länder som tar emot flyktingar och enligt Migrationsverket var Stockholms det län i Sverige som har 

mottagit flest människor från andra länder under år 2012 (Migrationsverket.1 2013, s. 7). När barnen 

anländer till Sverige kommer de i olika tillstånd. De kan ha traumatiska upplevelser i bagaget, de kan 

vara analfabeter, en del har aldrig tidigare gått i skolan medan andra barn har gått i skolan. Barnen har 

därmed olika bakgrunder som kräver olika behov. Att anpassa sig till den svenska kulturen och den 

svenska skolan kan vara både jobbigt och påfrestande. Här spelar skolan och högre instanser en viktig 

roll. Vi som blivande lärare tycker att detta är ett viktigt ämne att belysa och diskutera. 

 

Vi gör en jämförande undersökning mellan två verksamhetsformer i två olika skolor: dels en skola i 

förorten där de nyanlända barnen blir placerade i en förberedelseklass och dels en skola i innerstan där 

barnen blir placerade i en reguljär klass direkt. Till sist kommer vi att ställa våra intervjuresultat i 

relation till vad högre instanser som Migrationsverkets, Skolverkets samt Sveriges kommuner och 

landstings riktlinjer och rekommendationer föreskriver. I undersökningen av de två skolorna kommer vi 

specifikt att studera hur informanterna beskriver att de nyanlända barnen blir mottagna på skolorna och 

hur man introducerar samt integrerar dem i skolan utifrån undervisningsmetoder och läromedel. Vi 

kunde tidigt se en eventuell problematik i vår undersökning. Vi funderade över om 

undervisningsmetoderna och läromedlen i de två olika verksamhetsformerna skiljde sig åt och i så fall 

om de nyanlända elevernas integrering och introducering påverkades av detta.  

 

Vi är två personer som skriver uppsatsen tillsammans och vår tanke är att vi ska skriva och arbeta både 

individuellt och tillsammans. Innan undersökningen påbörjades bestämde vi att vi ska träffas varje 

fredag och gå igenom vad vi har gjort föregående vecka och vad som ska ske kommande vecka. Vi tror 

att det mest effektiva är att vi delar upp kapitel mellan oss för att sedan träffas, läsa igenom varandras 
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texter, ge kommentarer och ändra texten vid behov. Trots att vi kommer att skriva stora delar av 

uppsatsen individuellt vill vi ändå att båda ska få chansen att tycka till på varandras texter så att båda två 

kan stå för hela uppsatsen och känna sig delaktig i alla delar. En del kapitel i uppsatsen kommer vi att 

skriva tillsammans då vi anser det är viktigt att båda är med och tycker till från början till slut. Rent 

praktiskt kommer vi att ansvara för en skola var vilket innebär att man gör intervjuerna på sin skola och 

sedan sammanställer dem på egen hand. I vår andra metod som består av textanalyser kommer vi att 

dela upp texterna mellan oss, läsa och analysera individuellt för att sedan presentera det för varandra och 

välja ut de texter som vi anser är mest relevanta för vår undersökning. För att läsa exakt vem av oss som 

har skrivit vad kan du se sida 23-25. 

 

1.2 Bakgrund  
Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en bakgrundinformation om hur Sveriges kommuners arbete 

med att ta emot nyanlända barn har utvecklats från år 2005 fram till år 2013.  

 

Under 50- till 90talet förändras befolkningssammansättningen i Sverige då många invandrade till 

Sverige. Detta ledde till att de politiska, sociala, ekonomiska och kulturella omständigheter förändrades 

vilket i sin tur ledde till att en ny pedagogik började utvecklas eftersom allt fler behov behövde 

tillfredsställas. Det var först under 1990 talet som en ny läroplan med betoning på mångfald började 

skrivas (Bunar 2010, s 50). Under de senare åren har Sverige tagit emot fler invandrare än tidigare, 

speciellt i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverige har sedan år 2008 varit ett av de större 

mottagarländerna för nyanlända barn. Antalet barn som kommer till Sverige varje år ökar kontinuerligt 

(Migrationsverket.1 2013, s. 5). Sverige har tagit emot hela 2089 ansökningar från den 1 januari år 2013 

fram till och med 31 augusti år 2013. Redan den 2 september år 2013 fanns det 2000 nyanlända barn 

och ungdomar inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. 1250 av dessa barn har blivit placerade 

i olika kommuner där man har överenskommelser kring mottagandet för nyanlända (Migrationsverket.1 

2013, s.1). Enligt Migrationsverket räknar man med att det fram till år 2015 kommer anlända cirka 3 

600-3 700 nyanlända barn till Sverige per år (Migrationsverket.1 2013, s.2). Antalet nyanlända barn har 

ökat med 3 % under 2013 jämfört med 2012. Enligt Migrationsverkets statistik har de allra flesta barnen 

kommit ifrån Afghanistan, övriga länder är Somalia, Marocko, Eritrea, Syrien, Algeriet, Etiopien, 

Uganda och Irak (Migrationsverket 2013, s. 4.)  

 

Kommunerna i Sverige har ett ansvar gentemot nyanlända barn. När ett barn har anlänt till Sverige blir 

hon/han tilldelad ett tillfälligt boende i den kommun där hon/han ger sig till känna för svensk 
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myndighet. Detta innebär att vilken kommun som helst kan bli en ankomstkommun (Migrationsverket.1 

2013, s.5). Kommunens uppgift blir att bidra med ett startpaket för det nyanlända barnet, det ska 

innehålla nödvändiga kläder utefter årstid, hygienartiklar, skriftlig information om Sverige samt en 

ordlista på deras hemspråk (Rädda Barnen 2010, s. 4). Kommunens uppgift är även att utse en god man 

för barnet, det vill säga om barnet kommer till Sverige utan målsman. Den gode mannen ska ha goda 

kunskaper om det svenska samhället och fungera som ett stöd för det nyanlända. Kommunen ska 

därefter informera alla berörda i kommunen, det vill säga socialtjänsten, skola och vårdpersonal om 

vilka regler som gäller för ett nyanlänt barn (Rädda Barnen 2010, s. 5, 6). Alla nyanlända barn i Sverige 

har rätt till utbildning. För att skolan på bästa sätt ska kunna utbilda barnet och ge det en bra start 

behöver skolan uppgifter om barnets bakgrund och tillgodose barnets behov med exempelvis 

studiehandledning tillsammans en modersmålslärare. Detta är kommunens arbete (Rädda Barnen 2010, 

s. 9-10).  

 

Enligt Migrationsverkets artikel ”Ensamkommande barn 2005-2013” har antalet nyanlända barn ökat 

konstant sedan år 2006. Därför har det varit viktigt att utveckla kommunernas arbete. Kommunerna har 

inte alltid varit lika tillmötesgående och engagerade i att hjälpa dessa barn. Nedan kommer vi att 

använda begreppen ”ensamkommande barn” och ”nyanlända barn”. ”Ensamkommande barn” är en 

underkategori inom begreppet ”nyanlända barn”. Nedan följer en beskrivning av hur kommunernas 

arbete med att ta emot nyanlända barn har utvecklats från år 2005 till år 2013.  

 

År 2005 föreslogs en ändring i lagen för mottagande av nyanlända barn. Denna lagändring innebar att 

kommunerna, istället för Migrationsverket, skulle ansvara för boende och omvårdnad för barnen redan 

från ankomst. Denna nya lag började verka den 1 juli år 2006.  

 

År 2006 i januari informerade Migrationsverket förändringarna som kom med den nya lagen. Efter 

denna förändring skickade Sveriges Kommuner och Landsting ut ett brev med uppmaning att anmäla 

intresse att ”teckna avtal” för att hjälpa till med boende för nyanlända barn. Endast en kommun svarade. 

På grund av den dåliga responsen gick Migrationsverket ut med ytterligare en skriftlig förfrågan till 50 

kommuner om de hade möjlighet att ta emot nyanlända barn. Detta gav inte heller någon stor respons 

och i september gick Migrationsverket ut med ytterligare en förfrågan till 60 olika kommuner och bad 

om deras hjälp. I början av december gick de ut med en tredje förfrågan till kommunerna för att vädja 

om mottagningsplatser i kommunerna.  
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År 2007 i januari skickade Migrationsverket ut brev till samtliga kommunstyrelseordförande i Sverige i 

hopp om att få fler platser för nyanlända barn. Migrationsverket anordnade även möten med kommuner 

och länsstyrelser över hela landet för att informera om vad kommunerna skulle få i ersättning för att de 

tog emot nyanlända barn. I slutet av året gick Migrationsverket ut med en lista över alla de kommuner 

som inte valt att ta emot nyanlända barn. Det blev en stark reaktion vilket resulterade i att några av dessa 

kommuner till slut tecknade avtal för att ta emot nyanlända barn.   

 

År 2008 skickades brev till ut till samtliga kommuner med överenskommelser om mottagande av 

nyanlända barn samt information om vilka kommuner som gått med på dessa överenskommelser och 

skrivit på ett avtal om att ta emot nyanlända barn. Detta gjorde man i syfte att få fler kommuner att ta 

emot nyanlända. I november träffades Migrationsverkets ledning samt styrelsen för Sveriges Kommuner 

och Landsting för att diskutera hur den rådande situationen såg ut och fastställa om det behövdes fler 

kommuner som var villiga att ta emot nyanlända barn.  

 

År 2009 i januari skickade Migrationsverket ut brev till de kommuner som hade sagt sig varit villiga att 

ta emot nyanlända barn, för att försäkra sig om att de fortfarande var intresserade. I slutet av januari 

skickades ytterligare brev ut till de gällande kommunerna med en lägesbeskrivning samt de 

förväntningar man hade på kommunerna i fråga. I mars och i juli skickade Migrationsverket ännu en 

gång ut brev till Sveriges övriga kommuner om att fler kommuner behövs i arbetet med mottagande för 

nyanlända barn.   

 

År 2010 utökade Migrationsverket sina kontor, vilket resulterade i att de nyanlända barnen kunde söka 

asyl och uppehållstillstånd på fler ställen i Sverige. Migrationsverket anordnade även möten mellan de 

olika kommunerna som tar emot nyanlända barn i syfte att de ska kunna få stöd av varandra. I juli och 

oktober vädjade Rädda Barnen, Barnombudsmannen och Migrationsverket i ett gemensamt brev till 

Sveriges alla kommunalråd om ett ökat engagemang och deltagande i mottagande av nyanlända barm.  

 

År 2011 överlät Migrationsverket ansvaret för de nyanlända barnen till länsstyrelserna. I januari fram 

till juli pågick en kunskapsprocess då länsstyrelserna fick lära sig att hantera ansvaret för de nyanlända 

barnen i kommunerna.  

 

År 2012 påbörjades ett projekt som kom att heta ”Ensamkommande barn – lokalt och regionalt 

utvecklingsstöd”, som var framtaget i samarbete mellan Migrationsverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting, Socialstyrelsen samt länsstyrelsen.  
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År 2013 den 30 maj, beslutade regeringen att Migrationsverket ska placera samtliga nyanlända barn i 

Sveriges olika kommuner men att Migrationsverket även har rätt att placera barnen i de kommuner som 

inte har någon överenskommelse om att ta emot nyanlända barn. Detta förslag kommer att träda i kraft 

den 1 januari 2014. Det har även beslutats att de kostnader varje kommun kommer att få i och med 

utgifter för de nyanlända barnens vård eller boende kommer att ersättas med 1900 kr/dygn.   

 

Att döma av utvecklingen av kommunernas arbete kan man dra slutsatsen att kommunerna har varit 

påfallande motvilliga när det gäller att ta ansvar för nyanlända barns mottagande.  Det har tagit många 

år för att få kommunernas hjälp, engagemang och stöd för att nå fram till där vi är idag - med 3649 

överenskommelser om platser för ensamkommande barn i Sveriges kommuner.  

 

1.3 Nyanlända barns rättigheter i skolan  
För många är det en självklarhet att barn i dagens skola ska ha samma rättigheter till en likvärdig 

utbildning, oavsett vilken skola man väljer eller om man är född i Sverige. Enligt rapporter från 

Skolverket och Skolinspektionen har man dock sett att så är inte fallet. Istället har det i rapporterna 

framkommit att skolgången för nyanlända barn är varierande och ofta motsvarar inte utbildningen vad 

barnen har rätt till (Skolverket 2012, s. 3). 

 

Skolverket har tagit fram dokumentet ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” som ska vara 

en riktlinje för skolor i arbetet med att ta emot och utbilda nyanlända elever. Att dokumentet heter 

”Allmänna råd” kan skapa en viss förvirring kring huruvida man måste efterfölja dessa 

rekommendationer eller om det bara är precis som det står, allmänna råd (Skolverket 2008, s. 3). Denna 

förvirring klarnar snabbt då man i inledningen kan läsa följande mening: ”Råden bör alltså följas om 

inte kommunen och skolan kan visa att man genomför utbildningen på andra sätt som leder till att 

kraven i bestämmelserna uppnås” (Skolverket 2008, s. 3).  

 

Enligt Skolverket ska nyanlända barn ha följande rättigheter när det kommer till skola och undervisning: 

 

- Skolan bör ha klara rutiner för hur mottagandet i skolan ska se ut (Skolverket 2008, s. 4). 

- Skolan ska fastställa hur skolintroduktionen ska se ut och det ska finnas rutiner för hur 

introduktionen i klassrummet ska gå till (Skolverket 2008, s. 10).  

- Skolan ska tidigt kartlägga elevens kunskaper, läs- och skrivförmåga, kunskaper i språk, 

begreppsförståelse samt förmåga till problemlösning (Skolverket 2008, s. 12). 
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- Skolan ska se över vilka fördelar och nackdelar det finns för eleven att få sin undervisning i en 

reguljär klass eller i en särskild grupp (Skolverket 2008, s. 12). 

- Skolan ska se till att undervisningen är anpassad efter elevens behov och de ska ta vara på 

elevens tidigare kunskaper för att utveckla dem vidare (Skolverket 2008, s. 14). 

- Skolan ska göra en bedömning för hur stort behov de nyanlända eleverna har av 

modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk 

(Skolverket 2008 s. 17) 

 

1.4 Syfte  
Syftet med undersökningen är att jämföra två olika skolors arbetssätt med att integrera nyanlända barn i 

skolan utifrån undervisningsmetoder och läromedel. Den ena skolan är belägen i en förort till Stockholm 

och integrerar de nyanlända genom att placera dem i en så kallad förberedelseklass. Den andra skolan är 

belägen i Stockholms innerstad och integrerar nyanlända barn i en reguljär klass eftersom 

förberedelseklasser inte existerar på den skolan. Syftet är även att få en fördjupad bild av vad högre 

instanser har för rekommendationer och riktlinjer kring introducering av nyanlända elever.  

 

1.5 Frågeställningar  
- Vilka rekommendationer och riktlinjer finns det för nyanlända barns integrering i svenska skolan som 

fastställts av Skolverket, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting? 

 

- Hur arbetar lärarna i en förberedelseklass för att introducera och integrera nyanlända barn och vilka 

läromedel och undervisningsmetoder använder lärarna? 

 

- Hur arbetar lärarna i en vanlig klass för att introducera och integrera nyanlända barn och vilka 

läromedel och undervisningsmetoder använder lärarna? 

 

- Hur ser det ut när man jämför dessa arbetssätt, i relation till de intentioner som instansernas 

rekommendationer och riktlinjer anger? 
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2. Teorier  
I vetenskapliga uppsatser är det nödvändigt med teorier eftersom de hjälper till att analysera det 

empiriska materialet. En teori hjälper även till att ange ur vilken synvinkel man kan studera olika 

fenomen utifrån (Svensson 2011, s. 188). Vi har valt att studera vår undersökning utifrån två teoretiska 

perspektiv: dels Vygotskijs sociokulturella teori och dels Meads interaktionistiska perspektivet. Vi anser 

att dessa teorier kompletterar varandra och båda tar upp varsin viktig aspekt och perspektiv när det 

gäller människors utveckling och kompetens vid socialt samspel. Dessa teorier är relevanta för vår 

undersökning eftersom den till en stor del handlar om hur nyanlända barn samspelar och utvecklar sitt 

lärande i den svenska skolan.  

  

2.2 Vygotskijs sociokulturella teori  
Det interkulturella lärandet handlar om att lära sig av varandras erfarenheter och bakgrunder och 

gemensamt skapa en kultur. Vi tycker därför att den sociokulturella teorin som utvecklades av Vygotskij 

är en bra teori att använda när vi analyserar vårt empiriska material. För Vygotskij är lärande och 

utveckling varandras förutsättningar. I den sociokulturella teorin betonas det sociala samspelet som den 

viktigaste drivkraften i ett barns utveckling. Vygotskij skilde mellan våra högre och lägre psykologiska 

processer. De lägre processerna är medfödda medan de högre psykologiska processerna överförs socialt 

eller kulturellt. Vygotskij menade att barnet föds in i en redan existerande värld och endast genom att 

delta i denna värld och genom samspel med andra människor, utvecklas de högre psykologiska 

processerna, det vill säga det sociala och kulturella (Eklund 2008, s. 54). Dessa högre processer tycker 

vi knyter an till den mångkulturalism som råder i skolorna, det vill säga det sociala och kulturella 

utbytet av kunskaper, erfarenheter och kulturella bakgrunder mellan elever och lärare samt elever 

emellan. Trots att människor runt om i världen föds med liknande biologiska förutsättningar har det 

utvecklats en kulturell mångfald med skilda världsbilder, erfarenheter, kunskaper och det är människan 

själv som skapar sin omvärld med hjälp av samspel. Kulturens utveckling ses som en historisk process 

som både skapar människor och skapas av människor (Eklund 2008, s 54). 

 

2.3 George Herbert Meads interaktionistiska perspektiv 
Interaktionism är ett socialpsykologiskt perspektiv som förklarar hur den sociala människan fungerar. 

För att förklara det enklare är interaktion ett samspel och en kommunikation mellan människor. Mead 

menar att utan socialt umgänge så finns ingen människa. Författaren Berg hävdar att det handlar om hur 

vi som människor uppfattar vårt eget jag och skapar vår identitet genom den sociala interaktionen med 

andra. Inte minst genom samspelet med sådana personer som man uppfattar som ”significant others”, 
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t.ex. föräldrar, kompisar, en livspartner eller en lärare (Berg 2013, s. 157). Inom interaktionismen finns 

det fem viktiga aspekter som är viktiga att man förstår: 

 

För det första är språket den centrala formen för att förmedla den objektiva verkligheten till människan. 

Mead talar om ”språket” i en väldigt vid mening, vilket inkluderar det verbala- och det icke-verbala 

språket. Med det icke-verbala språket menar han kroppsspråket såsom gester och rörelser. Språket är 

inte bara ett verktyg för att byta ord eller meddela tankar, det är även en social handling. Ord, rörelser 

eller symboler betyder ingenting om det inte sker mellan två eller flera individer. När inte ord räcker till 

får de använda icke-verbala uttryck, alltså kroppsspråk. 

 

För det andra måste man förstå att det inte är den enskilda individen som är grunden för samhället utan 

det sociala samspelet mellan människor. 

 

För det tredje är människan aldrig fri utan tvärtom bunden till de villkor som andra ställer. Med det 

menar Mead att ingenting har någon mening utan andra människors medverkan. 

 

För det fjärde kan människor genom samtal utvecklas konstruktivt oavsett deras olikheter. 

 

För det femte, den sista viktiga aspekten, är människors handlande till en viss del är oförutsägbart. Detta 

på grund av att människans anpassning till omvärlden inte är något som är låst till den enskilda 

individen, utan det är ett beteendemönster som är inlärt och integreras i den sociala processen (Berg 

2013, s. 164). 
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3. Centrala begrepp  
I vårt arbete så förekommer begreppen ordinarie klass och reguljär klass, förberedelseklass, nyanlända 

elever, integration och segregation samt interkulturalitet och mångkulturalitet regelbundet. I detta 

avsnitt följer en kortare definition av dessa begrepp.  

 

3.2  Ordinarie/reguljär klass 
I detta arbete har vi valt att fokusera på två olika verksamhetsformer när det gäller placering av 

nyanlända barn. En av dessa verksamhetsformer innebär att man placerar nyanlända barn i en reguljär 

klass direkt. Vi kommer att använda oss av begreppen ordinarie klass eller reguljär klass. Denna 

verksamhetsform innebär att det ofta är en klassammansättning av elever som bor i Sverige och som har 

ett skolschema utifrån alla ämnen på svenska (Dahlin 2013, s. 4).  

 

3.3 Förberedelseklass  
Förberedelseklass även kallad ”internationell klass” är en klass för elever som har olika modersmål och 

inte kan tala och förstå det svenska språket alls eller inte tillräcklig för att följa undervisningen i en 

ordinarie klass. I en förberedelseklass varierar åldern, etnicitet och bakgrundskunskaper. Klasserna ska 

ge eleverna trygghet, baskunskaper i svenska språket och det ska hjälpa barnen att slussas in i den 

svenska skolkulturen (Bunar 2010, s. 54).  

 

3.4 Nyanlända 
Begreppet ”nyanlända” förknippas ofta med ”asylsökande”, ”ensamkommande barn”, ”flykting”, 

”gömda barn” och ”papperslösa barn”. Vår undersökning fokuserar på nyanlända barn och därför är det 

viktigt att redogöra för vad varje begrepp egentligen betyder. Skolverket har gjort en tydlig definition av 

dessa begrepp i sitt dokument ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” (Skolverket 2008, s. 4-

6).  

 

Nyanländ - Barn och ungdomar som har kommit till Sverige någon gång under sin skoltid. De har annat 

modersmål än svenska och ofta kan de varken tala eller förstå det svenska språket. En del nyanlända har 

permanent uppehållstillstånd redan när de kommer till Sverige medan andra får vänta en längre tid. De 

som väntar på uppehållstillstånd bor ofta hos bekanta eller på en flyktinganläggning under en längre tid. 

Nyanlända barn kan komma med sina vårdnadshavare och en del kommer ensamma.  
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Ensamkommande barn - Nyanlända barn innefattar även ensamkommande barn. Dessa är barn och 

ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare. 

 

Asylsökande – Personer som kommer till Sverige från utlandet och söker skydd på grund av olika 

orsaker men de har inte fått sitt ärende prövat av migrationsverket och/eller migrationsdomstolen.  

 

Flykting - Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige eftersom man är förföljd eller fruktar för sitt 

liv i hemlandet.  

 

Gömda barn - Barn och ungdomar som håller sig gömda i Sverige för att de har fått avvisnings- eller 

utvisningsbeslut.  

 

Papperslösa barn - Barn och ungdomar som bor i Sverige men aldrig har sökt uppehållstillstånd hos 

Migrationsverket och därför aldrig blivit registrerade.  

 

3.5 Integration och segregation   
Integration och segregation är återkommande begrepp i vår uppsats och därför anser vi att det är 

relevant att vi nedan ger en kort beskrivning av vad begreppen betyder. Länsstyrelsen på Gotland har på 

deras hemsida redogjort för begreppet integration. De menar att det är ett begrepp som används allt mer 

och är en definition av en process där personer med etnisk bakgrund blir en del av något, t.ex ett 

samhälle. Integration handlar om att människan ska känna sig delaktig vilket kräver förståelse samt 

respekt mellan människor men även kunskap om varandras synsätt och kultur (Länsstyrelsen 2013). 

 

På Göteborgs kommuns hemsida skriver de att begreppet segregation betyder åtskillnad. Att människor 

grupperas och bor på olika platser beroende av olika faktorer. Dessa åtskillnader kan bero på faktorer 

som ålder, etnicitet, ekonomisk förhållande eller sociala förhållanden. Segregation kan vara en följd av 

en misslyckad integration men det behöver inte alltid vara så (Göteborg stad 2012). 

 

I vår undersökning används begreppen då man talar om förberedelseklasser kontra reguljära klasser. 

Problematiken lyft i litteraturöversikten där vi för ett resonemang kring att en del menar att nyanlända 

elever som placeras i en förberedelseklass segregeras medan andra menar att elever som placeras i en 

reguljär klass direkt segregeras eftersom de inte förstår det svenska språket.  
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3.6  Interkulturalitet och mångkulturalitet  
Dessa begrepp förekommer i vår undersökning och vi anser därför att det är viktigt att redogöra för vad 

dessa betyder och vad skillnaden egentligen är mellan dem.  

Henrik Bohlin har skrivit en artikel där han talar om just mångkulturalitet. Han menar att begreppet 

”mångkulturalitet” eller ”mångkulturell” som man även kan säga syftar till förhållandet mellan 

människor (Bohlin 2009, s. 93). I vår undersökning använder vi begreppet mångkulturalitet när vi talar 

om nyanlända elever och förberedelseklasser, vi menar att förberedelseklasser är ett ställe där barn med 

olika traditioner och bakgrunder möts.  

 

Begreppet interkulturalitet beskriver hur olika personer med olika kulturer interagerar med varandra. 

Man kan säga att interkulturalitet är själva processen som skapar interkulturella möten. Ofta handlar 

interkulturalitet om olika kulturer baserade på etniska, språkliga, religiösa och tankemässiga bakgrunder 

och hur dessa kulturer kan samverka och påverka varandra (Interfuturum 2010). I vår undersökning 

använder vi begreppet interkulturalitet när vi talar om nyanlända elever som placeras i 

förberedelseklasser och reguljära klasser. Barnen kommer ifrån olika kulturella bakgrunder och 

interagerar med varandra vilket skapar interkulturella möten. 

 

Interkulturalitet är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi vill lyfta i uppsatsen då vi studerar 

på en skola och på ett program som har en interkulturell profil. Vi har från dag ett på vår utbildning 

pratat om interkulturalitet vilket för oss innebär att vi har förstått vikten av att se alla elever som unika 

individer och få eleverna att lyfta fram sina olikheter för att lära av varandra i ett gemensamt samspel.  
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4. Metod 

Eftersom vi är två personer som har utfört undersökningen tillsammans har vi använt oss av två metoder 

för att kunna samla in ett bredare material. För att besvara våra frågeställningar har vi dels valt att göra 

en kvalitativ undersökning. Det empiriska materialet som samlas in genom kvalitativa metoder kallas 

för ”mjukdata” och består av beröring, en händelse, en bild eller ett yttrande vilket man kan fastställa 

genom att prata med andra människor och på så sätt ta del av deras tankar (Ahrne & Svensson 2011, s. 

12). Vår kvalitativa undersökning har bestått av intervjuer och textanalyser. I en kvalitativ undersökning 

måste man vara försiktig med att generalisera eftersom man inte har mer att luta sig mot än vad 

människor säger (Ahrne & Svensson 2011 s. 17). Vi vill därför poängtera att vi genom vårt 

undersökningsresultat inte kan generalisera och säga hur introduceringen av nyanlända barn ser ut på 

skolor generellt utan vi kan bara visa och förklara hur det ser ut på de två exempelskolor som vi har valt 

att undersöka.  

 

Innan vi genomförde intervjuerna utformade vi intervjuguider och vi valde att använda oss av 

semistrukturerade frågor. Semistrukturerade frågor innebär att frågor är strukturerade men även öppna 

så att informanten får tala fritt utifrån forskarens bestämda teman (Dalen 2007, s. 30). Intervjuguiderna 

görs för att man ska veta att man har frågor som täcker hela intervjuns syfte och teman. Man kan se 

intervjuguiden som en checklista medan man gör intervjun för att vara säker på att man har ställt alla 

frågor (Dalen 2007, s.31). Vi funderade även på att göra observationer i de olika klassrummen men 

kände att man skulle behöva mycket mer tid för att göra en sådan omfattande observationsundersökning 

som vi anser att man i sådant fall skulle behövt göra. 

 

Vår andra metod som vi valde är textanalyser. Vi har analyserat dokument och texter från tre olika 

instansers för att besvara våra undersökningsfrågor.  
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Undersökningen kan illustreras som en ”triangel” som består av följande tre delar: 

                    

                                                          

 
 

                                                                             

 

 

 

A) Översta kanten - Centralt för båda exempelskolorna - Dokument från Migrationsverket, Skolverket 

samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

B) Vänstra kanten - En skola i förorten som arbetar med att integrera och utbilda nyanlända barn 

genom att placera dem i förberedelseklass. 

C) Högra kanten - En skola i innerstan som arbetar med att integrera och utbilda nyanlända barn 

genom att placera dem i en reguljär klass direkt. 

 

4.2 Tillvägagångssätt och urval  
Undersökningen har gått ut på att besvara våra frågeställningar och för att kunna göra det kan man säga 

att vi har arbetat utifrån tre områden: övrig litteratur, åtta intervjuer samt tre textanalyser av dokument 

från specifikt utvalda instanserna. 

Nedan beskriver vi tillvägagångssättet och urvalet av informanter samt dokument från instanserna.  

 

Tidigt i vårt arbete mailade vi ungefär 20 rektorer i förorten och 20 rektorer i innerstan. Vi berättade vad 

vår undersökning handlar om och frågade om de tar emot nyanlända barn och i så fall hur den 

introduceringen och integreringen går till. I mailet frågade vi även om det fanns möjlighet för oss att 

komma och intervjua rektorn samt lärare på deras skola. 

 

Anledningen till att vi mailade skolor i förorten och i innerstan var att vår tanke från början var att fokus 

skulle ligga på skillnaderna/likheterna mellan hur skolor i innerstan och hur skolor i förorten tar emot 

och introducerar nyanlända barn i förberedelseklasser. De svar vi fick från skolorna chockade oss en 

aning och gjorde att vi ändrade syfte och frågeställningar. Av skolorna i innerstan var det väldigt få som 
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svarade och de som svarade skrev att de inte tog emot nyanlända barn. Endast en skola skrev att de tar 

emot nyanlända barn men att det sker väldigt sällan och att de då placerar barnen i reguljära klasser. 

Nästan alla skolor i förorten svarade att de har förberedelseklasser men en del skrev att de redan var 

uppbokade med andra studenter, andra skrev att de inte har tid att ta emot oss just för tillfället men 

många skolor skrev att vi var välkomna. Här var vi tvungen att göra ett val och vi valde den skola som 

svarade oss först.  

 

Eftersom vi fick så lite respons från skolorna i innerstan och den enda skolan som svarade skrev att de 

placerar nyanlända elever i en reguljär klass direkt så kände vi att vi skulle ha för lite material och 

underlag för att kunna göra en generell jämförelse mellan en skola i förorten och en i innerstan. Vårt 

intresse och fokus förflyttade sig till hur själva introduceringen genom undervisningsmetoder och 

läromedel på två skolor med två olika arbetssätt ser ut. Skolan i innerstan placerade de nyanlända 

eleverna i en reguljär klass direkt och skolan i förorten placerade de nyanlända eleverna i en 

förberedelseklass. Våra tankar och vårt intresse kring detta ökade och vi kände att det var det vi ville 

undersöka. Våra slutgiltiga informanter från skolorna blev en rektor i respektive skola samt två lärare i 

respektive skola, alltså sex informanter. 

 

I mitten av undersökningen kom vi i kontakt med en man som är enhetschef för ett resurscentrum för 

nyanlända barn. Vi hörde av oss till honom och frågade om vi fick intervjua honom vilket han sa ja till. 

Vi tyckte att det vore intressant för vår undersökning att tala med någon som arbetar med att ta emot 

nyanlända barn samt ser till att de hamnar i en kommun och blir inskrivna i en skola. 

När vi senare i arbetet letade efter kurslitteratur och tidigare forskning kring vårt område så fanns det en 

återkommande person som figurerade mycket bland materialet. Denna person är forskare, författare och 

har lång erfarenhet av att arbeta i förberedelseklass. Vi mailade även henne och bad om en intervju, 

vilket hon sa ja till.  

 

När vi hade bokat in samtliga intervjuer skrev vi fem olika intervjuguider: 

- En som var anpassad för att intervjua rektorerna. 

- En som var anpassad för att intervjua lärarna som arbetar i förberedelseklass. 

- En som var anpassad för att intervjua lärarna som arbetar i en reguljär klass. 

- En som var anpassad till enhetschefen på ett resurscentrum för nyanlända barn i Stockholm. 

- En som var anpassad för författaren/forskaren med erfarenhet av att arbeta i förberedelseklass.  
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Intervjufrågorna var semistrukturerade, vilket innebär att frågorna var en blandning mellan strukturerade 

och öppna frågor, detta för att uppmana informanten att kunna tala fritt att trots vi hade en struktur i 

frågorna (Dalen 2007, s. 30). Under våra intervjutillfällen frågade vi om det gick bra att spela in 

intervjun vilket sju av åtta gick med på men vi kompletterade inspelningen med anteckningar.  

 

När vi skulle inleda vår andra del av den empiriska undersökningen som är textanalyser, lade vi ner 

mycket tid och kraft på att leta efter texter/dokument från högre instanser. Vi ville ta reda på vad det 

fanns för rekommendationer och riktlinjer kring mottagandet för nyanlända barn samt hur deras 

utbildning ska se ut för att vara likvärdig med övriga elevers utbildning i Sverige. Vi mailade många 

olika instanser och organisationer. Vi berättade om vår undersökning i mailet och frågade hur och om de 

arbetar med mottagande och introduceringen av nyanlända barn. Vi mailade olika personer, 

myndigheter och organisationer inom Stockholm stad, nedan följer en lista på dessa: 

- Stockholm stad skolborgarråd Lotta Edholm. 

- Stadsdirektören Irene Svenonius. 

- Biträdande Stadsdirektörerna Staffan Ingvarsson och Gunnar Björkman. 

- Utbildningsförvaltningen. 

- Arbetsmarknadsförvaltningen. 

Tråkigt nog fick vi inte svar ifrån någon av dessa.  

 

Vi mailade Migrationsverket som inte svarade oss personligen men vi hittade mycket information och 

dokument på deras hemsida. Vi mailade även Vänsterpartiet och Tema asyl & integration utan 

framgång. Vi tog kontakt med Utbildningsminister Jan Björklund varpå hans sekreterare Ann-Sofi 

Pihlgren svarade följande på vårt mail:  

	  

Tack för ert brev om integration i skolan som ni har ställt till 

utbildningsminister Jan Björklund. Jag har ombetts att besvara det.  

 

Regeringen beslutar om förordningar inklusive läroplaner för olika skolformer 

och det är sedan Statens skolverk som utformar ytterligare stöd för innehåll 

och genomförande av utbildningen inom svensk skola. Det görs bl.a. genom 

allmänna råd och andra dokument. Skolverket följer även upp och utvärderar 

skolutveckling och resultat inom det svenska skolväsendet.  
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För att få svar på frågor och för att få ta del av eventuellt material med 

koppling till ert arbete med C-uppsatsen rekommenderar jag er att vända er till 

Skolverket, antingen genom att besöka deras hemsida www.skolverket.se eller 

ta kontakt per telefon på 08-527 332 00.  

 

Statens skolinspektion har ansvar för att granska skolor, vilket bl.a. sker genom 

regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskningar. Det kan därför vara bra att även 

besöka deras hemsida www.skolinspektionen.se eller ta kontakt per telefon 08-

586 080 00 för att få information om eventuella rapporter som ni kan ha 

användning av i ert arbete. 

  

 

Efter detta mail kontaktade vi Skolverket, Skolinspektionen, Rädda Barnen och UNICEF. Dessa 

instanser och organisationer svarade vänligt på våra mail och bifogade dokument som handlade om 

deras arbete med nyanlända barn. Efter att ha varit inne på samtliga hemsidor för att göra research 

hittade vi ytterligare viktiga dokument och kom då även i kontakt med en organisation som heter 

Sveriges kommuner och landsting samt Vetenskapsrådet. Till slut satt vi med en stor hög av olika 

dokument från olika instanser och organisationer och vi var tvungna att göra ett urval. För att kunna 

göra ett urval delade vi upp dokumenten mellan oss för att sedan kritiskt granska och analysera 

dokumenten. Sedan valde vi ut dem som berörde våra undersökningsfrågor och som kunde hjälpa oss att 

förstå vad det finns för rekommendationer och riktlinjer kring mottagande, introducering, integrering 

och utbildning för nyanlända barn. 

 

Slutligen valde vi att göra textanalyser av dokument från Migrationsverket, Skolverket samt Sveriges 

Kommuner och Landsting. Vi valde Skolverket eftersom de i allra högsta grad är involverade i 

skolgången för alla elever i den svenska skolan. Migrationsverket valde vi för att de är med och tar emot 

nyanlända barn, placerar dem i olika kommuner och deras uppdrag att se till att de nyanlända barnen har 

vad de behöver. Vi valde Sveriges Kommuner och Landsting eftersom de samordnar kommunerna i 

Sverige och dessa enskilda kommuner spelar stor roll för hur de nyanlända barnen blir mottagna och 

placerade. Dokument från Rädda Barnen, Vetenskapsrådet samt Regeringsbeslut från 

Utbildningsdepartementet valde vi att använda som övrig litteratur. 

 

4.3 Presentation av intervjupersonerna 
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Här följer en presentation av våra informanter, alla namn är fingerade. 

Pia, Camilla och Love arbetar på samma arbetsplats, en skola i innerstan där man introducerar 

nyanlända elever i en reguljär klass.  

David, Siv och Karin arbetar tillsammans på en skola i förorten där man placerar de nyanlända eleverna 

i en förberedelseklass.  

 

Peter - Arbetar på ett resurscentrum för nyanlända barn i Stockholm. Peters arbete går ut på att ta emot, 

informera, placera och hjälpa nyanlända familjer.  

Frida - En författare och forskare som har en lång och gedigen erfarenhet av arbetet i förberedelseklass.  

Pia - Biträdande rektor på skolan i innerstan där man introducerar nyanlända elever i en reguljär klass 

direkt. Pia har även lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever i förberedelseklass.  

Camilla - Utbildad SVA-lärare (svenska som andraspråk) och tack vare sin utbildning tar Camilla stort 

ansvar för de nyanlända eleverna.  

Love - Arbetar som lärare på skolan i innerstan men har inte så lång erfarenhet då hon tog sin 

lärarexamen för 4 år sedan.  

David - Rektor på en skola i förorten där man placerar nyanlända barn i en förberedelseklass.  

Siv – SVA-lärare (svenska som andraspråk) som arbetar i en förberedelseklass. Siv har en mycket lång 

erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever.  

Karin - Arbetar som lärare i en förberedelseklass i förorten men har även erfarenhet av att arbeta i 

förberedelseklasser på andra skolor.  

 
 
4.4 Etiska riktlinjer 
När man gör en kvalitativ undersökning och använder sig av intervjuer är det viktigt att man funderar 

kring sina informanters rättigheter och anonymitet. I takt med att undersökningar och forskning blir 

större och allt fler, ökar även tankarna kring människors integritet samt forskningsetiska frågor. Det 

rådde en diskussion i forskarsamhället om hur man ska förhålla sig till människor som deltar i sin 

undersökning och informationen om människorna. Genom denna diskussion tog forskare fram principer 

och regler för hur forskningen ska gå till på ett korrekt sätt (Svensson & Ahrne 2011, s.30).  

 

Nedan följer de fyra forskningsetiska principerna (Svensson och Ahrne 2011, s. 31):  
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Informerat samtycke - Informanterna har rätt att få veta vad undersökningen handlar om och utifrån det 

får de bestämma om de vill delta i undersökningen och i så fall hur mycket. Informanterna får alltid 

bestämma över sin medverkan och kan när som helst säga att de inte vill vara med längre.  

Konfidentialitetskravet - När man gör en undersökning kan man behöva information om sina 

informanter och den informationen får inte användas så att utomstående personer uppfattar vem den 

enskilda individen är.  

Nyttjandekravet - Uppgifter om enskilda personer får inte användas så att det kan påverka personen i 

fråga och det får inte heller användas vid t.ex. reklam.   

Att följa dessa forskningsetiska principer var väldigt viktiga för oss då vi ville att informanterna skulle 

känna en trygghet i att informationen om dem själva och deras svar hölls hemligt. Vi skickade ut ett 

mail till alla informanter där vi förklarade vilka vi är, vad vår undersökning handlar om och att de själva 

styr över hur mycket de vill delta i undersökningen. Innan varje intervju förde vi även en diskussion 

kring de forskningsetiska principerna och vi var noga med att förklara att informanterna och skolorna 

kommer att vara anonyma i uppsatsen.  

4.5 Arbetsfördelning  

Innan vi började skriva har vi tillsammans kontaktat informanter, skrivit informationsbrev samt 

intervjuguider. Vi har letat relevant litteratur från tidigare uppsatser, avhandlingar, bibliotek samt 

dokument från tre av Sveriges instanser. Dessa dokument och litteratur har vi delat upp mellan oss för 

att läsa och analysera. Därefter har vi skrivit upp vad varje bok/dokument innehåller som är relevant för 

våra frågeställningar samt relevant för våra olika kapitel i uppsatsen. Detta har resulterat i att vi båda har 

läst litteratur och dokument som vi har valt bort eftersom vi inte funnit det relevant för våra 

frågeställningar. Efter att ha bearbetat allt material har vi fått en överblick över hela materialet och det 

har hjälp oss när vi har delat upp böckerna inför varje vecka.  

Vi har inlett varje vecka med att träffas och gå igenom vad vi ska hinna skriva kommande veckan. På så 

sätt har vi varje vecka arbetat efter en deadline och det har gjort att vi har arbetat strukturerat, fokuserat 

och intensivt. Vi har bollat idéer och diskuterat vad vi vill att de olika kapitlen ska innehålla och därefter 

delat upp litteraturen och dokumenten emellan oss. Vi har valt att skriva några kapitel tillsammans och 

andra kapitel enskilt. Efter att ha skrivit enskilt inför en utsatt tid, vilket oftast har bestått av några dagar, 

har vi träffats för att läsa igenom varandras texter, eventuellt lägga till/ta bort något och vi har arbetat 
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med varandras texter för att förbättra dem. Nedan kommer vi att beskriva vad Josefine respektive 

Monique har skrivit i denna uppsats.  

Under den kvalitativa undersökningen ansvarade vi för en skola var. Monique genomförde intervjuerna 

på skolan i innestan samt sammanställde dem. Josefine genomförde intervjuerna på skolan i förorten 

samt sammanställde dem. Intervjun med Peter genomförde Monique och Josefine antecknade och 

sammanställde intervjun efteråt. Under intervjun med Frida bytte vi arbetsuppgifter då Josefine 

ansvarade för intervjun och Monique antecknade samt sammanställde intervjun efteråt.  

Alla metatexter till de olika kapitlen, abstract, inledning, syfte, frågeställningar och metod har vi skrivit 

tillsammans. Tidigare forskning, vidare forskning samt slutdiskussion och sammanfattning har vi 

gemensamt diskuterat och bollat idéer för att bestämma vad kapitlen ska innehålla. När vi bestämt 

innehåll delade bestämde vi vem av oss som ska belysa vilka aspekter. Dessa delar skrev vi individuellt 

för att sedan läsa varandras delar, fylla i och slutligen skriva ihop delarna till en text som vi båda kände 

oss delaktighet i.   

Följande delar har vi skrivit tillsammans: 

Abstract 

1. Inledning 

1.4 Syfte 

1.5 Frågeställningar 

4. Metod (hela kapitlet) 

6. Tidigare forskning 

9. Slutdiskussion och sammanfattning 

9.2 Vidare forskning  

Josefine  

1.2 Bakgrund 
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2.2 Vygotskijs sociokulturella teori 

3.2 Reguljär/ordinarie klass 

3.6 Interkulturalitet och mångkulturalitet  

5.2  Metoder för individuell kartläggning  

5.3 Studiehandledning och modersmålsundervisning  

5.4 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i förberedelseklass 

5.5 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i ordinarie/reguljär klass  

7.4 Sveriges Kommuner och Landsting  

8.3 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i förberedelseklass. 

8.4 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever ordinarie/reguljär klass  

 

Monique 

1.3 Nyanlända barns rättigheter i skolan 

2.3 George Herbert Mead interaktionistiska perspektiv  

3.3 Förberedelseklass 

3.4 Nyanlända 

3.5 Integration och segregation 

5.6 Förberedelseklass eller ordinarie/reguljär klass? 

5.7 Individualiserad undervisning 

5.8 Traumatiska upplevelser  

7.2 Migrationsverket 
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7.3 Skolverket 

8.2 Rekommendationer och riktlinjer från högre instanser 

8.5 Förberedelseklass kontra ordinarie/reguljär klass
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5. Litteraturöversikt  
Vi anser att det inte går att betona tillräckligt hur viktig skolans roll är för de nyanlända barnen. Skolan 

är så mycket mer än en pedagogisk domän, det berör även existentiella frågor som tillhörighet, 

utanförskap, identitet, bearbetning, relationer till människor samt relationer till det nya landet. Dessa 

frågor berör även våra teorier som handlar om att det är viktigt för eleverna att hitta sig själva samtidigt 

som de får samspela och interagera med andra barn för att hitta en tillhörighet.  

I det här kapitlet kommer vi att redogöra vad litteraturen säger om två av våra undersökningsfrågor, 

nämligen hur lärare kan arbeta för att introducera och integrera nyanlända barn i två olika arbetsformer.   

Kapitlet är indelat i sex underrubriker: metoder för individuell kartläggning, studiehandledning och 

modersmålsundervisning, undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i 

förberedelseklass, undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i ordinarie klass, 

individualiserad undervisning samt traumatiska upplevelser.  

 

5.2 Metoder för individuell kartläggning 
Skolverket har gett regeringen i uppdrag att framföra ett material för att elever med annat modersmål än 

svenska ska uppfylla målen inom de obligatoriska skolformerna (Björklund 2013, s. 1). Uppdraget 

innebär att utveckla och sprida information om ett kartläggningsmaterial som stödjer arbetet med att 

kartlägga de kunskaper som en nyanländ elev har när den kommer till den svenska skolan. Vidare ingår 

det att utveckla och sprida information om ett material som hjälper och stödjer lärarna i arbetet med att 

bedöma de nyanlända barnens språkutveckling samt att organisera så att lärare och rektorer ska kunna 

utveckla sin kompetens (Björklund 2013, s. 1).  

  

Nyanlända barn som kommer till Sverige har olika bakgrunder, vissa har gått i skolan och andra inte 

men generellt för alla nyanlända barn är att de har svårare än svenska barn att uppnå kunskapskraven i 

grundskolan. Därför håller Utbildningsdepartementet på att utarbeta ett förslag på hur undervisningen 

kan förbättras (Björklund 2013, s. 3). Kartläggningsmaterialet ska stödja skolans arbete med att planera 

undervisningen för ett nyanlänt barn och ska användas som underlag för att kunna avgöra i vilken 

årskurs barnet ska placeras och vilka skolformer denne behöver (Björklund 2013, s. 1). En förutsättning 

för att detta ska vara möjligt är självklart att få reda på barnets förkunskaper, därmed att skolan gör en 

kartläggning. Detta är något som Skolverket och Skolinspektionen har funnit brister i när det gäller 

skolors mottagande av nyanlända barn och att skolorna känner att de behöver mer stöd med 

kartläggningen (Björklund 2013, s. 3).  Den främsta orsaken till att många av de nyanlända barnen inte 

uppnår kunskapskraven är bristande kunskaper i svenska. Språket hindrar dem även att ta sig vidare till 
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den övriga undervisningen och att kunna vara delaktig i samhället. En kontinuerlig uppföljning av 

barnens svenskkunskaper är därför centralt för att kunna utforma, planera och utveckla den fortsatta 

utbildningen efter barnens individuella förutsättningar och behov (Björklund 2013, s. 4).  

  
5.3 Studiehandledning och modersmålsundervisning 
Något som är gemensamt för nyanlända elever som går i förberedelseklass och i ordinarie klass är deras 

behov av studiehandledning på sina hemspråk tillsammans med en hemspråkslärare. Syftet är att barnet 

inte ska tappa allt för mycket ämneskunskaper oavsett på vilket språk lärandet sker (Bunar 2010, s 71). 

Christina Rodell Olgac betonar i sin bok ”Förberedelseklass – en rehabiliterande interkulturell 

pedagogik” vikten av modersmålet. Hon menar att språken inte konkurrerar utan snarare stödjer 

varandra (Rodell Olgac 1995, s. 20).   

 

Det är viktigt att alla nyinflyttade elever får undervisning i sitt hemspråk och 

studiehandledning. Speciellt avgörande är det sistnämnda. Undervisning på det 

egna språket i olika ämnen är den enda garantin mot avbrott i språk och därmed 

i tankeförmågans utveckling. Annars blir det så att barn under några år inte har 

tankestimulans eftersom det dröjer innan svenskan har utvecklats till den nivå 

där barnet utvecklingsmässigt befinner sig. (Paulin m.fl. 1994, s 25 citerat efter 

Rodell Olgac 1995, s. 20) 

 

Rodell Olgac menar att man inte får blanda ihop elevernas språksvårigheter med deras kunskaper inom 

ett visst område. En annan betydande faktor i modersmålsundervisning är utvecklingen av sin identitet. 

Barnen kommer till Sverige med eventuella förluster och förvirring och modersmålsundervisning 

fungerar som en slags bearbetning. Barnen behöver få sin identitet bekräftad av vuxna som vet vilka 

upplevelser de har varit med om och som kan hjälpa dem att analysera och bearbeta dessa erfarenheter. 

Modersmålslärarna blir ofta en viktig person för de nyanlända barnen, en trygghet och ett stöd 

(Skolverket 1997, s. 31).  

 

5.4 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i förberedelseklass 
Det är viktigt för nyanlända elever att de får en trygg miljö i skolan och hjälp av lärare som är 

professionella. Skolan blir en del av deras tillvaro som ger dem struktur när allt annat är kaotiskt (Rodell 

Olgac 1995, s. 5 ). Som lärare är det viktigt att skaffa sig kunskap om elevernas bakgrund, upplevelser, 

skolgång, språk, kultur, religion och så vidare. Man arbetar med barn som alla varit tvungna att lämna 
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sina hem och en bekant omgivning för att börja om på nytt, i ett nytt land, med ett nytt språk, nya vänner 

och ny kultur.  

 

Förberedelseklass är inget som en skola måste erbjuda. Däremot är skolan skyldig att hantera och 

tillgodose de behov som vissa elever har, temporärt eller på längre sikt (Blob 2004, s. 13). Det kan 

förekomma olika former av stödundervisning för nyanlända barn. Barnen kan få individuella 

stödprogram som förekommer både under skoltid och utanför schemalagd skoltid. Varje skola får 

bestämma detta själva. Vid skolor med relativt många nyanlända elever är förberedelseklasser vanligast 

och på skolor med få nyanlända elever ges oftast individuella stödåtgärder (Blob 2004, s. 13). Syftet 

med förberedelseklass är att man förbereder barnen för den svenska skolan. Syftet är även att de ska få 

grundläggande kunskaper i svenska så att de så småningom kan bli placerade i en vanlig klass (Rodell 

Olgac 1995, s. 6, 55). 

 

I förberedelseklassen får barnen en lugn skolstart i en mindre grupp och till skillnad från placering i en 

reguljär klass kan man lättare möta barnets behov. Det gäller att hitta en balans mellan trygghet, 

strukturerad skoldag och fasta rutiner, detta för att återskapa känslan av normalitet och för att inte skapa 

ny stress och oro i barnens redan så stressade liv (Rodell Olgac 1995, s. 6).  

 

Man måste sträva efter att göra barnets vardag så normal som möjligt, såväl under 

som efter en krissituation. All form av skolgång, även om den inte är så 

omfattande, är till stor nytta. Rutinpräglade aktiviteter som att gå och handla, 

hälsa på vänner, gå i kyrkan eller moskén etc. bidrar också till att ge struktur åt 

kaoset och därmed normalisera barnets liv. (Rodell Olgac 1995, s. 13) 

 

Det är otroligt viktigt att visa barnen att de är värdefulla som individer och att i undervisning såväl som i 

andra situationer respektera och integrera varje barns språk, kulturella bakgrund, erfarenheter, 

kunskaper och förutsättningar. Detta kallas för ett interkulturellt arbetssätt och bör enligt Rodell Olgac 

vara det centrala arbetssättet i en förberedelseklass (Rodell Olgac 1995, s. 14). 

 

Christina Rodell Olgac har i sin bok ”Förberedelseklass – en rehabiliterande interkulturell pedagogik” 

beskrivit några undervisningsmetoder och redogjort förslag på ett bra material. Hon menar att när ett 

nyanlänt barn börjar i en förberedelseklass kan en bra idé vara att låta alla barn presentera sig, berätta 

var de kommer ifrån, visa deras hemländer ligger på kartan och berätta vilka språk de talar. Sedan är det 

viktigt att barnet får tid att titta i sina böcker, observera de andra barnen i klassen, bekanta sig med det 



 

 30 

nya klassrummet och den nya miljön (Rodell Olgac 1995, s. 14). När man har gjort en kartläggning av 

barnets förkunskaper är det viktigt att individualisera undervisningen. Gruppen består i regel av barn i 

olika åldrar och med olika upplevelser och erfarenheter därför är det viktigt med individualiserad 

undervisning (Skolverket 1997, s. 33). För den som aldrig tidigare har gått i skolan är det viktigt att de 

får hålla på med aktiviteter som hör hemma i förskolan. Det kan vara att bygga pussel, pyssla, spela 

spel, klippa och klistra, rita och bygga med lego (Rodell Olgac 1995, s. 15). 

 

Enligt Rodell kan en gemensam start för alla elever i förberedelseklassen vara samlingen. Det blir en 

fast punkt och rutin för hela första året. På en samling kan man börja med att säga ”God morgon” på 

klassens olika språk sen får barnen tala om vad det är för veckodag, årstid, datum, månad, år och väder 

för att sedan gå igenom dagens upplägg. Ett gemensamt avslut på dagen som också blir en 

återkommande rutin för hela året kan vara att sjunga en ”tack-för-idag-sång”. Rodell menar att 

gemensamma rutiner som håller ihop gruppen är viktigt i en förberedelseklass (Rodell Olgac 1995, s. 

15-16).   

 

Vid den första språkutvecklingen är det viktigt att det finns konkret material tillgängligt samt 

bildordböcker, lexikon och ordböcker. Syftet med den allra första undervisningen i svenska är att barnen 

ska få ett litet ordförråd av de fraser och ord de behöver för att kunna klara av elementär social 

interaktion. Exempel på det första läraren lär ut är (Skolverket 1997, s. 34): 

 

- Att berätta om sig själva och om sin familj. 

- Tacka, fråga och be om något. 

- Förstå enkla uppmaningar. 

- Tala om att man förstår respektive inte förstår. 

- Ord och fraser som hör ihop med skola. 

- Förstå ord och fraser som hör ihop med att åka buss, tåg, tunnelbana och så vidare.  

 

Rodell menar att många barn som kommer till en förberedelseklass kanske under en längre period inte 

har fått tillgång till lek. Leken i sig hjälper barnen att läka efter svåra upplevelser som barnets kanske 

tvingats att vara med om. Därför är det viktigt att leken är återkommande och central i en 

förberedelseklass, för yngre såväl som för äldre barn (Rodell Olgac 1995, s. 22). Vad man också ska 

tänka på är att ha arbetsmetoder och material som engagerar alla sinnen. Rodell anser ett bra material är 

lego, det skapar möjlighet att låna bitar av varandra, samarbeta, visa de andra vad de har byggt och 

skapa relationer (ibid.). Utifrån termer av Meads teori är detta en icke-verbal social interaktion vilket 
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innebär att eleverna kan integrera med varandra utan att prata med varandra. Mead talar mycket om 

detta då han menar att det är lika viktigt för barn att integrera med hjälp av kroppsspråket såväl som det 

är att integrera verbalt. Rodell anser att rita är en bra aktivitet, genom att få sätta ord och bild på svåra 

känslor bidrar det till en viss bearbetning av svåra känslor bilder hjälper barnen att uttrycka andra 

känslor när ord inte räcker till. Att sjunga stärker gemenskapen i klassen och gör och stämningen mer 

glad (Rodell Olgac 1995, s. 27-28).  
 

För de barn som inte gått i skolan tidigare och även för de barn som har skolerfarenhet anser Rodell att 

vägen till svenska språket oftast går genom matematiken. Matten berör många begrepp som är väldigt 

konkreta och som är lätta att samtala om (Rodell Olgac 1995, s. 30). Matematik är ett väldigt abstrakt 

ämne eftersom man kan arbeta mycket med exempelvis pengar. De barn som har gått i skolan tidigare 

brukar må bäst av att få en vanlig matematik bok eftersom matematikens språk är universell (Rodell 

Olgac 1995, s. 14). Skolverket hävdar att för att arbeta interkulturellt och integrera barnens egna 

bakgrunder, kulturer och språk är omvärldsorientering och kartan viktiga inslag och läromedel. Man kan 

utgå ifrån barnens egna hemländer, undersöka storlekar på länderna, vart de ligger i förhållande till 

varandra och vad de har för klimat (Skolverket 1997, s. 38).  

  
 
5.5 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i ordinarie/reguljär 

klass 
Vi anser att man även i en ordinarie klass bör ha i åtanke att man arbetar med barn som alla varit 

tvungna att lämna sina hem och en bekant miljö för att börja om på nytt, i ett nytt land, med ett nytt 

språk, med nya vänner och en ny kultur. Lärarna får dra ett enormt stort lass och att individualisera 

undervisningen så att den passar en nyanländ elev och övriga elever är inte lätt. Det finns dessvärre inte 

ett stort utbud av information om undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i en 

ordinarie klass.  

 

Dahlin som arbetar för Rädda Barnen menar att skolorna måste göra en kartläggning av de nyanlända 

barnens kunskap i olika ämnen och inte bara i svenska och matematik som ofta är fallet. Om detta görs 

kan möjligheten att barnen integreras i en vanlig klass ibland vara det bästa för barnet. Dahlin menar 

även att skolorna noggrant måste överväga om barnet ska börja i en förberedelseklass eller bli placerad i 

en reguljär klass direkt (Dahlin 2013, s. 2). Forskaren och författaren Bunar menar även han att 

nyanlända eleverna gynnas av att placeras i en reguljär klass direkt så de blir satta i ett sammanhang där 

det svenska språket talas (Bunar 2010, s. 72). Vidare menar Bunar att den interkulturella pedagogiken är 
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en viktig och kan tillämpas i all undervisning, i både en förberedelseklass och i en reguljär klass. 

Lärarna måste utgå från de nyanlända barnens individuella och gemensamma erfarenheter och använda 

sig av ett undersökande och problemorienterande arbetssätt i etniskt blandade grupper (Bunar 2010, s. 

30). 

 

5.6 Förberedelseklass eller ordinarie/reguljär klass? 
Det pågår en diskussion om huruvida man ska placera nyanlända barn i förberedelseklass eller i 

ordinarie klass. Detta är inget vi i vår uppsats tar ställning till utan återger endast vad det står i 

litteraturen. Bunar menar att det är tydligt att barnen blir segregerade i en förberedelseklass på grund av 

avskiljandet från de övriga eleverna men barnen blir även segregerade i en vanlig klass bland annat på 

grund av svårigheter med språket (Bunar 2010, s. 109). Studier har visat att nyanlända elever i ordinarie 

klasser känner sig hämmade att säga vad de tycker på grund av dålig svenska och rädsla att de svenska 

eleverna ska skratta åt dem (Bunar 2010, s. 73). I en förberedelseklass är det väldigt viktigt att inkludera 

barnens egna kulturer och bakgrunder i undervisningen. Det är viktigt på grund av att de ska få känna 

sig värdefulla och respekterade. Men hur blir detta i en ordinarie klass? Hur ska klasslärarna förhålla sig 

till den kulturella mångfalden? Ska elevernas skilda bakgrunder, kunskaper och erfarenheter lyftas fram 

i undervisningen eller ska man undvika det för att minimera risken att klyftorna mellan eleverna ska öka 

och därmed även öka segregationen? Rädda Barnen menar att det är viktigt att motverka att nyanlända 

barn betraktas som en särskild grupp som inte ska ha samma undervisning som andra barn. Detta skulle 

innebära att skolan blir början på en segregering (Dahlin 2013, s. 3). 

 

Bunar anser att den bästa lösningen är att placera de nyanlända eleverna i en förberedelseklass i ungefär 

6-12 månader men att de har en tillhörighet i en ordinarie klass. Placeringen måste vara frivillig och det 

är även viktigt att föräldrarna är väl informerade. Vidare måste förberedelseklassen vara centralt 

placerad i skolbyggnaden och ha ett nära samarbete med de ordinarie klasserna redan från första dagen. 

De nyanlända eleverna ska i den ordinarie klassen delta i aktiviteter som inte kräver en hög 

kunskapsnivå i det svenska språket och en gradvis integration ska ske i de övriga ämnena med 

tvåspråkig personal närvarande. De nyanlända barnen ska redan från skolstart få två mentorer, en 

mentor som talar svenska och en mentor som talar barnets modersmål, de ska få ordentliga läroplaner 

utformade efter dem och läromedel som är baserade på forskning och annat relevant material. Detta för 

att man kontinuerligt ska kunna följa med i utvecklingen och utvärdera elevernas kunskaper (Bunar 

2010, s. 110).   
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5.7 Individualiserad undervisning  
När det kommer nyanlända barn till den svenska skolan så går det inte att placera dem i en klass och 

sedan förvänta sig att det ska fungera utan extra hjälp. Barnen kommer till skolan med olika behov och 

olika förutsättningar vilket kräver en individanpassad undervisning. Den individualiserade 

undervisningen är viktig oavsett om barnet placeras i en förberedelseklass eller i en reguljär klass och 

det ställs höga krav på läraren (Skolverket 2011, s. 8).  

 

Arvidsson skriver artikeln ”Vad är individualisering?” på NCM:s (Nationellt centrum för 

matematikutbildning) hemsida och han menar att det finns tre olika sätt att undervisa på: 

 

Det första sättet är klassundervisning där läraren vänder sin undervisning till samtliga elever. Läraren 

ställer frågor och eleverna förväntas svara, det är den så kallade katederundervisningen. 

 

Det andra sättet att undervisa på kallas självverksamhet som går ut på att eleverna arbetar på egen hand 

under lärarens ledning. Syftet är att eleverna ska arbeta på egen hand och genom det bli självständiga 

och duktiga på att samarbeta i grupp. 

 

Det tredje sättet att undervisa på, som är de mest relevanta för vår undersökning, kallas individualiserad 

undervisning. Syftet med individualiserad undervisning är att skolarbetet ska vara anpassat efter den 

enskilda elevens förmågor och förutsättningar vilket kan ske på tre olika sätt, enligt Arvidsson 

(Arvidsson s. 10):  

 

Nivåindividualisering 

Eleverna arbetar efter olika kunskapsnivåer. Beroende på elevens kunskapsnivå anpassas 

svårighetsgraden på arbetsuppgifterna.  
 

Hastighetsindividualisering  

Eleverna arbetar utifrån samma material men i sin egen takt. Det innebär att eleverna når olika långt 

under skoltiden.  

 

Fördjupningsindividualisering 

Eleverna arbetar med samma material inom en kurs men arbetets omfång och svårighetsgrad anpassas 

efter den enskilda elevens förmåga. 
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Vinterek har skrivit en rapport som heter ”Individualisering i ett skolsammanhang” på uppdrag av 

Myndighet för skolutveckling. Hon menar att man ofta talar om att man vill ha en undervisning som är 

individualiserad och det finns även krav på detta. Dock är det många gånger svårt att veta hur eller på 

vilket sätt man ska göra för att ge eleverna de bästa förutsättningarna. I Lpo 94 stod det att man ska 

bedriva en undervisning som passar den enskilda elevens behov, intressen, förmågor, förutsättningar, 

erfarenhet och mognad (Vinterek 2006, s. 9). Att individualisera undervisningen kan ske på många olika 

sätt och inom olika områden, det kan handla om att anpassa studiemiljön, omfång, nivå, material, 

arbetstempo eller hur man ska bedöma elevernas arbete (Vinterek 2006, s. 10). I Skolverkets rapport 

”Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling” menar de att utifrån den nyanlända elevens behov 

och förutsättningar ska läraren noga planera undervisningen. Ett annat viktigt steg i den 

individualiserade undervisningen är att eleven hela tiden ska ha tillgång till stöd och stimulans 

(Skolverket 2012, s. 8-9) 

 

I denna del är samtliga författare överens om att individualiserad undervisning är nödvändig och enligt 

Skolverket ska man bedriva en sådan undervisning. Nästa steg är hur det ska ske i praktiken. Finns det 

tid och utrymme för att bedriva en individualiserad undervisning i ett klassrum där alla barn är olika och 

har olika behov?  

 

5.8 Traumatiska upplevelser 
När man talar om nyanlända barn så anser vi att man måste titta utifrån barnperspektivet och se till 

barnets bästa. Det handlar inte bara om barn som kommer till Sverige från ett annat land och det räcker 

inte att med att se till barnets praktiska behov exempelvis skola, bostad och kläder. Barnets hälsa och 

psykiska välmående är oerhört viktigt att vara medveten om. Vi anser att det är viktigt att skriva några 

rader om hur man kan handskas med barn som farit illa eller har traumatiska upplevelser i bagaget. För 

oss som blivande lärare är det viktigt att veta hur man kan hjälpa barnet men man bör även känna till 

symtom på om ett barns psykiska välmående sviktar.  
 

C. Franzén menar att en traumatisk kris ofta kommer oväntat men snabbt och ofta finns det inga 

indikationer som tyder på att den kommer. En traumatisk kris är en stark psykisk påfrestning vilket leder 

till en själslig skada som kan ta mycket lång tid att bearbeta och läka (C. Franzén 2001, s. 42-43). Det 

finns en rad olika faktorer som kan leda till en traumatisk kris, exempel kan vara följande (C. Franzén 

2001, s. 43-45): 
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Objektförlust 

Objekt betyder i detta sammanhang en person. Objektförlust betyder att man genomgår en traumatisk 

kris på grund av att man har mist en person i sin närhet. Personen man har mist kan vara någon som har 

dött eller någon man har skiljts från under dramatiska omständigheter som t.ex. vid krig.  

 

Autonomiförlust 

Innebär att man råkar ut för något som gör att man inte kan bestämma över sig själv längre. Det kan 

exempelvis vara att man råkar ut för en olycka och tvingas sitta i rullstol vilket kan leda till att du inte 

kan bestämma vart och när du vill åka någonstans eller att du inte längre kan bo på egen hand. 

Autonomiförlust kan även handla om yttre tvång till exempel om man blir inspärrad, häktad eller inlåst.  
 

Katastrofer 

En katastrof kan exempelvis vara en jordbävning, översvämning, stora trafikolyckor, krigsförhållande 

osv. Det är en stor och oväntad händelse som vi människor oftast inte kan påverka. En katastrof kan 

leda till att man inte längre känner någon trygghet eftersom tillvaron har förändrats drastiskt. Självklara 

saker som dryck, mat och tak över huvudet är inte längre en självklarhet efter katastrofer.  

 

Samhällsförändringar 

När det sker förändringar i ett samhälle som människan inte kan påverka kallas dessa för 

samhällsförändringar. Tillvaron förändras och det kan handla om allt ifrån att ett stort företag läggs ner 

och lämnar många arbetslösa till att det plötsligt blir krig.  
 

När någon råkar ut för en traumatisk kris går personen ofta igenom två faser. Den första akuta fasen 

innebär att personen går igenom en chock och det vara i allt ifrån minuter till dagar. Den andra fasen är 

reaktionsfasen där personer uppvisar känsloreaktioner men det kan också vara så att personen istället 

blir ”tom” och inte visar någonting överhuvudtaget (C. Franzén 2001, s. 47). Raundalen och Schultz 

som har skrivit boken ”Krispedagogik” menar att det är viktigt att man i skolan hjälper nyanlända elever 

med bearbetningen av eventuella traumatiska upplevelser. De menar att man som lärare behöver få en 

förståelse för vilka pedagogiska och psykologiska behov eleven har (Raundalen & Schultz 2007, s. 50-

53). Även Skolverket menar att skolor bör ha resurser och beredskap så att skolan kan bemöta 

nyanlända elever med traumatiska upplevelser på bästa sätt (Skolverket 2008, s. 7). Skolverket har 

skrivit en lägesrapport som heter ”Asylsökande elever i grundskolan”. Rapporten är utformad 
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tillsammans med Invandrarverket (som idag kallas för Migrationsverket) och handlar om hur man ska ta 

emot nyanlända barn, hur deras välmående kan vara och hur undervisningen bör vara utformad. 

Skolverket menar att nyanlända barn kommer i olika tillstånd och en del av dem har blivit utsatta för 

starka psykiska och fysiska påfrestningar. När barnen börjar i skolan har de ofta inte fått chansen att 

bearbeta sina känslor och upplevelser. Det finns en rad symtom som kan tyda på att barnet har varit med 

om traumatiska upplevelser, nedan följer några exempel (Skolverket 1997, s. 16): 

 

- Inåtvändhet och regression. 

- Utagerande, hyperaktivitet och aggressivitet. 

- Matvägran och sängvätning.  

- Blyghet, överdrivet föräldraberoende och separationsångest. 

- Inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. 

- Sorgereaktioner och depressioner. 

- Mardrömmar och sömnsvårigheter. 

-  Psykosomatiska reaktioner; ont i huvudet och ont i magen. 

- Ängslan, problem med kamratrelationer och negativ självuppfattning.  

- Påträngande bilder som är svåra att bli kvitt.  

 

Men hur kan man då som lärare hjälpa nyanlända elever som befinner sig i traumatiska kriser? C. 

Franzén menar att barn som är i en traumatisk kris kan behöva vård eller hjälp av ungdomspsykiatrin. 

Som lärare kan man förutom att läsa på och utbilda sig inom området, följa en krispedagogisk modell. 

Modellen har fyra huvudfaser (C. Franzén 2001, s. 50): 

 

Den första fasen (uttrycksfasen) handlar om att läraren ser till att ge eleverna ett tryggt samtalsklimat 

där eleven märker att det är okej att öppna sig och prata ostört. 

 

Fas två (faktafasen) handlar om att eleven ska få information om krisen. Eleverna får chansen att ställa 

frågor och eleverna har ordet under hela samtalet förutom då en fråga ställs till läraren. 

 

I fas tre (handlingsfasen) får eleverna fortsätta bearbetningen genom att ta del av det som har hänt 

genom att ”forska” kring området. 

 

I fas fyra (uppföljningsfasen) ska läraren följa upp elever som inte verkar må bra och i samråd med 

vårdnadshavare ska de bedöma om man behöver gå vidare med eleven. 
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6. Tidigare forskning  
Det har varit svårt att hitta tidigare forskning som handlar om läromedel och arbetsmetoder i 

förberedelseklasser och ordinarie klasser med nyanlända elever. Vi har hittat ett fåtal vetenskapliga 

artiklar som handlar specifikt om förberedelseklassen men det har varit sparsamt med motsvarande 

forskning i en ordinarie klass med nyanlända elever. Vi beslutade därför att hitta tidigare forskning om 

den interkulturella undervisningen/lärandet/pedagogiken eftersom det är något gemensamt för både 

nyanlända elever i förberedelseklass såväl som i reguljär klass samt att vi berör begreppet interkulturell 

undervisning/lärande/pedagogik i vår uppsats. Den interkulturella undervisningen är ett arbetssätt som 

man arbetar med eller borde arbeta med i både förberedelseklassen och i den vanliga klassen. Olika 

pedagogiska forskare påpekar att det är viktigt med interkulturell undervisning, interkulturellt lärande 

och ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv på mångkulturella skolor. Vi anser att Vygotskij och Mead 

ger bra intellektuella verktyg för interkulturell pedagogik vilket vi kommer att belysa i detta kapitel.  

 

I sin uppsats ”Liv och lärande i förberedelseklass” skriver Margareta Boman, lärarutbildare på 

Lärarhögskolan i Stockholm och Christina Rodell Olgac, docent i pedagogik, att man kan definiera 

interkulturell undervisning som en pedagogik som uppstår då olika kulturer möts och det i detta möte 

uppstår något nytt (Boman & Rodell Olgac 1999, s. 18). De menar att syftet med den interkulturella 

pedagogiken är att de nyanlända eleverna måste känna att deras kulturella bakgrunder och erfarenheter 

är viktiga och att man med denna undervisningsmetod ska kunna föra samman elevernas förflutna med 

den nya situationen i skolan. Genom att barnets språk, identitet och kultur bekräftas kan interkulturell 

undervisning leda till en positiv utveckling hos de nyanlända (Boman & Rodell Olgac 1999, s. 18). 

Rodell och Boman hänvisar även till Cummins som menar att i och med att barnen känner samhörighet 

och skapar ny förståelse är sannolikheten större att de nyanlända barnen med tiden kommer att känna 

samhörighet med det nya samhället och skolan. När lärarna lär sig av sina elevers mångfaldighet och 

visar eleverna att deras kulturella bakgrunder och erfarenheter är viktiga skapas ett ömsesidigt lärande 

och en relation mellan lärare och elev vilket är en förutsättning för utveckling och lärandet (Boman & 

Rodell Olgac 1999, s. 22). Rodell och Boman menar att det interkulturella arbetssättet även leder till att 

makten fördelas mellan elever och lärare det vill säga att eleverna kan vara med och påverka innehållet 

och upplägget i undervisningen vilket även skapar ett ömsesidigt lärande (Boman & Rodell Olgac 1999. 

s. 43). 

 

Mycket av det Rodell och Boman hävdar i sin uppsats kan man se även i vår interaktionistiska teori som 

handlar om att människor utvecklas genom såväl verbal som icke-verbal interaktion med andra 
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individer. Rodell och Boman är inne på samma spår och menar att när elever med olika kulturer och 

bakgrunder möts så skapas en ny förståelse och något nytt uppstår.  

 

När barnen kommer som nyanlända till den svenska skolan har de, som tidigare nämnts, sin 

ursprungskultur nära hjärtat. I interaktion med omgivningen och klassen (förberedelseklassen eller den 

ordinarie klassen) börjar de tillsammans att skapa en ny kultur, det sker då ett interkulturellt lärande och 

det interaktionistiska perspektivet skildras. Det finns ett flertal exempel som visar hur denna 

undervisning/lärande gynnar barnet. Barnen får en ny grupptillhörighet genom sin nya gemensamma 

kultur. Utanför skolan visar sig denna nya grupptillhörighet genom lek, fritidsaktiviteter och att de 

besöker varandras hem. I ett klassrum med många olika kulturer kan det interkulturella arbetssättet bidra 

till kollektiva arbetsformer, det vill säga att barnen hjälper varandra och samarbetar. Detta 

gruppinriktade arbetssätt i klassrummet kan ligga till grund för att integrera de nyanlända barnen 

(Boman & Rodell Olgac, 1999, s. 43). Att låta eleverna samspela och samarbeta menar Vygotskij med 

sin sociokulturella teori är något av de viktigaste drivkrafterna i ett barns utveckling.   

 

I sin doktorsavhandling ”Interkulturellt lärande: Intentioner och realiteter i svensk grundskola sedan 

1960-talets början” skriver universitetslektorn Monika Eklund att den interkulturella undervisningen 

inte genomförs vid någon speciell tidpunkt eller vid någon speciell lektion, utan det är ett arbetssätt som 

uppkommer genom erfarenheter och influerar såväl undervisningen, personalutbildning som läromedel. 

Ett interkulturellt förhållningssätt förutsätter inte särskilda resurser, ett eget ämne eller ändringar i 

kursplaner. Ett sådant synsätt bör innefattas i skolans verksamhet oavsett resursnivå och beaktas inom 

ramen för befintliga ämnen och kursplaner (Eklund 2008, s 7).   

 

Eklund anser att skolan är en mångkulturell mötesplats och ett av de viktigaste ställena för 

attitydpåverkan. Skolan kan med hjälp av interkulturell undervisning motverka elevernas fördomsfulla 

uppfattningar gentemot varandras kulturella bakgrunder (Eklund 2008, s. 8). Hur undervisningen 

bedrivs är avgörande för om eleverna ska utveckla ett interkulturellt lärande eller inte (Eklund 2008, s. 

109). Slutligen påstår Eklund att syftet med interkulturell undervisning är att ”övervinna och överskrida 

kulturella barriärer”. Detta innebär att interkulturellt lärande ska ses som en ömsesidig process, då man 

lär sig att vara öppen och accepterande gentemot nya kulturer (Eklund 2008, s. 338).  

 

Lena Fridlund som är lektor i pedagogik skriver i sin avhandling ”Interkulturell undervisning: Ett 

pedagogiskt dilemma” som handlar om talet i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser att en 

brist i skolan och undervisningen är att elevers olikheter oftast bemöts med särskiljande 
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undervisningsmetoder. Ofta får elever med svenska som andra språk lämna ordinarie undervisning för 

att gå till särskild undervisning under en eller flera lektioner per dag. Hon skriver att internationell 

forskning med utgångspunkt i ett interkulturellt och inkluderande perspektiv visar att denna metod är 

fel. En risk är att eleverna utvecklar lägre ambitioner och kunskaper vilket gör att undervisningen bidrar 

till segregering. Vygotskys sociokulturella teori bekräftar att särskiljande undervisning är fel då han 

menar att det sociala samspelet är viktigt i barnens utveckling och det sociala samspelet förekommer 

inte i en segregerande miljö (Eklund 2008, s. 54). Fridlund menar att en interkulturell undervisning bör 

vara grundläggande inom all pedagogisk verksamhet och att detta är lika viktigt för alla elever oavsett 

bakgrund. Det är viktigt att elever med olika bakgrunder, olika erfarenheter och kunskaper samarbetar 

(Fridlund 2011, s 51). 

 

Vidare menar Fridlund att viktiga aspekter i ett interkulturellt lärande är samspelet mellan lärare och 

elev samt elever emellan. För det första ges elever möjligheter att hantera språk och begrepp som är 

meningsfulla. För det andra ska den interkulturella undervisningen ge dem möjligheten att bli medveten 

om hur språk fungerar. För det tredje ska elever ges möjlighet att använda sina språk för att få kontakt 

med andra människor som leder till ny kunskap (Fridlund 2011, s. 52). Vi tolkar det som att Meads 

interaktionistiska teori stödjer detta i och med att Mead hävdar att språket är den centrala formen för att 

förmedla verkligheten till individen och enligt forskning ska språket leda till denna verklighet. Det har 

visat sig att nyanlända elever når bättre resultat i skolor där de värdesätts och blir behandlade med 

respekt, det vill säga i sociokulturellt stödjande miljöer.   

 

Utifrån dessa forskare menar vi att man förstår hur viktig interkulturell pedagogik/undervisning/lärande 

är. Det är en pedagogik man kan använda i alla klassrum, elevsammansättningar och arbetsformer. Man 

kan tillämpa denna undervisning på alla lektioner och barnen kommer omedvetet att få ett interkulturellt 

lärande och lära sig att respektera varandra. Sammanfattningsvis kan man säga att detta arbetssätt har en 

positiv inverkan på de nyanlända eleverna och hjälper dem att utvecklas då de får känna en tillhörighet. 

Vygoskijs sociokulturella teori hjälper oss att se på denna pedagogik och arbetssätt med andra ögon och 

på ett djupare plan. Forskning har visat att nyanlända elever når bättre resultat i skolor där de värdesätts 

och blir behandlade med respekt, och enligt Rodell, Boman, Fridlund och Eklund sker detta i socio- och 

interkulturella miljöer. Vi kan förstå vad de menar i termer av Vygoskijs logik då han hävdar att lärande 

och utveckling är varandras förutsättningar. Det vill säga, eleverna lär sig av varandra genom den 

interkulturella pedagogiken och detta utvecklar dem. 
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DEL 2 – DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN  
Här nedan börjar del två av vår undersökning som består av vår empiriska undersökning. Den består av 

textanalyser från tre instansers dokument samt våra åtta intervjuer.  

 

7. Textanalyser av rekommendationer och riktlinjer från högre instanser 
Här nedan kommer vi att presenter en del av vårt empiriska material som består av tre olika 

textanalyser. Att göra en kvalitativ textanalys innebär att man läser en text mycket noggrant och vid 

flera tillfällen för att ta fram det huvudsakliga och det man som forskare anser är centralt. Som forskare 

kan man ställa frågor till texten som man själv sedan försöker att besvara genom att läsa texten 

(Esaisson m fl, s.233-234). 

 

Vi ställde frågor till texten utifrån våra valda frågeställningar och vi ville få reda på följande: 

- Vilka riktlinjer och rekommendationer finns det gällande nyanlända elevers placering i 

förberedelseklass och i reguljär klass? 

- Vad har instanserna för uppdrag och skyldigheter gentemot de nyanlända barnen?  

- Hur ser instanserna på de två verksamhetsformerna som är aktuella i denna undersökning? 

 

I vår undersökning har vi analyserat dokument från Migrationsverket, Skolverket samt Sveriges 

kommuner och landsting. Innan vi bestämde oss för dessa tre så läste vi och tittade närmare på en rad 

andra dokument från olika instanser, myndigheter och organisationer. Anledningen till att vi fastande för 

just dessa tre kan du läsa om på sida 18-21. 

 

Som läsare kan man uppleva och se på våra textanalyser utifrån två olika synvinklar. Den ena är att man 

får ta del av vad insatserna har för skyldigheter och uppdrag gentemot nyanlända barn, exempelvis att 

förse dem med bostad och pengar. Den andra synvinkeln är mer riktat mot de nyanlända barnens 

utbildning. Där har Skolverket en avgörande roll eftersom det är de som tillämpar de kursplaner, 

kunskapsmål och bestämmer vad som ska fastställas inom det obligatoriska skolväsendet. Vi tycker att 

det är viktigt att ta upp båda perspektiven eftersom de påverkar varandra men också för att vi som 

blivande lärare anser att det är viktigt att bry sig om sina elever på andra plan än bara de som är 

skolrelaterat, alltså hur barnet har det utanför skolans ”väggar”.  I det material som vi har analyserat 

visade det sig att både Skolverket och SKL uttrycker åsikter kring huruvida man ska placera nyanlända 

elever i förberedelseklass eller i reguljär klass. Just den frågan har visat sig bli en ganska central del av 

vårt resultat och därför har vi även skrivit om det här.   
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7.2 Migrationsverket 
Migrationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och Sveriges centrala utlänningsmyndighet. 

De ansvarar för nyanlända, asyl, besök, bosättning och medborgarskap i Sverige. Migrationsverket gör 

mycket mer än att bara prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige. De är även 

involverade i arbetet med nyanlända barn, deras boendesituation, bidrag/ersättningar samt skolgång och 

utbildning. Kommunerna där Migrationsverkets ansökningsenheter ligger är de kommuner som har 

ansvar för barnen de första dagarna. Barnet har rätt till mat, kläder och någonstans att bo. Ibland kan det 

dröja flera månader innan de kan bli placerade i en kommun (Rädda Barnen 2010, s. 3). 

 

En ny lag har tagits fram, vilket innebär att Migrationsverkets första uppgift kommer bli att vid kontakt 

med ett nyanlänt barn omedelbart placera ut detta barn i någon kommun runt om i Sverige. Denna 

proposition 2012/13:162, kommer att börja gälla den 1 januari 2014 (Migrationsverket.1 2013, s. 2). 

Migrationsverket har som skyldighet att vid den första kontakten med kommunen där barnet blivit 

placerat förmedla information om barnet i fråga (Rädda Barnen 2012, s. 10). 

 

Migrationsverkets mottagningsenheter har det övergripande ansvaret för barnen. De har det 

övergripande ansvaret även efter att barnet har blivit kommunplacerat. Migrationsverkets 

mottagningsenheter ska ansvara för att anmäla barnet till skola eller förskola, till en hälsoundersökning 

samt se till att skolstarten sker senast en månad efter ankomst till Sverige (Rädda Barnen 2012, s. 4).  
Andra uppgifter som Migrationsverket har är bland annat att bistå med bidrag och att ge de nyanlända 

barnen en generell introduktion till det svenska samhället. Introduktionen pågår under två års tid och 

under denna period står Migrationsverket för det nyanlända barnets levnadskostnader (Bunar 2010, s. 

16).  

 

7.3 Skolverket  
Skolverket är en statlig myndighet och arbetar åt Utbildningsdepartementet. De styr, stödjer, följer upp 

och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i 

verksamheterna. I dagens mångkulturella samhälle ställs höga krav på skolor och lärares kompetens att 

kunna möta den heterogena gruppen nyanlända elever och kunna ge dem den undervisning, delaktighet 

och gemenskap som de har rätt till. Undersökningar har visat att elever som kommer till Sverige och 

börjar i den svenska skolan senare i livet har sämre betyg än de elever som har gått hela sin skoltid i 

Sverige. Vi anser att detta är oroväckande och undrar vad som egentligen orsakar denna skillnad mellan 

invandrarelever och elever som har gått hela sin skoltid i Sverige? Skolverket och Skolinspektionen har 
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en rapport som visar att nyanlända elever ofta inte får den undervisning som de har rätt till (Skolverket 

2012, s. 3). 
 

Skolverket gjorde år 2012 en omfattande undersökning där man tittade närmare på hur ett antal 

kommuner och skolor arbetar med att ta emot och introducera nyanlända elever. Hur skolorna och 

kommunerna arbetade skilde sig en del åt och de tryckte på olika viktiga punkter. Trots variationen 

fanns det fem gemensamma utgångspunkter som alla ansåg var viktiga att lyfta och arbeta utifrån: 

 

Den första är att man ska göra en bred kartläggning av elevens tidigare kunskaper för att kunna anpassa 

undervisningen efter elevens nuvarande kunskaper och behov. 

Det andra är att man ska göra en individuell planering, tydlig målbild och en kontinuerlig uppföljning 

för att ge eleven en tydlig bild av vad den behöver göra för att utvecklas. 

Det tredje är att ha ämnesundervisning med perspektiv på svenska som andraspråk eftersom det mest 

utvecklande för eleven har visat sig vara att integrera språkstudierna och ämnesundervisningen. 

Det fjärde är att man bör ha flerspråkiga pedagoger och studiehandledning på modersmålet för att 

eleven ska få chansen att uttrycka sig och få feedback på sitt eget modersmål vilket är viktigt för 

nyanlända elever. 

Det femte är att man ska öka skolans kapacitet att tillgodose nyanlända elevers behov vilket man kan 

göra genom att erbjuda eleverna en gemenskap och en utbildning av hög kvalitet (Skolverket 2012, s. 8-

10).  

 

Trots att kommunerna och skolorna är överens om att detta är viktiga utgångspunkter så är många av 

dem, enligt Skolverkets undersökning, oense kring huruvida man ska placera de nyanlända eleverna i en 

förberedelseklass eller om de ska placeras i en reguljär/ordinarie klass direkt. Detta är en central 

problematik i vår undersökning då vi inledningsvis funderade kring om val av verksamhetsform 

påverkar villkoren och förutsättningarna för de nyanlända barnen. En rektor menar att det mest naturliga 

är att placera de nyanlända eleverna i en reguljär klass för att risken annars är stor att eleverna förlorar 

det sociala med andra elever. Hon menar att det är viktigt att eleverna får en klasstillhörighet direkt där 

de får knyta kontakter, får kamrater, får vara med på rasten men fram för allt att eleven får vara precis 

som alla andra. Dessutom hävdar rektorn att det är svårare att individualisera undervisningen när man 

samlar alla nyanlända elever i en och samma klass eftersom eleverna har olika förutsättningar, åldrar 

och förkunskaper (Skolverket 2012, s.18-19). 
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En annan skola och kommun anser att det bästa är att låta de nyanlända eleverna gå i en 

förberedelseklass. Verksamhetschefen i den kommunen menar att det bästa är att låta dessa elever landa 

i en mindre grupp där det finns pedagoger som vet hur de ska ta emot elever med andra förutsättningar 

och behov. Hon hänvisar till forskning som visar att nyanlända elever behöver möta språket och få 

möjligheter till att använda det nya språket och att nyanlända elever har möjlighet att göra detta i en 

mindre grupp eftersom de får större talutrymme där. Vidare förespråkar hon förberedelseklasser 

eftersom de nyanlända eleverna ligger på en annan nivå och hon anser att det är bättre för eleverna att ta 

igen kunskap i en mindre grupp där de kan få mer hjälp (Skolverket 2012, s. 56). Skolverket skriver i ett 

annat dokument ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” att nyanlända elever har ett stort 

behov av att under en viss period utbildas i en grupp där undervisningen anpassas efter eleven. Vidare 

skriver Skolverket att för en del elever kan det vara bättre att undervisas i en reguljär klass direkt om 

deras behov kan tillfredsställas där. Om man väljer att placera en nyanländ elev i förberedelseklass så 

finns det ingen utsatt tid som eleverna ska gå där utan man ska tillgodose elevens kunskaper och det 

slutgiltiga målet är att eleven ska börja i en reguljär klass. Skolan bör också låta den nyanlända eleven 

vara med i den reguljära klassen i en del ämnen under den tid som de tillhör förberedelseklassen 

(Skolverket 2008, s. 13). 

 

Skolverket ger alltså inga klara direktiv när det gäller placeringen av nyanlända barn förutom att man 

innan placeringen ska göra en grundläggande kartläggning över eleven och dess kunskaper för att kunna 

ge eleven de bästa förutsättningarna. I grund och botten handlar det om att ge eleven grundläggande 

kunskaper i det svenska språket men eleven ska samtidigt få chansen att utveckla andra 

ämneskunskaper. Det ställs stora krav på skolan och att de ska arbeta medvetet för att introducera eleven 

i såväl skolämnen som i gemenskapen på skolan (Skolverket 2008, s. 13). 

 

7.4 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
SKL som är en förkortning av ”Sveriges Kommuner och Landsting” är en organisation som ger stöd och 

service till landets kommuner, landsting och regioner. De har skrivit ett dokument som heter 

”Nyanlända elevers utbildning”. Dokumentet handlar om vad varje enskild kommun kan göra för att ge 

de nyanlända eleverna en god och rättvis utbildning. Varje år kommer tusentals barn till den svenska 

skolan vilket blir en utmaning för kommunerna då de nyanlända eleverna har andra förutsättningar och 

kräver en annorlunda undervisning än övriga elever. Den stora utmaningen för kommuner är att de 

aldrig på förhand vet hur många elever som kommer, vid vilken tidpunkt de kommer, vilka åldrar 

barnen har, vad de talar för språk eller vilka tidigare ämneskunskaper de har. Dessa faktorer får dock 
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inte stå i vägen för att ge eleverna en utbildning så att de kan nå kunskapsmålen (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2010, s. 9).  

 

SKL besökte och undersökte tio olika kommuner för att titta närmare på hur de arbetar med att ta emot 

och introducera nyanlända barn i den svenska skolan samt hur man kan ge dem den bästa utbildningen. I 

undersökningen kom de fram till att det finns fyra övergripande utgångspunkter som är viktiga för en 

bra utbildning och som näst intill alla kommuner tycker är viktiga. De fyra utgångspunkterna är följande 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2010, s. 6-8): 

 

Organisering av utbildning för nyanlända 

Om det är många barn som kommer samtidigt menar SKL att förberedelseklass kan vara en effektiv 

verksamhetsform. Det är dock viktigt att man har en tydlig plan över vilka skolor som 

förberedelseklasserna ska ligga på, hur man ska göra tiden i förberedelseklassen så kort som möjligt och 

hur övergången till en reguljär klass ska gå till. Det är viktigt att man inom skolan så tidigt som möjligt 

kartlägger elevens kunskaper för att kunna anpassa och utveckla undervisningen efter elevens behov. 

Om man utformar undervisningen på rätt sätt så kan elevernas behov mötas och det kan bidra till att 

eleven inkluderas enklare och fortare i skolan.  

 

Modersmål och studiehandledning 

SKL menar att forskning pekar på att det är viktigt för eleven med ett starkt modersmål och det är 

viktigt att kommunerna tar detta på allvar. Det är även viktigt att eleven får studiehandledning på sitt 

hemspråk för att skolorna och lärarna på bästa sätt kunna möta den enskilda elevens behov. Med hjälp 

av modersmålsundervisning och studiehandledning kan man nå mycket goda resultat.  

 

Politikers uppgift 

Politiker har inte bara till uppgift att styra skolor utan SKL menar att de även bör titta närmare på mål, 

uppföljning och resursfördelning. Genom lokala mål kan man utveckla verksamheten och genom 

uppföljning kan man utvärdera nyanlända barns resultat. För att ge eleven rätt utbildning behövs 

resurser och för att kunna tillgodose elevens behov behöver man pengar. SKL menar dock att ett stort 

problem idag är att statens ersättning till kommunen är alldeles för låg eller obefintlig.  

 

Med blick utanför skolan 

SKL menar att skolan hela tiden bör utgå ifrån den enskilda eleven och då kan man tydligt se vilka 

aktörer som måste samarbeta inom kommunen för att det ska bli så bra som möjligt. Det är dock lätt att 
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man fastnar i gamla mönster och då får man inte vara rädd för att söka sig utanför kommunen. SKL 

lyfter vikten av att man söker hjälp och inspiration utanför sin egen kommun hos t.ex. myndigheter, 

forskare, andra kommuner eller företag.  

 

I textanalysen av Skolverkets dokument lyftes problematiken kring huruvida man ska placera nyanlända 

elever i en förberedelseklass eller i en reguljär klass. Detta är även en återkommande diskussion i SKL:s 

rapport då kommunerna är oense kring frågan. Föräldrarna har i vissa kommuner rätten att bestämma 

vilken verksamhetsform man vill att ens barn ska gå i men ofta går man efter skolans 

rekommendationer. I en del kommuner finns det inte ens ett val utan kommunerna har rätt att bestämma 

att de inte vill ha förberedelseklasser och då tvingas eleverna att börja i en reguljär klass direkt (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2010, s. 14). Ofta handlar valet av verksamhetsform om antalet elever. Om 

skolan tar emot få nyanlända elever är det lättare att ge dessa elever extra stöd i en reguljär klass men 

om skolan tar emot ett stort antal nyanlända elever så är det mest ändamålsenligt att ha 

förberedelseklasser (Sveriges Kommuner och Landsting 2010, s.15).  

 

Anmärkningsvärt är att SKL, enligt sin undersökning, har kommit fram till att förberedelseklasser är 

mycket vanligare i större kommuner än små kommuner. En del menar att ett problem med 

förberedelseklasser är att de nyanlända eleverna blir segregerade. SKL hävdar motsatsen och menar att 

de nyanlända eleverna inkluderas i skolan genom att gå i förberedelseklass eftersom de där får chansen 

att utvecklas på sin egen nivå och i sitt eget tempo. Undervisningen i en reguljär klass skulle bli svår 

eftersom de inte behärskar språket, många nyanlända elever är analfabeter och en del har aldrig gått i 

skolan tidigare. Oavsett om eleven går i en förberedelseklass eller i en reguljär klass så är det viktigt att 

man kartlägger elevens kunskaper för att kunna ge eleven de bästa förutsättningarna (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2010, s. 15-16).  

 

Ovan har vi presenterat ett material där man tydligt kan se vad varje instans har för skyldigheter och 

uppdrag gentemot de nyanlända eleverna samt vad de har för tankar och åsikter angående nyanlända 

barns placering i förberedelseklass eller reguljär klass. Kommuner och skolor har både uppdrag och 

ansvar att utföra och vi kommer senare i uppsatsen att redogöra för hur våra informanter ser på de 

dokument som skolan enligt Skolverket bör följa.  
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8. Resultat och analys  

I denna del kommer vi att presentera och analysera det empiriska material vi har samlat in. Då vi har ett 

brett material har vi valt att presentera materialet genom att använda oss av presentationsformen 

tematisering i förhoppning om att det ska bli tydligt och lätt för läsaren att hänga med i vår resultat- och 

analysdel. Tematisering innebär att man utifrån intervjuguiderna väljer ut relevanta teman för att belysa 

det viktiga i vårt empiriska material utifrån våra valda frågeställningar (Dalen 2007, s. 84). Syftet med 

denna del är att ge läsaren svar på våra frågeställningar men även analysera de resultat vi har samlat in 

och ställa det i relation till varandra. Vi kommer att dela upp denna del i följande teman: 

Rekommendationer och riktlinjer från högre instanser, undervisningsmetoder och läromedel för 

nyanlända elever i förberedelseklass, undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i 

ordinarie/reguljär klass samt förberedelseklass eller ordinarie/reguljär klass?  

8.2 Rekommendationer och riktlinjer från högre instanser  
En stor del av vår undersökning har handlat om högre instansers riktlinjer och under våra intervjuer har 

vi frågat våra informanter om de följer några lokala dokument eller riktlinjer från högre instanser i deras 

arbete med att ta emot nyanlända barn. Här kommer vi att redovisa vad våra informanter har svarat på 

frågan och vi analyserar svaren utifrån de textanalyser som vi har gjort av dokument från Skolverket, 

Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Att det finns rekommendationer och riktlinjer skrivna av högre instanser är det ingen tvekan om. Vi har 

tidigare i undersökningen redogjort för vad varje instans har för uppdrag samt vad varje enskild skola 

har för uppdrag gentemot de nyanlända barnen. Alla nyanlända barn i Sverige har rätt att gå i skolan 

vilket varje enskild kommun ska se till att uppfylla (Rädda barnen 2010, s.9). Dock visar en 

undersökning som Migrationsverket har genomfört att kommunerna har varit väldigt passiva och 

ovilliga till att ta emot nyanlända barn tidigare år. Idag ser det mottagandet bättre ut och fördelningen av 

nyanlända barn inom Sverige är bredare idag än förr (Migrationsverket.2 2013). Migrationsverkets 

uppgifter är främst att se till att de nyanlända barnen får en placering i en kommun samt tillgång till 

kläder, mat, bidrag i form av pengar och tillträde till en skola (Rädda barnen 2010, s. 3-4). Sveriges 

Kommuner och Landsting har som sin främsta uppgift att stötta kommuner, landsting och regioner. De 

hjälper även till att stötta nyanlända elevers utbildning och har därmed skrivit ett dokument som heter 

”Nyanländas utbildning i skolan”. Dokumentet är riktat till varje enskild kommun och ska ses som ett 

stöd i hur man kan utbilda nyanlända barn på bästa sätt (SKL 2010, s. 9).       
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Den sista instansen vi analyserade var Skolverket som vi anser är den instans man borde lägga störst 

fokus på eftersom Skolverket spelar en stor roll för elevers skolgång, oavsett om de är nyanlända eller 

inte. Skolverket har skrivit två omfattande och tydliga dokument som skolorna kan läsa och följa i sitt 

arbete med att introducera och utbilda nyanlända elever. Det första dokumentet heter ”Att främja 

nyanlända elevers kunskapsutveckling” och bygger på en stor undersökning av hur olika skolor i olika 

kommuner arbetar med att ta emot nyanlända barn. Utifrån undersökningen gjorde Skolverket en tydlig 

sammanfattning av de punkter som skolorna och kommunerna ansåg var viktigast. Denna undersökning 

visade att det viktigaste var att göra en bred kartläggning av elevens tidigare kunskaper, utforma och 

andvända individuella planeringar, tillämpa ämnesundervisning med perspektiv på svenska som 

andraspråk, ha tillgång till flerspråkiga pedagoger och modersmålsundervisning samt öka skolans 

kapacitet att tillgodose nyanlända elevers behov (Skolverket 2012, s. 8-10). 

 

Det andra dokumentet som Skolverket har skrivit heter ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever” vilket vi har presenterat tidigare i uppsatsen. Det är ett dokument som beskriver hur man ska 

arbeta med nyanlända barn samt vilka rättigheter de har i skolan. Tidigt i dokumentet står det att 

dokumentet ska efterföljas om inte skolan och kommunen kan bevisa att de genomför utbildningen på 

andra sätt som leder till att kraven i bestämmelser uppnås (Skolverket 2008, s. 3). Enligt oss går inte 

detta att missuppfatta och dokumentet är lagom långt, tydligt skrivet och ett bra stöd att arbeta utifrån.   

 

Vi gjorde totalt åtta intervjuer varav sex är relevanta i just denna resultatdel. Vi kommer börja med att 

redogöra för intervjuerna med David som är rektor på en skola i förorten där man placerar nyanlända 

elever i en förberedelseklass samt med två lärare som arbetar på samma skola, Siv och Karin.  

När vi ställde frågan om de arbetar utifrån några lokala dokument eller dokument från högre instanser 

svarade David:  

 

Vi arbetar utifrån styrdokumenten men inte efter kommunens dokument 

eftersom de är alldeles för gamla och inte längre relevanta eller aktuella. Vi 

arbetar utifrån de informationsblad som vi får från Skolverket, de innehåller 

rekommendationer för hur man ska undervisa de nyanlända barnen. Men 

riktlinjerna som kommer från Skolverket följer man omedvetet, det är 

ingenting man tänker på.  

 

Siv som är utbildad SVA-lärare (svenska som andraspråklärare) kände sig i början av intervjun nervös 

och sa vid flera tillfällen att hon bara svarar på det hon var säker på eftersom hon inte ville säga fel. Fel 
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för henne var att hon inte skulle säga samma sak som rektorn och den andra läraren svarade. På vår 

fråga svarade Siv: 

 

 Inom kommunen finns en ”förberedelseklassgrupp” som träffas emellanåt. 

Syftet med gruppträffarna är att man ska få chansen att diskutera hur man kan 

arbeta med barn i en förberedelseklass och samtidigt få information om olika 

arbetssätt. Men vi arbetar även utifrån de informationsblad som vi får från 

Skolverket där de står hur man kan arbeta med nyanlända barn.  

 

Karin som är den andra läraren som vi intervjuade på samma skola svarade: 

 

 Vi arbetar utifrån Skolverkets informationsblad men jag tycker inte att det 

finns några riktlinjer som är förankrade i skolan utan mer information och 

stöddokument som man kan arbeta efter om man vill. Jag har arbetat i 

förberedelseklasser under många år och på mina tidigare arbetsplatser har vi 

inte arbetat utifrån några speciella styrdokument överhuvudtaget.  

 

Vi gjorde även tre intervjuer på en skola i innerstan där man placerar nyanlända elever i en reguljär 

klass direkt. Vi intervjuade biträdande rektorn Pia samt två arbetande lärare på skolan, Camilla och 

Love. När vi frågade Pia om de arbetar utifrån några lokala dokument eller dokument från högre 

instanser svarade hon: 

  

 Nej, vi har inga lokala dokument som vi arbetar efter. Däremot behöver vi se 

över detta och utforma en ordentlig plan över hur vi ska göra med nyanlända 

barn. Innan jag började här arbetade jag länge på en skola i förorten där vi tog 

emot nyanlända barn i förberedelseklasser och då såg det annorlunda ut.  

 

När vi ställde samma fråga till SVA-läraren Camilla så svarade hon: 

  

 Nej, vi arbetar egentligen inte efter några dokument alls. Vi har ett sätt som vi 

arbetar efter men det arbetssättet underbyggs inte av några styrdokument. Det 

är viktigt att vi tar tag i detta och gör en konkret plan. Anledningen till att vi 

inte har någon ordentlig plan just nu är nog för att vi tar emot så pass få 

nyanlända elever.  
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Love som endast har arbetat som lärare i 4 år svarade: ”Vi arbetar inte efter några speciella dokument 

men att ta emot nyanlända barn kräver väldigt mycket av mig som lärare. Men det är det värt!”   

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att utifrån våra intervjuer så efterföljer inte skolan i innerstan 

de dokument som ska efterföljas enligt Skolverket trots att de var medvetna om att Skolverkets 

allmänna rekommendationer finns. Skolan i förorten däremot hävdar att de arbetar utifrån Skolverkets 

dokument. Vår undersökning går inte ut på att ta ställning eller välja ut den skolan som arbetar på bäst 

sätt. Men vi kan inte låta bli att se en problematik när man ställer Skolverkets riktlinjer i relation till vad 

informanterna på skolan i innerstan svarade. I Skolverkets dokument står det bland annat att skolan ska 

fastställa hur skolintroduktionen ska se ut och det ska finnas rutiner för hur introduktionen i 

klassrummet ska gå till (Skolverket 2008, s. 10). Informanterna från skolan i innerstan hävdar alla tre att 

de inte arbetar efter några dokument. Vi anser att det är problematiskt att en skola öppet kan erkänna att 

de inte följer de riktlinjer som finns utan att det får några konsekvenser. Utifrån detta resultat har vi 

funderat mycket kring hur och om barnen påverkas av detta. Vi är dock väl medvetna om att trots att 

skolan i förorten hävdar att de arbetar efter Skolverkets riktlinjer så är det ingenting vi kan kontrollera. I 

undersökningen måste vi utgå ifrån vad våra informanter säger och bedriva undersökningen utifrån 

deras svar.  

 
8.3 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i förberedelseklass 
Vi har i detta avsnitt analyserat det material vi har fått från våra informanter genom att koppla vår 

empiri till tidigare forskning, teorier och övrig litteratur. Vi har intervjuat tre personer som arbetar på 

samma skola, en rektor och två lärare. Skolan är belägen i en av Stockholms förorter där de integrerar 

nyanlända elever genom att placera dem i en förberedelseklass. Vi har även intervjuat en kvinna som är 

forskare inom interkulturell pedagogik men som även har lång erfarenhet av att arbeta i en 

förberedelseklass och har skrivit en bok om detta. 

 

Enligt vår undersökning är något av det viktigaste att tänka på när man arbetar med nyanlända barn att 

skapa en trygg miljö för dem. Forskaren Frida och lärarna Siv och Karin menar alla att struktur och fasta 

rutiner är oerhört viktigt i arbetet med nyanlända barn. Barnen är redan så stressade och oroade efter att 

de kanske har flytt från sina länder och nu befinner sig i ett land med ett nytt språk, kultur, omgivning 

och just därför är struktur och rutin extra viktigt för dessa barn. Karin berättar också att något som för 

henne är oerhört viktigt är att skapa en bra relation samt bygga tillit och förtroende. Hon menar att 
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förberedelseklassen oftast blir som en familj för barnet och att lärarens roll blir mer än att bara 

undervisa.  

Våra informanter är eniga om är att de tycker att en placering i en förberedelseklass gynnar det 

nyanlända barnet bäst. De anser att om inte barnen kan ett ord svenska blir det för svårt för eleven att gå 

i en vanlig klass. Karin anser att det inte heller är rättvist mot läraren i den ordinarie klassen samt mot de 

övriga eleverna. Dels eftersom läraren inte kan se den nyanlända elevens behov och ge den allt stöd som 

den behöver och dels för att de övriga barnen blir lidande då läraren inte kan koncentrera sig på deras 

undervisning.  

 

Vi frågade informanterna vad syftet med förberedelseklassen är och vi fick liknande svar av alla, 

nämligen att i en förberedelseklass lär de sig allting från början. De lär sig allt de behöver kunna för att 

klara sig i skolan med svensk undervisning. Syftet med förberedelseklass är att de ska förberedas för 

studier i en vanlig klass.  

 

Rektorn David anser att när äldre barn kommer som nyanlända till Sverige är förberedelseklassen en 

nödvändighet. Han menar att: 

 

 Det är både bättre och säkrare för eleverna. Vissa skulle säkert klara av att bli 

placerade i en vanlig klass på en gång och kunna hankra sig fram på de få 

svenska ord de kan. Men vi anser att själva språngbrädan de får genom att bli 

placerade i en förberedelseklass är väldigt viktig för att lära sig svenska. De 

äldre barnen samt vuxna som kommer till Sverige har svårare att komma in i 

samhället och att lära sig svenska.   

 

Siv berättar för oss att på deras skola går de nyanlända barnen i förberedelseklassen i ca ett år, men att 

detta varierar väldigt mycket från elev till elev. Vissa barn har aldrig gått i skolan tidigare, en del barn är 

analfabeter medan andra har gått i skolan tidigare. Därför kan det räcka för vissa elever att vara i 

förberedelseklassen ett år medan andra elever behöver stanna en längre tid. Enligt Frida är detta en bra 

metod, de vill säga att anpassa tiden i förberedelseklassen efter elevernas behov. Man vill inte slussa ut 

dem till en vanlig klass för fort, med risk för ”bakslag” som hon uttrycker det. Vilket betyder att det blir 

för svårt för eleverna och det kan resultera i att de inte vill gå till skolan överhuvudtaget.  

 

Utbildningsdepartementet har i uppdrag att utarbeta förslag på hur undervisningen för nyanlända barn 

kan förbättras (Björklund 2013, s. 3). Som det står under kapitel 5 ska kartläggningsmaterialet stödja 
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skolans arbete med att planera undervisningen för ett nyanlänt barn (Björklund 2013, s. 1). En 

förutsättning för att detta ska vara möjligt är självklart att ta reda på barnets förkunskaper, därmed att 

skolan gör en kartläggning. Denna uppgift ligger först och främst på kommunens ansvar som placerar ut 

de nyanlända barnen. Frida berättade att när hon var lärare för många år sedan fanns inte den sortens 

hjälp. De hade en så kallad mottagningskonferens på skolan när den nyanlända eleven kom där de 

närvarande var modersmålslärare, tolk, skolsköterskan och föräldrar. Hon berättade: 

 

 Det fanns inga mottagningar som det finns nu för tiden som kunde hjälpa till att 

kartlägga elevens bakgrund. Det var upp till läraren att ta reda på elevens 

förkunskaper och sedan var det upp till läraren att bedöma hur man ska placera 

barnet samt hur arbetet ska läggas upp.  

 

Nu däremot ser det annorlunda ut. David berättade att det för några år sedan fick ta reda på barnens 

skolbakgrund själva och att det tog enormt mycket tid och blev sällan en bra research. Idag får de hjälp 

av mottagningscentret i kommunen. De gör en stor kartläggning och utredning kring barnets bakgrund. 

Siv och Karin berättar att de får mail via mottagningen som beskriver elevens förkunskaper och 

bakgrund. Denna hjälp är otroligt viktig och underlättar arbetet för förberedelseklasslärarna. Karin 

berättar att det ständigt tillkommer nya elever till klassen och att åldrarna, förkunskaper och 

kunskapsnivåerna därför skiljer sig åt. Ett viktigt och centralt arbetssätt är därför det individualiserade 

arbetssättet. 

 

I litteraturöversikten skrev vi om en undervisning som heter nivåindividualiserad undervisning. Det 

innebär att man arbetar efter elevernas olika kunskapsnivåer (Arvidsson s. 10). Denna 

undervisningsmetod använder sig informanterna Siv och Karin av. Frida bekräftar det positiva med 

nivåanpassad undervisning med det faktum att det tillkommer nya elever under läsåret. Hon menar att 

de elever som har gått länge i klassen kan hjälpa och stötta de nya. Det stärker elevernas självkänsla och 

hjälper de elever som har tappat självförtroendet. Att visa för någon annan att man kan någonting 

hjälper vilket även Mead menar som säger att kommunikation mellan två individer leder till ett samspel 

och genom samspel så utvecklas barnen (Berg 2013, s. 157). Detta anser vi visas tydligt mellan barnen 

när de hjälps åt. Man kan även förstå denna situation utifrån den sociokulturella teorin som hävdar att 

samspelet mellan individer ger klarhet och hjälper barnet att utvecklas (Eklund 2008, s 54). Detta i sin 

tur leder till interkulturellt lärande som skapas när man tillsammans och med hjälp av varandra bildar 

nya kunskaper. Vi anser att man i detta sammanhang kan säga att våra teorier bildar ett interkulturellt 

lärande.  
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Informanterna berättar att varje nyanlänt barn har rätt till studiehandledning på sitt egna språk. Karin 

berättar lite mer ingående att läraren i förberedelseklassen förbereder materialet inför varje ny vecka och 

att detta material ges till studiehandledaren. Barnet och modersmålsläraren träffas två gånger i veckan, 

en timme per gång och går tillsammans igenom materialet på barnets hemspråk. Karin menar att det 

fungerar som ett stöd för barnet och underlättar även för läraren i förberedelseklassen om det är något 

som barnet har försökt berätta som den ordinarie läraren inte har förstått. På så sätt blir 

studiehandledaren ett stöd för både eleven och läraren. Karin poängterar att som lärare är det viktigt att 

ha ett strukturerat materialet så att studievägledaren kan gå igenom så mycket som möjligt med barnet. 

Bunar skriver i en text från Vetenskapsrådet att syftet med studiehandledning är för att barnet inte ska 

tappa allt för mycket ämneskunskaper oavsett på vilket språk lärandet sker (Bunar 2010, s 71). Det 

bekräftar även Siv som menar att det är en stor hjälp för barnet såväl som för läraren och det är viktigt 

att se barnet för vad det kan, oavsett språksvårigheter.  

 

Rodell anser att det är viktigt med gemensamma stunder på dagen eftersom dessa gör att eleverna håller 

ihop och stärker gemenskapen i gruppen (Rodell Olgac 1995, s. 16). Karin och Siv bekräftar detta i sin 

undervisning då de börjar och avslutar dagen i helgrupp. På morgonen går de igenom dag, månad, år, 

namnsdag och väder vilket är en återkommande rutin som skapar struktur i elevernas vardag. På 

eftermiddagen träffas eleverna i helgrupp igen, de sjunger gemensamt och avslutar med att sammanfatta 

dagen. Under dagarna är undervisningen och arbetssättet väldigt individualiserat, det vill säga att läraren 

tar till vara elevernas olika bakgrunder och kunskaper. 

 

När man tittar sig omkring i av klassrummen på vår utvalda skola i förorten så ser man en stor 

världskarta, lexikon, flaggor, fraser på olika språk skrivna på tavlan. När vi uppmuntrade detta, svarade 

Siv: 

 

 För mig är det att arbeta interkulturellt och det är betydelsefullt vid arbete med 

barn från olika kulturer. Det är viktigt att vi som lärare förankrar 

undervisningen i barnens egna kulturer och erfarenheter. Förutom det som är 

uppsatt i klassrummet brukar vi sjunga sånger på olika språk. De barn som 

talar samma språk kan hjälpa varandra. Vi säger god morgon på elevernas 

språk, vi tittar på filmer som kommer från olika länder, de får ta med sig mat 

från sina länder och eleverna får pekar ut varandras länder på kartan.  
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Sivs kommentar leder oss vidare till utformningen av läromedel och undervisningsmetoder. Som vi 

skrev tidigare i vår uppsats har regeringen som uppdrag att utforma ett material som hjälper de 

nyanlända eleverna att uppfylla målen inom de obligatoriska skolformerna (Björklund 2013, s. 1). 

Skolan som vi har undersökt arbetar inte efter detta material, de visste inte ens att det fanns. Karin 

berättade att hennes ”bibel” är Pauline Gibbons bok – Stärk språket, stärk lärandet.  

 

När vi frågade vart de får sitt material ifrån och vad de använder för material svarade Siv: 

 

 Det är vi själva som bestämmer hur vi vill undervisa och vilket material vi ska 

använda. Ett läromedel som vi arbetar mycket med är SvenskaBiten som är en 

svenskbok för elever med svenska som andraspråk. Den innehåller bland annat 

bilder som man ska koppla ihop med ord, träning av en/ett, verb, adjektiv och 

substantiv. Vi använder även något som heter ”Audiovisuella Centralen”. Det 

är ett program som man kan koppla upp på smartboarden och titta på filmer på. 

När vi tittar på filmer följer vi sedan upp det med arbetsuppgifter. 

 

Siv förklarar att vissa elever har det lättare än andra, vissa klarar av övningarna efter två månader i 

förberedelseklassen och andra behöver ett helt år. Till att börja med kan de exempelvis arbeta med att de 

får klippa ut bilder och placera dem i kronologisk ordning som en berättelse. Har man kommit längre i 

språkutvecklingen kan man skriva något ord eller någon mening till bilden. Hon berättare att när 

eleverna har kommit ytterligare ett steg i utvecklingen kan de ofta börja urskilja verb, substantiv och 

adjektiv i texterna. Siv menar att ordklasser är något de lägger stort fokus på.  

 

På samma fråga svarade Karin:  

 

Mycket av det material som vi använder har vi tagit fram själva här på skolan. 

Vi låter eleverna arbeta en del genom att de använder datorer, dels för att 

kunna gå in på ”google-translate”, vilket är som ett lexikon på Internet med alla 

världens språk och dels för att arbeta med talande tangentbord. Med talande 

tangentbord får eleverna varje bokstav de trycker på uppläst för sig, de kan 

även markera meningar som de har skrivit för att höra hur det låter när det läses 

upp och de kan även markera skrivna texter eller sagor så att datorn läser upp 

texterna för dem. Det arbetssättet ger barnen snabb respons och hjälp utan 
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lärarens ständiga hjälp, de får även träna på uttal. Utöver datorer får varje 

nyanländ elev ett eget lexikon. 

 

Vidare berättar Karin att de även använder mycket kopierat material som de har tagit fram själva eller så 

förenklar de det materialet som man använder i de ordinarie klasserna. Hon menar att vid 

språkundervisning börjar man med kategoriträning vilket innebär att barnen får lära sig namn på bland 

annat klädesplagg, färger, fordon och siffror. Det kan läras ut på olika sätt men oftast använder de sig av 

bilder med ord på baksidan, en form av Memory. Vad som är viktigt vid språkundervisningen är att 

alltid använda sig av mycket bilder så att barnen kan associera till bilderna.  

 

Skolverket menar att det är viktigt att det finns tillgång till konkret material så som ordböcker, lexikon 

och bildordböcker vid den första språkutvecklingen. Syftet med den alla första undervisningen i svenska 

är att barnen ska få ett litet ordförråd av de fraser och ord de behöver för att kunna klara av enkla 

vardagssituationer (Skolverket 1997, s. 34).  

 

Rodell hävdar att leken är ett viktigt inslag i förberedelseklassen. För de barn som aldrig tidigare har 

gått i skolan är det viktigt att de får hålla på med aktiviteter som hör hemma i förskolan. Det kan vara att 

bygga pussel, pyssla, spela spel, klippa och klistra, rita och bygga med lego. Rodell menar att lek även 

är ett sätt för barnen att bearbeta svåra händelser och gå vidare på (Rodell Olgac 1995, s. 22).  

 

Forskaren Frida menar att man kan inspireras av förskolepedagogiken i arbetet med nyanlända elever: 

 

Förskolans pedagogik är mycket mer integrerande och arbetar mer med ”hela” 

barnet oberoende ålder. Förskolan har bättre pedagogik och läromedel som 

passar de yngre barnen såväl de äldre. Man kan inte vara säker på att barnen 

har de kunskaper som ett barn som är född i Sverige har. Därför bör man arbeta 

mycket med motoriken genom att klippa och klistra, måla samt färglägga 

färdiga bilder med olika motiv. Detta är något man kan arbeta med under de 

första månaderna i en förberedelseklass.  

 

För att sammanfatta hur man arbetar och utbildar de nyanlända barnen i vår utvalda exempelskola där 

man placerar nyanlända elever i en förberedelseklass kan man säga att struktur och rutin är viktigt för att 

barnen ska känna sig trygga. Eftersom läraren är ett väldigt stort stöd den närmsta tiden är det viktigt att 

läraren och eleven skapar en bra relation som bygger på tillit. En annan lärare som är viktig för barnen 
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är deras modersmålslärare som ger varje barn studiehandledning på deras hemspråk, detta för att barnen 

inte ska hamna efter i undervisningen på grund av språksvårigheter. Karin och Frida menar att det är 

viktigt att de nyanlända barnen känner sig värdefulla och att man som lärare inte glömmer bort att de har 

egna erfarenheter och olika bakgrunder. Därför anser dem att det är betydelsefullt att inkludera och 

integrera deras kulturella bakgrund i undervisningen genom att lyfta fram barnens kulturer, detta kallas 

för interkulturell undervisning. Vad som även är centralt i undervisningen är att man individualiserar 

den. Eftersom barnen i förberedelseklassen varierar vad gäller ålder, kunskapsnivå och bakgrund är det 

viktigt att anpassa undervisningen och materialet så att det passar varje enskild elev.  

På vår exempelskola ligger fokus i förberedelseklassen på enbart språkinlärning under cirka två 

månader. Målet med den första språkinlärningen är att de ska få ett ordförråd och lära sig användbara 

fraser. När eleven i fråga är redo försvårar man undervisningen med att arbeta med texter och ordklasser 

och efter att tag involverar man övriga ämnen i undervisningen. Att använda en lekfull undervisning är 

viktigt och hjälper även barnen att slappna av samtidigt som de får bearbeta sin förflutna. Vår 

undersökningskola arbetade mycket audiovisuellt, det vill säga med bilder och filmer. Bilder gör det 

enklare för barnen att associera och förstå och filmer hjälper barnen med språkutvecklingens uttal samt 

integrerar barnens egna bakgrunder så filmerna kommer från världens alla länder. Att arbeta med 

talande tangentbord är också givande och är ett stort stöd både för lärare samt elev. Många av de 

undervisningsmetoderna som skolan använder sig av bygger på samspel vilket våra valda teorier 

förespråkar, både Meads interaktionistiska perspektivet och Vygotskjis sociokulturella teori handlar om 

just samspelet och kommunikation mellan människor.  

 
8.4 Undervisningsmetoder och läromedel för nyanlända elever i ordinarie/reguljär 

klass 
Här nedan kommer vi att presentera vad våra informanter på den andra exempelskolan har svarat på 

våra frågor. Vi har intervjuat tre personer som arbetar på samma skola, en rektor och två lärare, dessa 

informanter kommer att vara relevanta för detta avsnitt. Skolan ligger i innerstan och där placerar man 

nyanlända barn i en reguljär klass istället för att de ska gå i en förberedande klass innan. Vi har 

analyserat våra informanters svar genom att ställa dem i relation till vår empiri, tidigare forskning, våra 

teorier och litteratur.  

 

Pia som är rektor och relativt ny på skolan erkänner att hon inte är så orienterad i arbetet med nyanlända 

elever. Hon berättar att skolan tar emot väldigt få nyanlända elever, ca 5-6 per år. Detta är väldigt lite då 

hela skolan består av 750 elever. Hon förklarar att detta inte är något de själva bestämt utan att det helt 

enkelt beror på att så pass få nyanlända söker sig till deras skola. Hon menar att om de skulle få fler 
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förfrågningar skulle de ta emot fler barn och uttrycker ”Att ta emot nyanlända barn är lika självklart som 

att ta emot barn med olika diagnoser”.  

 

Vidare berättar Pia att eftersom valet av skola är frivilligt så är det ibland de nyanlända elevernas 

familjer som själva tar kontakt med skolan för att fråga om de får börja. Vad som då händer är att den 

biträdande rektorn, alltså Pia, träffar familjen för att ta reda på barnets skolbakgrund. Detta görs i skolan 

i samarbete med föräldrarna och med hjälp av en tolk. Detta tyckte vi var konstigt eftersom det 

egentligen, enligt våra textanalyser, är kommunens ansvar att kartlägga elevernas bakgrund och 

informera skolan. På denna skola är det istället den biträdande rektorn som träffar och sköter 

inskrivningen eftersom det är hon som ansvarar för de nyanlända. Efter att ha skrivit in barnet i en klass 

så informerar hon klassläraren. När vi frågade Pia hur introduceringen av nyanlända barn går till svarade 

hon:  

 

När jag har skrivit in ett nyanlänt barn i skolan berättar jag det för klassläraren 

som får bestämma möte med SVA-läraren (svenska som andraspråk) för att 

kunna utforma ett schema för den nyanlända eleven. Syftet är att den 

nyanlända eleven ska träffa SVA-läraren varje morgon och gå igenom dagen 

för att sedan återvända till den reguljära klassen. Introduceringen av nyanlända 

barn är en snabb process men vi vill att eleven ska komma in i skolsystemet så 

snabbt som möjligt. Det är även väldigt viktigt att ta hjälp av en tolk vid behov 

så att eleven ska känna sig trygg och omhändertagen.  

 

Under vår intervju med Peter som arbetar på ett resurscentrum för nyanlända barn berättade han för oss 

att nyanlända barn som placeras i en vanlig klass ska få ett åtgärdsprogram som läraren och eleven ska 

arbeta efter. Detta är något som Pia inte nämnde under hela intervjun. Antingen arbetar de inte efter ett 

åtgärdsprogram eller så kanske Pia glömde att nämna detta för oss.  

 

När vi frågade lärarna vart det får sitt läromedel ifrån och vad det använder för läromedel svarade Love:  

 

Vi skapar vårt material och våra arbetsmetoder på egen hand. Men jag anser att 

det inte går att undvika att nyanlända elever behöver extra stöd och hjälp när 

de placeras i en vanlig klass. De behöver hjälp och stöd av en SVA-lärare och 

studiehandledning på sitt eget språk. Barnen kommer till skolan med olika 

behov och olika förutsättningar vilket kräver en individanpassad undervisning.  
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På samma fråga svarar Camilla:  

 

Jag som SVA-lärare planerar och skapar material för de nyanlända barnen. Vi 

har egentligen ingen utarbetad plan för hur vi ska utbilda de nyanlända 

eleverna eftersom antalet nyanlända elever är så få. Jag tycker att det är viktigt 

att de får arbeta mycket med ord och bild. Det flesta arbetsböcker som jag 

använder är böcker som är utformade för elever med svenska som andraspråk.  

 

Vi har skrivit om hur viktigt individualiserad undervisning är och vi vill ännu en gång påpeka hur viktigt 

det är för barnets kunskapsutveckling. På vår utvalda undersökningsskola berättar läraren Love att de 

arbetar, som tidigare nämnt med tolk, med hjälp från SVA-lärare samt studiehandledning. I klassrummet 

är dock Love ensam med eleverna, men får vid behov hjälp av en tolk. Hon berättar att SVA-läraren 

träffar den nyanlända eleven varje morgon för att på barnets modersmål gå igenom vad hon/han ska 

arbeta med under dagen. Eleven får därefter gå till klassrummet och påbörja dagens arbete. Den 

nyanlända eleven sitter alltså i klassrummet tillsammans med de övriga eleverna men arbetar med sitt 

läromedel och sina uppgifter. 

 

Arvidsson skriver i sin artikel ”Vad är individualisering?” att det finns olika sätt att undervisa på och att 

en av dessa undervisningsmetoder kallas för självverksamhet. Självverksamhet går ut på att eleverna 

arbetar på egen hand under lärarens ledning (Arvidsson, s. 10). Vi anser att det är den 

undervisningsmetoden som Love använder när de arbetar med de nyanlända barnen. När vi analyserar 

utifrån Vygotskijs sociokulturella teori anser vi att detta kan skapa problem. Vygoskij hävdar att det är 

det sociala samspelet som för barnets utveckling framåt. I detta sammanhang arbetar det nyanlända 

barnet enskilt vilket vi anser resulterar i att barnet förlorar det sociala samspelet. Vi har även genom 

tidigare forsning konstaterat att interkulturellt lärande sker när individer från olika kulturer samarbetar 

och en ny förståelse uppstår. Detta interkulturella lärande anser vi inte, utifrån informanternas svar, sker 

i Loves klassrum då eleven arbetar enskilt istället för i samarbete med övriga elever (Boman & Rodell 

Olgac 1999, s. 18).  

 

I litteraturdelen har vi skrivit att det många gånger är svårt att veta hur man bör arbeta eller på vilket sätt 

man bör arbeta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna vare sig det gäller placering i en 

förberedelseklass eller i en reguljär klass. I Lpo 94 står det att man ska bedriva en undervisning som 

passar den enskilda elevens behov, intressen, förmågor, förutsättningar, erfarenhet och mognad 



 

 58 

(Skolverket 1994, s 12). Vi anser att för att kunna tillgodose detta är den enda lösningen en 

individualiserad undervisning. Det har framgått i intervjuerna att Love och Camilla arbetar väldigt 

individualiserat men de vill dock klargöra att deras intention inte är att eleven ska sitta ensam under 

arbetsdagen med sina uppgifter men att det dessvärre är nödvändigt då en del av individualiseringen är 

att låta eleven arbeta med material som är anpassat efter elevens kunskapsnivå.   

 

Studier har visat att de faktorer som gynnar ett nyanlänt barns integrering i skolan inte alltid beror på 

hur undervisningen går till. Det handlar mycket om individuella aktörer i klassen som ställer upp, 

engagerar sig och hjälper dem. Det kan vara en klasskamrat eller läraren (Bunar 2010, s. 51). Detta 

bekräftar Love som förklarar att: ”En nyanlända elevens skoldag och utveckling består inte bara utav 

skolböcker utan jag tror och tycker att det viktiga även är det sociala och kamraterna, vilket sker utanför 

skolarbetet”.  

 

Efter att ha fördjupat oss i litteratur och intervjuat våra informanter anser vi att en stor del av det 

interkulturella lärandet sker utanför undervisningen. Boman och Rodell bekräftar detta då de menar att 

genom interkulturella möten mellan nyanlända elever och övriga elever får barnen en ny 

grupptillhörighet genom sin nya gemensamma kultur och detta kan ske utanför skolarbetet (Boman & 

Rodell Olgac, 1999, s. 43). Trots språksvårigheterna så berättar Love att barnen leker bra på rasterna. 

Barnen pratar på svenska med de nyanlända och de svarar genom kroppsspråk, gester och miner.  

 

När Love och Camilla planerar undervisningen är väldigt noga med att bekräfta den nyanlända eleven. 

Trots den individualiserade undervisningen visar läraren, i samtycke med den nyanlända eleven, upp 

sådant som eleven arbetar med för den övriga klassen. Gärna sådant som har att göra med elevens 

kulturella bakgrund. Love menar att det är viktigt att eleverna får uppskattning för det de gör men också 

för att lära de övriga eleverna att man måste visa respekt för andra elever och deras erfarenheter och 

bakgrunder. Detta tycker vi är en positiv situation då interkulturellt lärande skapas genom interkulturell 

undervisning. De övriga eleverna får nya kunskaper av de nyanlända elevernas erfarenheter och 

bakgrunder vilket gör att en ny förståelse skapas.  

 

Ovan har vi skrivit att det är viktigt att ta tillvara på elevens kunskaper, individualisera undervisningen 

och låta eleverna samspela med varandra men en av våra undersökningsfrågor var att ta reda på vad 

lärarna använder för läromedel och undervisningsmetoder. Vad som är intressant är att regeringen har 

som uppdrag att framföra ett material för att elever med annat modersmål än svenska ska uppfylla målen 

inom de obligatoriska skolformerna (Björklund 2013, s. 1). Vidare ingår det att utveckla och sprida 
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information om ett material som hjälper och stödjer lärarna vid arbetet med att kunna bedöma de 

nyanlända barnens språkutveckling samt att organisera så att lärare och rektorer ska kunna utveckla sin 

kompetens (Björklund 2013, s. 1). Dock berättar vår informant Pia att hon inte har fått något material 

som ska underlätta undervisningen. 

 

Även Love och Camilla bekräftar att de inte har fått ta del av något material från regeringen utan 

berättar att de hjälps åt med att ta fram ett material för de nyanlända eleverna. En förutsättning för att 

eleven ska kunna utföra uppgifterna är att studiehandledaren har gått igenom materialet med eleven på 

morgonen. På så sätt blir det enklare för klassläraren att hjälpa eleven under dagen. Informanterna kunde 

inte ge några konkreta exempel på läromedel för de nyanlända eleverna. De menar att materialet och 

läromedlen är framtagna och utformade för elever med svenska som andraspråk, eller så arbetar de med 

de läromedel som den övriga klassen arbetar med, dock med mer bilder och mindre text. Det viktigaste 

är att läromedlet ska ha många förklarande bilder, vara förenklat och att eleven har gått igenom det med 

sin studiehandledare.   

 
En kort sammanfattning är alltså att arbetet är väldigt individualiserat och läraren arbetar efter 

självverksamhet vilket innebär att eleven arbetar självständigt efter att ha fått information av läraren. 

Love och Camilla arbetar med att uppmuntra och visa uppskattning eftersom de vill att eleven ska känna 

att deras kulturella bakgrund har betydelse och att de ska känna sig stolta för vad de kan förmedla till de 

andra i klassen. De vill även att detta ska bidra till att de övriga eleverna i klassen visar respekt och 

intresse för den nyanlända elevens bakgrund och erfarenheter. Det interkulturella lärandet sker även 

mellan eleverna utanför skolarbetet och studier har visat att det är det sociala samspelet mellan eleverna 

som bidrar till barnets personliga samt språkliga utveckling. 

 
8.5 Förberedelseklass eller ordinarie/reguljär klass? 
I vår uppsats har vi lagt fokus på två olika verksamhetsformer, förberedelseklass kontra en reguljär 

klass. Vi har undersökt hur lärarna har arbetar med att introducera och utbilda nyanlända elever som 

placeras i en förberedelseklass och nyanlända elever som placeras i en reguljär klass direkt. Här kommer 

vi att redovisa och analysera dessa verksamhetsformer utifrån tidigare forskning, litteratur, teorier och 

textanalyser av dokument från Skolverket, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.  

 

Vi frågade alla våra åtta informanter hur de ser på placeringen av nyanlända barn, det vill säga vilken 

verksamhetsform de föredrar, förberedelseklass eller reguljär klass.  
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Vi börjar med att presentera vad den biträdande rektorn samt de två lärarna på skolan i innerstan 

svarade. 

Pia svarade följande: 

 

Eftersom jag inte har arbetat med denna verksamhetsform så länge så tycker jag 

att det är svårt att bedöma vilken form som är lämpligast. Lärarna här på skolan 

tycker att det bästa är att eleverna går i vanlig klass direkt med extra stöd. På 

min förra skola däremot, var det så många nyanlända barn som kom varje termin 

och då fick de gå i en förberedelseklass för att sedan slussas ut i en vanlig klass. 

Det är svårt att säga vilket alternativ som är bäst. Ibland kan barnen ha någon 

diagnos tillsammans med språksvårighet och då är det viktigt att diskutera vad 

för slags hjälp barnen behöver för att kunna tillgodose deras behov. Om man 

placerar de nyanlända eleverna i en förberedelseklass är det viktigt att de inte 

fastnar där. En del är där i flera år och då är det något som inte stämmer. Det 

viktigaste är att barnet får en bra introduktion och känner sig välkommen bland 

lärare och elever.  

 

På samma fråga svarade SVA-läraren Camilla:  

 

Det är svårt att göra den bedömningen men utifrån mina erfarenheter så fungerar 

det väldigt bra att placera nyanlända elever i en vanlig klass direkt. Det är viktigt 

att de nyanlända eleverna får samspela och integrera med barn som pratar 

svenska direkt.  

 

Både Pia och Camilla trycker på att samspelet är viktigt vilket även vi anser är centralt då vi genom 

Vygotskijs sociokulturella teori förstått vikten av det sociala samspelet. Vygoskij menar att det sociala 

samspelet mellan elever men också mellan lärare och elever är väldigt viktigt för barnets utveckling 

(Eklund 2008, s. 54). I vårt kapitel tidigare forskning har vi skrivit om Rodells och Bomans tankar då de 

menar att i ett mångkulturellt klassrum öppnas dörrarna för ett interkulturellt arbetssätt vilket kan bidra 

till att eleverna hjälps åt och samarbetar för att utveckla sina kunskaper (Boman & Rodell Olgac 1999, s. 

18). Pia och Camilla som arbetar med att introducera nyanlända elever i reguljära klasser lyfter alltså 

samspelet som en viktig del i barnens utveckling vilket även Rodell och Boman gör som egentligen 

förespråkar förberedelseklasser.  
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Love som inte har så lång erfarenhet svarade: 

 

Jag har inte så jättelång erfarenhet av att arbeta med nyanlända barn men utifrån 

de erfarenheter jag har är jag positiv. Till en början var jag mycket skeptisk till 

att det skulle fungera att ha ett barn som inte kan svenska i en reguljär klass men 

efter ungefär ett år kunde eleven tala nästan flytande svenska och idag är jag 

positivt inställd till att man placerar nyanlända elever i en reguljär klass direkt. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att det kräver mycket tid och engagemang av 

mig som lärare.  

 

Pia, Camilla och Love är alla överens om att det är positivt att placera nyanlända barn i en reguljär klass. 

De menar att det bästa för nyanlända elever är att gå i en reguljär klass omedelbart eftersom de då omger 

sig av det svenska språket från dag ett men de poängterar även vikten av modersmålsundervisning samt 

studiehandledning och att det krävs mycket av klassläraren. 

 

I Skolverkets undersökning råder det delade meningar om vilken verksamhetsform som gynnar 

nyanlända elever bäst. En rektor motsätter sig det Pia, Camilla och Love förespråkar och menar att det 

är bättre med förberedelseklasser då eleverna får chansen att landa i en mindre grupp. Vidare menar 

rektorn att eleverna behöver få möta det nya språket i en mindre grupp där de får större talutrymme. En 

annan anledning till att rektorn förespråkar förberedelseklasser är att nyanlända elever ligger på olika 

kunskapsnivåer vilket är svårt att möta i en reguljär klass (Skolverket 2012, s. 56).  

  

Här nedan kommer vi att presentera vad rektorn och de två lärarna på skolan i förorten svarade på 

frågan vilken verksamhetsform de föredrar.  

David som är rektor svarade:  

 

 När eleverna blir äldre är det en nödvändighet att de går i förberedelseklass. 

Det är både bättre och säkrare för eleverna. Vissa skulle säkert klara av att bli 

placerade i en vanlig klass på en gång och kunna hankra sig fram på de få ord 

svenska de kan. Men vi anser att själva språngbrädan de får genom att bli 

placerade i en förberedelseklass är väldigt viktig för att lära sig svenska. De 

äldre barnen samt vuxna som kommer till Sverige har svårare att komma in i 

samhället och att lära sig svenska. I de lägre åldrarna är det däremot inte lika 

viktigt att sätta barnen i en förberedelseklass. För de yngre barnen räcker det 
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med att de går i en vanlig klass med extra resurs. De yngre barnen anpassar sig 

fortare och kommer lättare in i samhället. Små barn kan leka tillsammans utan 

att använda sig av ord eller samma språk. Syftet med förberedelseklassen är att 

de så småningom ska kunna så pass mycket svenska att de kan vara i en vanlig 

klass och förstå undervisningen.  

 

David menar att det är lättare för yngre barn att placeras i en vanlig klass direkt eftersom de har lättare 

att anpassa sig och kan leka utan att behöva använda ord. Vi anser att detta är en viktig aspekt att ta 

ställning till och det är intressant att ingen av de övriga informanterna uttryckt denna åsikt.    

 

Karin som har lång erfarenhet av att arbeta i förberedelseklass svarade:  

 

Barnen gynnas av att få gå i förberedelseklass den första tiden. Kan inte barnet 

ett ord svenska är det för svårt för honom eller henne att gå i en vanlig klass. 

Det blir även för svårt för läraren. Läraren kommer inte som ensam lärare 

kunna se elevens behov och ge barnet de stöd som den behöver. De övriga 

barnen kommer att bli lidande.  

 

Siv som är SVA-lärare på skolan svarade:  

 

 Jag tror att det är jobbigt för barnen att börja i vanlig klass direkt, det är tufft att 

sitta i ett klassrum och inte förstå. Jag skulle säga att det nästan är omöjligt för 

barn att integreras i en vanlig klass. I en förberedelseklass integreras barnen 

genom att de hittar kompisar, har alla ämnen som övriga elever, äter under 

samma tider som övriga elever, de har raster samma tider som övriga elever 

och de är med de andra eleverna på diverse aktiviteter. Deras skolgång blir 

densamma som andra elevers skolgång.  

 

Vi intervjuade även Frida som är författare och forskare men som även har lång erfarenhet av att arbeta i 

förberedelseklass. Frida svarade så här:  

 

Det ideala vore att varje barns enskilda behov skulle få styra över var man ska 

placera barnet. Mångfalden i Rinkeby, där jag arbetade i många år är stor och 

klasserna har alltid bestått av elever från olika kulturer och länder. Min 
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erfarenhet är att barn som placeras i förberedelseklass får ett bra stöd under den 

första tiden. Att placeras i en stor klass blir för svårt och stressigt, läraren har 

inte heller tid med den uppbackning som barnet behöver. 

 

Vidare berättar Frida att man år 2001 gjorde en undersökning i Stockholmsområdet i 80 

förberedelseklasser. Det framgick att de flesta klasserna satt på avskilda ställen i skolan och i dåliga 

lokaler. Detta är enligt oss väldigt viktigt att tala om och Eklund menar att det är viktigt att tydliggöra 

skolans roll i detta. Hon menar att det är viktigt att skolan tar ansvar för attityderna gentemot en 

mångkulturell mötesplats. Genom att bedriva en interkulturell undervisning kan man motverka 

fördomsfulla uppfattningar (Eklund 2008, s. 8). 

 

Frida fortsätter: 

 

Förberedelseklasser får inte signalera ett budskap till alla på skolan att det här är 

en ”marginell grupp som är udda”. Förberedelseklasser har även använts som en 

grupp där man har placerat elever som man inte vet var man ska placera annars. 

Det har resulterat i att vissa elever har fastnat och blivit kvar i 

förberedelseklassen för länge. Det har inte funnits ordentliga rutiner på skolan 

för hur man ska slussa vidare eleverna till reguljära klasser. En del menar att 

eleverna blir segregerade när de placeras i förberedelseklass. Men de blir även 

segregerade i en vanlig klass om det inte finns extremt bra uppbackning från 

lärare, kamrater eller någon slags mentor.  

 

Peter som är enhetschef på ett resurscentrum för nyanlända barn har lång erfarenhet av att placera 

nyanlända barn i skolan och svarade så här:  

 

 Att integrera nyanlända barn i en vanlig klass blir väldigt svårt, både för läraren 

och eleven. Det anländer ständigt nyanlända barn och att slussa in dem i en 

vanlig klass istället för i en förberedelseklass skulle innebära nya elever i 

klasserna hela tiden. Det blir för jobbigt för lärarna. Många elever som har gått 

i förberedelseklass känner sig segregerade ifrån de övriga elever och därför är 

det väldigt viktigt att skolan inte placerar förberedelseklasserna långt ifrån 

övriga klassrum. De ska vara placerade centralt i skolan och känna sig nära de 

andra och inte undangömda.  
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Frida tog upp begreppen segregering och integrering som är två centrala begrepp i vår uppsats. Frida 

menar att barn kan bli segregerade i såväl en förberedelseklass som i en reguljär klass, det handlar om 

hur mycket stöd och uppbackning eleven får från skolan och sina lärare. Peter och Frida menar båda två 

att det är bra med förberedelseklasser så länge den klassen inte blir undangömd, får sämre lokaler och 

sämre förutsättningar för att bedriva en bra undervisning. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är 

inne på samma spår som Frida och Peter då de menar att elever som placeras i en förberedelseklass inte 

segregeras, utan tvärtom eftersom de i en förberedelseklass får chansen att utvecklas på sin egen nivå 

och i sitt eget tempo (SKL 2010, s. 15-16). Vi tror att det kanske är så att det inte är själva 

verksamhetsformerna som är segregerande eller integrerande utan att det kanske är läraren, 

undervisningsmetoderna, läromedlet och diverse resurser som kan skapa segregering och integrering. 

 

Peter, Frida, David, Siv och Karin är alla överens om att man bör placera nyanlända barn i en 

förberedelseklass. De menar att eleverna i en förberedelseklass lär sig svenska bättre och att en 

placering i en reguljär klass skulle bli en för stor påfrestning för både klasslärare och elever. Vidare 

menar de att det är lättare att ge stöd till eleverna i en förberedelseklass och det faktum att det 

tillkommer nya elever hela tiden gör det svårt att placera de nyanlända eleverna i reguljära klasser. 

 

I Skolverkets undersökning menar dock förberedelseklassernas motståndare att det är bättre om barn 

placeras i en reguljär klass direkt så att de får en klasstillhörighet. Dessutom menar de att det blir svårare 

att individualisera undervisningen i en förberedelseklass eftersom alla ligger på olika nivåer (Skolverket 

2012, s. 18-19). 

 

I ett annat dokument som Skolverket har skrivit tar det inte ställning till vilken verksamhetsform som är 

bäst utan de tar upp frågan från ett neutralt utgångsläge. De menar att förberedelseklasser kan vara bra 

för de elever som har behov av att undervisas i mindre grupper medan placering i en reguljär klass är bra 

om elevens behov tillfredsställs där. David trycker dock på att åldern är en viktig faktor när man ska 

bestämma vilken verksamhetsform som de nyanlända barnen ska placeras i. Han menar att barn i yngre 

åldrar kan kommunicera med varandra på andra sätt än ord och menar därför att det är enklare att 

placera dem i reguljära klasser. Denna situation kan vi förstå utifrån Meads interaktionistiska perspektiv 

som hävdar att när barn är yngre kan de samspela och interagera på fler sätt, både verbalt och icke-

verbalt. Däremot är Skolverket tydliga med att varje skola ska göra en kartläggning av eleven och 

elevens kunskaper för att utifrån det välja den undervisningsform som passar eleven bäst (Skolverket 

2008, s. 13). Dock är det lite motsägelsefullt av Skolverket eftersom valet av verksamhetsform oftast 
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inte går att välja, inte på de skolorna som vi har undersökt i alla fall. Det innebär alltså att om eleven och 

elevens föräldrar vill att deras barn ska undervisas i en speciell verksamhetsform måste man söka sig till 

en skola som arbetar utifrån den verksamhetsformen. Skolorna vi undersökte gav inte eleverna något val 

utan de arbetade utifrån en bestämd specifik verksamhetsform - förberedelseklass eller reguljär klass.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting poängterar i sin undersökning att kommuner och skolor ofta baserar 

valet av verksamhetsform på antalet elever. De menar att skolor som tar emot få nyanlända elever ofta 

placerar dessa i reguljära klasser medan skolor som tar emot ett stort antal nyanlända elever ofta 

placerar dem i förberedelseklasser (SKL 2010, s. 15). Oavsett om eleverna placeras i en 

förberedelseklass eller i en reguljär klass är det viktigt att man ser till den enskilda elevens behov, 

intresse, förmågor, förutsättningar, mognad, erfarenhet och att man bedriver en individualiserad 

undervisning (Vinterek 2006, s. 9). Även Fridlund betonar vikten av en interkulturell och 

individualiserad undervisning. Hon menar att nyanlända elever som behandlas med respekt i 

sociokulturellt stödjande miljöer når det bästa resultaten i skolan (Fridlund 2011, s. 53). 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att vi utifrån vår undersökning har kommit fram till att det 

finns delade meningar kring huruvida man ska placera nyanlända barn i en förberedelseklass eller i en 

reguljär klass direkt. När man ställer verksamhetsformerna i relation till de riktlinjer och 

rekommendationer som finns så går det ändå inte att avgöra vilken verksamhetsform som är att 

rekommendera. De instanser som vi har fördjupat oss i tar inte ställning till detta utan fokus ligger på 

hur man ska undervisa och integrera nyanlända elever, oavsett om det är i en förberedelseklass eller i en 

reguljär klass. Det finns fördelar och nackdelar med båda verksamhetsformerna. Vi kan utifrån vår 

empiriska undersökning dra slutsatsen att fokus egentligen inte bör ligga på vilken av 

verksamhetsformerna man väljer utan hur man arbetar i den verksamhetsform man väljer. Det vill säga 

hur lärarna tillämpar interkulturellt lärande, hur de väljer att individualisera undervisningen samt vilken 

hjälp och vilka resurser de kan erbjuda det nyanlända barnet.   
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9. Slutdiskussion och sammanfattning 
Här nedan kommer vi att sammanfatta och diskutera vad vi, utifrån vår undersökning, har kommit fram 

till men vi kommer även att ställa resultatet i relation till tidigare forskning. 

 

Syftet med undersökningen var att jämföra två olika skolors arbetssätt med att integrera nyanlända barn 

i skolan. Den ena exempelskolan som ligger i förorten integrerar de nyanlända genom att placera dem i 

en så kallad förberedelseklass medan den andra exempelskolan som ligger i innerstan, integrerar 

nyanlända elever i en reguljär klass eftersom förberedelseklasser inte existerar på den skolan. Syftet var 

även att få en fördjupad bild av vad högre instanser har för riktlinjer och rekommendationer kring 

introducering och integrering av nyanlända barn. Vi har alltså fördjupat oss i två olika 

verksamhetsformer i två olika kommuner, vi har undersökt vilka undervisningsmetoder och läromedel 

det två skolorna har men vi har även fördjupat oss i riktlinjer och rekommendationer från tre olika 

instanser. Innan vi började med vår undersökning var vi tvungna att välja några relevanta 

frågeställningar och fundera kring om de skulle gå att besvara. Vi valde följande frågeställningar och 

känner att vi har fått svar på våra frågeställningar;  

 

- Vilka rekommendationer och riktlinjer finns det för nyanlända barns integrering i svenska skolan som 

fastställts av Skolverket, Migrationsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting? 

 

- Hur arbetar lärarna i en förberedelseklass för att introducera och integrera nyanlända barn och vilka 

läromedel och undervisningsmetoder använder lärarna? 

 

- Hur arbetar lärarna i en vanlig klass för att introducera och integrera nyanlända barn och vilka 

läromedel och undervisningsmetoder använder lärarna? 

 

- Hur ser det ut när man jämför dessa arbetssätt, i relation till de intentioner som instansernas 

rekommendationer och riktlinjer anger? 

 

Under undersökningens gång hittade vi en problematik som vi har försökt att lyfta fram så tydligt som 

möjligt. I vårt resultat kom vi fram till att våra två exempelskolor arbetar utifrån två olika 

verksamhetsformer och i dessa verksamhetsformer arbetar man på lite olika sätt. Huruvida skolorna 

följer de riktlinjer som finns skiljer sig även det. Vi kan inte säga vilken skola eller vilken 

verksamhetsform som är bäst men vi har försökt att så objektivt och opartiskt som möjligt presentera de 
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två exempelskolorna och deras arbetssätt utifrån de svar vi har fått under våra intervjuer. Den 

problematik vi upptäckte var huruvida de nyanlända eleverna får olika villkor och förutsättningar 

beroende av vilken verksamhetsform de placeras i.  

 

I vår undersökning har vi hittat både för- och nackdelar med båda verksamhetsformerna. Ofta talar man 

om segregation när man diskuterar om nyanlända barn ska bli placerade i en reguljär eller 

förberedelseklass. En del menar att elever som går i förberedelseklass blir segregerade eftersom de 

undervisas avskilt från övriga elever medan andra menar att nyanlända elever som placeras i en reguljär 

klass blir segregerade eftersom de inte förstår språket och därmed inte kan följa med i undervisningen 

som övriga elever. Vi tror inte att segregeringen ligger i själva verksamhetsformen eller att någon 

verksamhetsform är bättre än någon annan. Vi tror att allt handlar om hur undervisningen ser ut i den 

verksamhetsform som eleven befinner sig i. 

 

Vår undersökning visar att det är viktigt att de nyanlända eleverna blir väl bemötta, att deras 

erfarenheter och bakgrunder blir inkluderade, att de får individualiserad undervisning och att de får 

tillgång till studiehandledning samt modersmålsundervisning. Spelar det då verkligen någon roll om 

barnen får detta i en förberedelseklass eller i en reguljär klass? Vi har förstått hur viktigt det är att 

inkludera barnens erfarenheter i undervisningen och att utvecklingen sker bättre när barnen känner sig 

värdefulla. Vi anser även att vi, tack vare våra teorier, har fått en djupare förståelse för betydelsen av 

samhörighet och samspel med andra barn och vuxna är viktig i nyanlända barns utveckling. Detta har vi 

även fått bekräftat från vår tidigare forsknings del då bland annat Monika Eklund menar att i en 

interkulturell undervisning är det viktigaste att man fokuserar på hur man arbetar och inte vart 

undervisningen sker, vilket vi håller med om.   

 

Lärarna på båda skolorna berättade att de tog fram och utvecklade sitt eget material för att utbilda de 

nyanlända eleverna. Skolan i förorten menar att det är viktigt med rutin, struktur, en bra relation mellan 

lärare och elev samt mellan elev och elev. För att utbilda eleverna i förberedelseklassen använder de sig 

främst av språkundervisning i form av lekar, lexikon och bildordböcker och de arbetar med att utveckla 

språket genom texter. Informanterna på skolan i innerstan anser att det är viktigt att eleven känner en 

trygghet och att eleven får en individanpassad undervisning där fokus ska ligga på att lära sig språket 

genom läromedel för elever med svenska som andra språk eller det läromedel som de använder i de 

reguljära klasserna. 
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Informanterna från båda skolorna trycker på att det är viktigt med: 

- Studiehandledning på hemspråket 

- Extra stöd 

- Kartläggning av elevens tidigare kunskaper 

- Individualiserad undervisning, 

- Interkulturell undervisning 

- Att eleven blir placerad i en trygg miljö 

 

De anser även att det är viktigt att ta till vara på den nyanlända elevens erfarenheter och kunskaper 

oavsett verksamhetsform. Detta är något som Monika Eklund styrker då hon menar att det 

interkulturella förhållningssättet inte innebär att man behöver särskilda resurser eller ett eget ämne för 

att tillämpa. Det är ett synsätt som innebär att man formar en undervisning som är anpassad efter eleven 

där man tar hänsyn till att alla människor är olika (Eklund 2008, s.7).  

 

Om man ställer de högre instansernas rekommendationer och riktlinjer i relation till hur våra två 

exempelskolor arbetar så kan inte vi bestämma vilken verksamhetsform som passar bäst utifrån de 

riktlinjer som finns. Återigen tror vi att det handlar om hur man arbetar och inte vilken verksamhetsform 

man väljer att använda. Skolverket skriver i sitt dokument ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever” att de inte tar ställning till vilken verksamhetsform som är bäst men de ställer däremot krav på 

kunskapsmål som ska uppfyllas, vilket leder oss vidare till nästa problematik som uppstod i vår 

undersökning, nämligen riktlinjer och rekommendationer.  

 

Skolverkets läroplan för nyanlända elever kallas ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever”. 

Dessa ”allmänna råd” var något som vår ena exempelskola inte efterföljde överhuvudtaget medan den 

andra skolan följde de riktlinjer som finns skrivna där. Vi tror att Skolverket måste tydliggöra dessa 

dokument och det måste bli tydligare att det som står i dokumentet är till för att efterföljas. Vi anser att 

det behöver finnas dokument att förhålla sig till och det måste finnas människor som kontrollerar och 

följer upp om skolorna arbetar utifrån dessa dokument eller inte. De riktlinjer och rekommendationer 

som finns anser vi är viktiga eftersom de är som en slags ram som ska hjälpa till så att utbildningen ute 

på skolorna är så likvärdig som möjligt och att alla skolor strävar efter samma kunskapsmål. I Sverige 

har alla elever rätt till en likvärdig utbildning, oavsett om man är nyanländ eller inte. Därför är det 

viktigt att man har ett tydligt dokument för de nyanlända eleverna där de finns tydliga riktlinjer samt 

kunskapsmål för skolorna att efterfölja. Riktlinjerna och rekommendationerna behöver även bli mer 

tydligare för lärarna såväl för de nyanlända barnens skull eftersom Sverige förväntas ta emot många 
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nyanlända de närmsta åren, enligt Migrationsverket kommer det att anlända ca 3 600 – 3 700 nyanlända 

barn till Sverige per år fram till år 2015 och efter det vet man inte. Lärarna måste veta vilka 

kunskapsmål de ska sträva efter att eleverna ska uppnå. 

 

Våra teorier fick oss att öppna våra ögon och se på vårt resultat på ett annorlunda sätt. Utifrån vårt 

empiriska material kom vi fram till att det är viktigt att individualisera undervisningen för de nyanlända 

barnen. När vi började fundera i Meads och Vygotskijs termer så förstod vi att det även är viktigt att 

socialisera barnen med varandra eftersom barnen utvecklas i samspel med andra. När vi analyserade 

vårt material med hjälp av teorierna förstod vi vikten av interkulturell undervisning och interkulturellt 

lärande. Det har gjort att vi på ett enklare sätt har kunnat sätta vårt empiriska material i relation till vad 

teoretiker säger och kunnat få en djupare förståelse för varför man använder vissa undervisningsmetoder 

och läromedel i arbetet med nyanlända barn.  

 

I dagens skolor finns det elever med olika behov och olika förutsättningar. I vår undersökning har vi valt 

ut en grupp elever som har en sak gemensamt, att de är nyanlända barn. Vi tror att vår undersökning är 

relevant för att den lyfter fram en viss problematik som är väldigt viktig att upplysa och diskutera. Vi 

har tagit fram ett brett material och så tydligt som möjligt försökt att belysa vilket ansvar några av 

Sveriges instanser har gentemot skolorna och de nyanlända barnens utbildning och integrering. Men 

även hur två exempelskolor arbetar med att introducera, integrera och utbilda nyanlända elever. 

Att skriva detta arbete har för oss varit spännande, givande och tufft men väldigt roligt och vi hoppas att 

någon kan ha nytta av vår undersökning men fram för allt, att vi har öppnat upp för en diskussion.  
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9.2 Vidare forskning 
Innan vi påbörjade vår undersökning försökte vi få tag i en skola i förorten och en skola i innerstan som 

tar emot nyanlända elever för att titta på eventuella skillnader och olikheter i hur de introducerar och 

utbildar nyanlända elever. Vi mailade ungefär 20 skolor i förorten och 20 skolor i innerstan, här uppstod 

något som vi tyckte var problematiskt. De allra flesta skolorna i förorten svarade att de tar emot 

nyanlända barn i förberedelseklass medan svaren från skolorna i innerstan ekade tomt. Till slut fick vi 

tag i en skola i innerstan där rektorn berättade att de tar emot cirka 4-5 nyanlända elever per år medan 

hon på sin tidigare skola (som låg i förorten) tog emot i snitt en nyanländ elev var fjortonde dag. En av 

våra informanter som arbetar på ett resurscentrum för nyanlända barn hävdar även han att nyanlända 

barn ofta placeras i förberedelseklasser på skolor i förorten. Ingen av informanterna kunde (eller ville) 

svara på varför det ser ut så här. Vi anser att detta är ett problem då vi tycker att det skapar segregation 

när man placerar flertalet av alla nyanlända barn i förorten. Detta skulle vi tycka var intressant om 

någon undersökte: Varför placeras nyanlända barn oftast i skolor som ligger i förorten? Det vore 

intressant om denna undersökning utfördes genom att man fördjupade sig i detta på kommunalnivå och 

skolnivå. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att kontakta föräldrar till nyanlända barn för att fråga 

hur de ser på att barnen placeras i skolor i förorten eftersom vi faktiskt har fria skolval i Sverige.  
 

Vi anser att vårt resultat hade sett annorlunda ut om vi hade jämfört två arbetssätt på två skolor inom 

samma kommun eller i två kommuner som tar emot ungefär samma antal nyanlända barn. Vår 

undersökning visade att innerstaden inte får lika många ansökningar från nyanlända barn som förorten 

får. Därför blir det naturligare att placera barnen i en ordinarie klass i innerstan om efterfrågan av 

förberedelseklass inte är tillräckligt stor. I förorten blir det naturligare att placera de nyanlända barnen i 

en förberedelseklass eftersom de är så många och även tillkommer under terminens gång. Men hur 

skulle introduceringen och integreringen se ut i en ordinarie klass kontra förberedelseklass i en eller två 

kommuner med lika stort antal nyanlända barn? Det är något vi skulle tycka vara intressant om någon 

student undersökte.    
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev  
 
Hej! 

 

Vi har bett att få intervjua dig som ett steg i vår undersökning för att få ta del av din kunskap och dina 

erfarenheter av nyanlända barns integrering i förberedelseklass eller i reguljär klass. Du har valts ut med 

anledning av att du har någon form av erfarenhet och förhoppningsvis en hel del tankar kring detta 

fenomen. Innan vi träffas får du gärna skriva ner lite tankar och funderingar kring dina erfarenheter. 

Under intervjun kommer vi främst att lägga fokus på  riktlinjers och rekommendationers påverkan, 

villkor och förutsättningar för nyanlända barn som placeras i förberedelseklass kontra reguljär klass, 

integrering/segregering samt undervisningsmetoder och läromedel i de olika verksamheterna. Fundera 

även på hur du ställer dig till förberedelseklasser kontra reguljära klasser. 

 

Anledningen till detta är att vi vill att du som deltagare ska få lite tid på dig att börja reflektera kring 

nyanlända barn och hur deras integrering i den svenska skolan ser ut.  Du får gärna dela med dig av dina 

anteckningar vid intervjutillfället men det är inget tvång. Alla uppgifter du lämnar är anonyma och allt 

intervjumaterial behandlas med full konfidentialitet och används endast i forskningssyfte. All 

information raderas när studien är slutförd. Det är frivilligt att delta i studien och du har möjlighet att 

avsluta ditt deltagande när du vill utan att behöva ange orsak. 

 

Vi som skrivit detta heter Monique Sall och Josefine Halén och studerar vår sista termin på den 

interkulturella lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år på Södertörns 

högskola i Stockholm. Har du några frågor eller funderingar kan du nå oss på telefonnummer 

0000000000 eller på mailadress XXXXXXXX. 

 

Vi ser fram emot att intervjua dig! 

 

Vänliga hälsningar, 

Monique Sall & Josefine Halén 
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide till enhetschef på ett resurscentrum inom Stockholm stad  

 

Frågor 

 

1. Vad har resurscentret för uppgifter? 

 

2. Placerar ni endast ut barn inom Huddinge kommun? 

 

3. Följer ni riktlinjer från en högre instanser i ert arbete? (Migrationsverket, Skolverket och 

Sveriges kommuner och Landsting) Vilka och sådana fall ser ni dem som goda råd eller ”lag”? 

 

4. Vad är din generella uppfattning kring mottagandet och introduceringen av nyanlända barn? 

Finns det någon problematik? 

 

5. Hur ser du på förberedelseklasser kontra ”vanliga klasser”? 

 

6. Vad skulle du själv förespråka, utifrån dina erfarenheter; förberedelseklasser eller att integrera 

barnen genom att placera dem i en vanlig klass?  

 

7. Vad tror du är avgörande för varje enskild skola väljer när det gäller valet av förberedelseklasser 

eller integration i en vanlig klass? 

 

8. Påverkar ni på resurscentret hur undervisningen ska gå till i skolan (Läromedel och 

undervisningsmetoder)?  

 

9. Följer ni riktlinjer från högre distanser som bestämmer vilket av dessa arbetssätt som ni ska 

använda i er kommun eller är du upp till varje enskild skola att bestämma?  
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide till rektorerna 

 

Frågor 

 

1. Hur arbetar er skola med att integrera nyanlända barn?  

 

2. Har ni några lokala dokument för hur arbetet med att integrera dessa barn ska gå till?  

 

3. Arbetar ni utifrån några riktlinjer och dokument från högre instanser?  

 

4. Upplever ni att det är bra att arbeta utifrån dessa riktlinjer eller känner ni er låsta? 

 

5. Hur mycket kan den enskilda skolan vara med och påverka arbetssätt och läromedel för att 

integrera barnen? 

 

6. Kan du berätta hur processen ser ut när man tar emot ett barn som är nyanlänt? 

 

7. Hur ser klassrumssituationen ut för de nyanlända?  

 

8. Vilka läromedel arbetar ni med för att introducera och integrera de nyanlända barnen? Med 

läromedel menar vi vilket material ni använder, exempelvis skolböcker, kommunikation, filmer, 

datorer m.m.  

 

9. Vilka undervisningsmetoder använder ni för att introducera och integrera de nyanlända barnen? 

Hur undervisar lärarna på er skola? Exempelvis leker ni, är ni mycket utomhus, har ni mycket 

grupparbeten, tittar ni mycket på film?  

 

10. Vem bestämmer vilka undervisningsmetoder och material ni ska använda? 

 

11. Om du fick bestämma helt själv, hur skulle man integrera nyanlända barn på bästa sätt?  
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide till lärarna som arbetar i en förberedelseklass  

 

Frågor 

 

1. Vad innebär egentligen en förberedelseklass? 

 

2. Hur ser processen ut från det att barnen kommit till kommunen till att denne kan klara av 

undervisningen på svenska i en vanlig klass? 

 

3. Är de nyanlända barnen bara en del av förberedelseklassen eller tillhör de även en vanlig klass 

som de får ”hälsa på” för att integreras under själva processen? 

 

4. Hur länge brukar nyanlända barn gå i en förberedelseklass? 

 

5. Är det olika åldrar blandade i en förberedelseklass? 

 

6. Nyanlända barn kan ingen svenska. Hur kommunicerar ni med barnen?  

 

7. Hur arbetar ni i förberedelseklassen för att introducera och integrera nyanlända barn utifrån olika 

material och undervisningsmetoder?  

 

8. Har ni någon lokal läroplan/dokument för nyanlända på er skola? 

 

9. Arbetar ni utifrån riktlinjer från högre instanser (Migrationsverket, Skolverket & Sveriges 

Kommuner och Landsting)  

 

10. Vem bestämmer hur undervisningen och läromedlet ska se ut och gå till? Känner du dig som 

lärare fri att utöva undervisningen eller känner du dig låst på grund av lokala dokument och 

riktlinjer från högre instanser?   
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11. Vad är era generella erfarenheter av att integrera nyanlända barn i skolan? Berätta om 

framgångar och om eventuella problem som brukar uppstå.  

 

12. Vårt arbete handlar om att jämföra två olika arbetssätt (att låta nyanlända gå i vanlig klass och att 

låta dem gå i förberedelseklass), vad är skälen till att ni valt de arbetssätt som ni använder? 

 

13. Vilket arbetssätt tror du gynnar barnen bäst? Motivera!  
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Bilaga 5  
 
Intervjuguide till lärare som arbetar i en reguljär klass 

 

Frågor 

 

1. Kan du berätta allmänt om hur det går till när ni tar emot nyanlända barn? 

 

2. Hur ser processen ut från det att barnen kommit till kommunen till att eleven kan klara av 

undervisningen på svenska i en vanlig klass utan extra hjälp? 

 

3. Hur integrerar ni de nyanlända barnen i skolan/klassrummet med de övriga elever som inte pratar 

samma språk som denne? 

 

4. Hur kommunicerar ni med barnen och hur kommunicerar barnen med varandra?  

 

5.  Har klassläraren någon speciell utbildning för att kunna tillgodose nyanlända elevers behov? 

 

6. Hinner läraren ge den nyanlända eleven så pass mycket hjälp att den förstår och att de andra 

eleverna inte glöms bort eller ges mindre tid? 

 

7. Nyanlända barn kan ha traumatiska upplevelser, hur anser du att det påverkar integreringen? 

 

8. Hur arbetar du i din klass för att introducera och integrera nyanlända barn utifrån 

läromedel? 

 

9. Vilka undervisningsmetoder använder ni för att introducera och integrera nyanlända barn? 

 

10. Vad har du för generella erfarenheter av att integrera nyanlända barn i klassen? Positiva och 

negativa upplevelser?  

 

11. Vem bestämmer hur undervisningen och läromedlet ska se ut och gå till?  
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12. Har ni någon lokal läroplan/dokument för nyanlända dokument från er egen skola? 

 

13. Arbetar ni utifrån riktlinjer från högre distanser (Migrationsverket, Skolverket & Sveriges 

Kommuner och Landsting)  

 

14. Vad vet du om dessa dokument och riktlinjer? Är det något ni pratar om på skolan?  

 

15. Vårt arbete handlar om att jämföra två olika arbetssätt (att låta nyanlända gå i vanlig klass och att 

låta dem gå i förberedelseklass), vad är anledningen till att ni valt de arbetssätt som ni använder? 

 

16. Vilket arbetssätt tror du gynnar barnen bäst? Motivera! 
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Bilaga 6 
 
Intervjuguide till en forskare/författare 

 

Frågor 

 

1. Berätta om dig själv, dina tidigare arbeten och ditt nuvarande arbete.  

 

2. Vårt arbete handlar om att jämföra två olika arbetssätt (att låta nyanlända gå i en vanlig klass och 

att låta dem gå i förberedelseklass) Har du erfarenhet av båda arbetssätten? 

 

3. Vilket arbetssätt tror du gynnar eleverna bäst? Varför?  

 

4. Tror du att eleverna får olika förutsättningar och villkor beroende på om de går i en 

förberedelseklass eller en reguljär klass?  

 

5. Berätta om vad dina arbetsuppgifter var när du arbetade i en förberedelseklass 

 

6. Hur länge brukar nyanlända barn gå i förberedelseklass? 

 

7. Hur arbetade er skola med att integrera nyanlända barn? Hur kan processen se ut från det att 

barnen kommit till kommunen till att den kan klara av undervisningen på svenska i en vanlig 

klass? 

 

8. Hur ser klassrumssituationen ut för dem nyanlända - Är de nyanlända barnen bara en del av 

förberedelseklassen eller tillhör de även en vanlig klass som de får hälsa på för att integreras 

under själva processen? 

 

9. Arbetade ni utifrån några riktlinjer och dokument från högre instanser (Migrationsverket, 

Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting)?  

 

10. Utifrån din erfarenhet, hur mycket kan den enskilda skolan vara med och påverka arbetssätt och 

läromedel för att integrera barnen? 
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11. Vilka läromedel arbetade ni med för att introducera och integrera de nyanlända barnen? Med 

läromedel menar vi vilket material ni använde, exempelvis skolböcker, kommunikation, filmer, 

datorer m.m.  

 

12. Vilka undervisningsmetoder använde ni för att introducera och integrera de nyanlända barnen? 

Exempelvis lekte ni mycket, var ni mycket utomhus, hade ni mycket grupparbeten, tittade ni 

mycket på film?  

 

13.  Vad är dina generella erfarenheter av att integrera nyanlända barn i skolan? Berätta om 

framgångar och om eventuella problem som kan uppstå.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


