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ABSTRACT 

The aim of the study was to evaluate the social integration amongst newly arrived students in 

the two different school systems Sweden welcomes them into. The first school system takes 

in newly arrived students into preparation classes whilst the other integrates the students 

directly into ordinary classrooms. The examination is based on qualitative observations in the 

classroom, canteen, and playground, and interviews with teachers and a select few students 

from each school system. 

The result of the study showed that newly arrived students in ordinary classes are socially 

integrated more into the school than the newly arrived students that are welcomed into a 

preparation class. Newly arrived students are offered a larger chance of being integrated into 

the school environment if they are introduced directly into an ordinary class. In preparation 

classes, social integration is narrowed down to between the classmates. Instead, preparation 

classes were deemed academically better for newly arrived students. 

The conclusion drawn from my results and previous research is that the different school 

systems result in different outcomes. From a social perspective, being introduced directly into 

an ordinary class is more advantageous for newly arrived students. 
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1. INLEDNING 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär att man möter människor med olika 

traditioner från olika kulturer. Det betyder även att Sverige erbjuder människor med olika 

bakgrunder att komma samman. I svenska skolor kan man därför anträffa elever med olika 

ursprung och kulturer. Den mångkulturella miljön som uppstår inverkar på hur nyanlända 

barn integreras i skolan. En del av dem har flytt från sitt hemland med sin familj, andra är 

ensamkommande och papperslösa, etc. Enligt svensk lag har nyanlända barn som är 

skolpliktiga samma rätt till utbildning som alla andra skolelever (Lärarens handbok, 2008: 

199f). 

Mitt uppsatsämne handlar om nyanlända elevers sociala integration i skolan. Ämnet är 

mycket aktuellt idag. För inte länge sedan medverkade den nuvarande utbildningsministern 

Jan Björklund i ett TV-program (Debatt 2013-09-30) för att diskutera nyanlända elevers 

situation i skolan. Björklund ansåg att nyanlända barn borde spridas ut i skolor utanför sitt 

bostadsområde för att förbättra deras svenska språkkunskaper och integration i samhället 

(Debatt 2013-09-30).  

Skolor har olika sätt att bemöta nyanlända elever för att uppnå just det Björklund 

argumenterar för. Mottagande av nyanlända elever varierar mellan olika skolor. En del skolor 

tar in elever direkt i ordinarie klasser medan andra skolor har ett system i form av 

förberedelseklasser med hänsyn till deras tidigare utbildnings kunskapsnivå. 

 

1.1 Bakgrund 

FN:s barnrättskommitté presenterade 2007 en rekommendationsrapport vad gäller 

barnomsorg och skola; den föreskriver att ”alla barn ska garanteras rätt till utbildning, även 

barn utan uppehållstillstånd och gömda barn” (Lärarens handbok, 2008:199f). 

Skolinspektionen har rekommenderat i sin kvalitetsgranskning att skolor måste förbättra 

integreringen av alla elever så att de införlivas i en social gemenskap. Nyanlända elever ska 

bemötas med respekt och hänsyn ska tas till deras språkliga och kulturella bakgrund 

(Skolinspektionen, 2009:3). 

Ungdomarna som kommer hit under sin skoltid har en bild av ett skolsystem utifrån sina 

tidigare erfarenheter i hemlandet. Det krävs då att den svenska skolan uppmärksammar vilka 
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nationella mål eleven har och hur skolan kan göra för att uppnå målen (Skolverket, 2010-08-

05, om ny anlända elever). 

I en rapport av Skolverket finns förslag på nationella mål och riktlinjer för utbildningen av 

nyanlända barn och ungdomar i grundskolan och gymnasieskolan. I förslaget nämns att 

nyanlända elever har andra utbildningsbehov än de andra eftersom de inte kan svenska. De 

behöver lära sig svenska så att de kan fortsätta vidare i andra ämnena. Skolverket uppmanar 

även kommuner och skolor att bemötandet av nyanlända elever utvecklas genom att anpassa 

undervisningen till den nyanlända elevens behov. Olika faktorer kan påverka elevernas 

inkludering i skolan, bl.a. personalens kompetens, flexibilitet och samarbetsförmåga 

(Skolverket 2007-06-13, 2006: 2145).  

Regeringen beslutade att Skolverket ska genomföra insatser så att elever med ett annat 

modersmål än svenska kan uppfylla målen i skolan. Insatserna innefattar att utveckla 

kartläggningsmaterial för varje enskild nyanländ elev men också genom utvecklade 

stödmaterial öka kompetensen hos de lärare som ska genomföra kartläggningen. 

Kartläggningen syftar till att anpassa undervisningen för varje enskild elevs behov 

(Regeringsbeslut 2013-02-21,DS2013:6). 

Utbildningsdepartementet presenterade 2013 en promemoria som diskuterade just 

utbildningen av nyanlända elever. I dokumentet nämns att kommunerna kan ha möjlighet att 

placera nyanlända elever i en ordinarie klass istället för att de går igenom en 

förberedelseklass. Beslutet grundas på hur många elever det är. När antalet är få så sätts de in 

direkt i en ordinarie klass men om de är många skapas en förberedelseklass för dem. 

Regeringen anser att den typen av klass är en bra lösning eftersom den antas ge en lugn start 

för elever att komma in i det svenska skolsystemet. På så sätt medverkar det till en bättre 

integration. Placeringen av nyanlända elever direkt i en ordinarie klass ger å andra sidan stor 

möjlighet till sociala kontakter och de lär sig fortare det svenska språket (Regeringen 2013-

02-21,DS2013:6). 

 

1.2 Problemformulering 

Till Sverige kommer årligen barn från olika delar av världen. En del flyttar hit i mitten av sin 

skolgång och andra börjar skolan för första gången i Sverige. En statistik av Migrationsverket 

som utfördes i mars 2012 beräknades 436 asylansökningar från ensamkommande barn och 
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ungdomar och 2657 ansökningar år 2011 (Migrationsverket). Skolan i Sverige har olika sätt 

att ta emot dessa elever, en del sätts i ordinarie klass, andra tas emot i en förberedelseklass. 

Ett problem är att skolor ofta prioriterar ekonomiska resurser framför sociala aspekter vilket 

kan medföra sociala integrationsproblem för de nyanlända eleverna i båda klassformerna. 

Detta har jag kunnat konstatera under min VFU-period. 

Den Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) gav mig en inblick i hur olika skolor tar emot 

nyanlända elever. Skolan där jag utförde min VFU på hade en förberedelseklass som lagts ner 

på grund av bristande resurser varefter eleverna hade spridits ut i ordinarie klasser. Det fick 

mig att undra hur den här elevkategorin klarade sig socialt i sina nya klasser med 

svensktalande elever när de själva inte kan normspråket, det vill säga svenska.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den sociala integrationen av nyanlända elever som 

placeras i förberedelseklass respektive ordinarie klass. Undersökningen bygger på en 

jämförelse av de två olika klassformerna i två undersökta skolor i Stockholms kommun.  

 

1.4 Frågeställningar 

• Hur integrerar nyanlända elever med andra, icke nyanlända elever, under lektionerna? 

• Hur hanterar läraren nyanlända elever? Får de mer hjälp än de andra i 

klassrumsmiljön? 

• Hur kommunicerar de nyanlända eleverna med andra elever på skolgården under 

raster? 

• Hur ser den sociala kommunikationen ut mellan de nyanlända eleverna och de icke-

nyanlända eleverna i matsalen? 

• Hur tycker lärarna att den sociala integrationen fungerar i respektive 

klassform(förberedelse-/ordinarie klass)? 
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1.5 Hypotes 

 

Jag tror att nyanlända elever socialt gynnas mer i ordinarieklass eftersom jag under tidigare 

VFU-tillfällen har observerat att elever i förberedelseklasser ofta marginaliseras i 

skolsamhället. Trots att de inkluderas i alla skolaktiviteter och har sina raster och luncher med 

elever i ordinarieklasser finns det fortfarande en social avskiljning från resten av skolan. 

 

1.6 Centrala begrepp 

Detta avsnitt är avsett för definitioner av centrala begrepp i uppsatsen. 

Nyanlända elever, definieras som barn och ungdomar som kommer till Sverige nära eller 

under sina skolgångar och har annat modersmål än svenska samt har vistas i Sverige på olika 

villkor. Deras skolbakgrund varierar, en del har gått i skolan i sitt hemland och andra har 

ingen skolerfarenhet (Skolverket, 2010-08-05,om ny anlända elever). 

Förberedelseklass, en del skolor väljer att inrätta en förberedelseklass för att ta emot 

nyanlända elever. Syftet är att ge barnen en introduktion till både skolgången och svenska 

språket samt att skapa grupptillhörighet i en liten kamratgrupp. Eleverna ska lära sig hur den 

svenska skolan fungerar och vilka regler som gäller för att de successivt ska integreras i en 

ordinarie klass (Olgac, 1999:9). 

Ordinarie klass, är en vanlig klass som ger svenska språket som andra språk. Nyanlända 

elever kan tas in direkt i ordinarie klass (Olgac, 1999:9). 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Forskningen inom mitt ämnesområde är inte särskilt omfattande, men jag lyckades finna 

forskning av Christina Rodell Olgac(1995,1999) som handlar om skolans mottagande av 

nyanlända elever, särskilt i förberedelse klass. En annan forskare, Nihad Bunar, har skrivit om 

integration och nyanlända elever i skolan. Han gjorde även en rapport som sammanfattar olika 

författares forskning om nyanlända elever och deras integration i skolan.   

Språkvetaren Olgac genomförde sin forskning i samma ämne i en skola i Rinkeby. Syftet med 

undersökningen var att visa hur arbetet med nyanlända elever sker i en förberedelseklass och 

fann att mottagandet av dem varierar i svenska skolor. En del skolor tar emot nyanlända 

elever i en förberedelseklass för att successivt integrera dem i en ordinarie klass. Där lär de 

sig det svenska språket, skolans regler och kunskap om världen. Hur länge de går i 

förberedelseklass varierar beroende på barnens språkkunskaper, tidigare skolerfarenheter och 

sociala förutsättningar. Andra skolor tar emot nyanlända elever direkt in i ordinarie klass och 

där finns möjligheten för nyanlända eleverna att få en viss undervisning i svenska som andra 

språk (Olgac, 1999:9).  

Olgac hävdar att lek- och spelstunder är viktiga för de barn som inte vuxit upp i ett 

västerländskt samhälle. Att nyanlända elever samlas för ett spel eller en lek med varandra 

eller med andra som går i vanliga klasser, är viktigt för att språkliga och sociala förmågor ska 

utvecklas. Olgac nämner även att lek och spel ger ett bra tillfälle för nyanlända eleverna att 

bekanta sig med lekmaterial och lekvanor som majoriteten av barnen har. Under leken 

använder de vissa ord och ramsor på sitt hemspråk som utvecklar deras ordförråd, fraser och 

samhörighet samt skapar sociala upplevelser (Olgac, 1999:11 ). 

 Måltider är ett pedagogiskt tillfälle och har därför stor betydelse för språklig och 

socialkognitiv utveckling där samtalet som sker mellan elever och läraren eller mellan elever 

leder till tillhörighet och delaktighet i det omgivande samhället. Lunchen i skolan är därför ett 

viktigt tillfälle för nyanlända elever och deras sociala samvaro. Hon nämner att gemensamt 

arbete i en förberedelseklass som att arbeta och hjälpa varandra är ett sätt att integrera barn i 

olika åldrar och med olika erfarenheter (Olgac, 1999: 11ff, 43). 

Olgac skriver att skolan är en av de flera flyktingmottagare i Sverige. Den har därmed en 

avgörande roll för hur dagens barn uppfostras till jämlika individer i ett demokratiskt 

samhälle. Hon menar att förberedelseklasser ger den bästa starten för nyanlända elever i 
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skolan. De börjar i en liten grupp där undervisningen sker individuellt och anpassat till varje 

elevs behov. I en ordinarie klass, vilket är en stor grupp med flera lektioner, händer det att de 

nyanlända eleverna fyller de viktiga lektionstimmarna men med meningslösa sysslor som 

resultat. Då förlorar de chansen att bearbeta sina tidigare upplevelser och lära sig svenska 

utifrån sina förförståelse och sina tidigare erfarenheter (Olgac, 1995:65f). Hon beskriver den 

situationen med en liknelse:  

Barnen blir som främmande fåglar bland flugsvampar, lingontuvor, kråkor, landskapsblommor 

och fjälltoppar. När de senare kanske misslyckas i sin skolgång, görs de själva till syndabockar 

för detta, när det egentligen är skolan som är ansvarig (Olgac, 1995:66). 

Olgac tycker att eleverna måste få en lyckad skolgång och integrering i det mångkulturella 

Sverige och bli framtida brobyggare till den mångkulturella världen (ibid:66). 

Bunar sammanställer forskning som handlar om integrationsformer i dagens svenska skola. I 

en översikt gör han en övergripande beskrivning av nyanlända elever och deras integration i 

skolan. Han konstaterar att den mesta forskningen utgår från det “normala” och “avvikande” 

som skapas genom dagliga aktiviteter i svenska skolor. Han menar att det ”normala” står för 

eleverna med svensk bakgrund medan ”avvikande” står för eleverna med utländska 

bakgrunder (Bunar, 2010:25). 

Utifrån ett samhällsperspektiv anser Bunar att den mesta forskningen och studierna handlar 

om makthierarkier, stigmatisering, diskriminering och gränsdragning mellan ”vi” och ”de” i 

samhället. Utifrån ett individperspektiv menar han att dagens studier lyfter fram nyanlända 

elevernas subjektiva upplevelser i den svenska skolan och deras identitetskonstruktioner 

byggde på deras relationer i skolan (ibid: 50). 

Bunar påpekar även att de senaste studierna belyser vad som kan vara problematiskt och vilka 

svårigheter som finns. Studierna visar att eleverna med utländsk bakgrund i allmänhet och 

nyanlända i synnerhet möts av olika hinder i den svenska skolan. Även lärare utgår i sin 

bedömning från ”svenskhet” som en ram för sina förväntningar. Det leder till utanförskap för 

eleverna, stigmatisering, och lägre självförtroende. De elever som intervjuades i studierna 

kritiserade mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklasser eftersom de ansåg att det 

bidrog till en icke önskvärd uppdelning och kategorisering (ibid: 51). 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Jag ska nedan diskutera de teoretiska begrepp som är centrala i min undersökning som 

handlar om nyanlända barns sociala integration i skolsamhället. Sociokulturellt perspektiv är 

en grund för alla sociala relationer mellan individer. Tillsammans med olika sociala 

dimensioner utvecklas individen till en social aktör . Integration är en produkt av inklusion 

som uppstår i den sociala samvaron. Där kan man även urskilja dess motsats exklusion som 

ligger nära begreppet segregation. Liksom inklusion eller exklusion, förhåller sig integration 

och segregation bipolärt till varandra. Detta sker i en social samvaro där man kan se inklusion 

eller exklusion komma till uttryck. Det jag kommer skriva om mer i detalj är integration 

preciserat i inkluderande integrering och segregerande integrering. Eftersom en viktig 

förutsättning inom den sociala samvaron är språket skriver jag även om de språkliga medel 

som används dels mellan de nyanlända eleverna, dels mellan dem och lärarna.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

En av förgrundsgestalterna inom barnpedagogiken är Lev S. Vygotskij och han är också en av 

de främsta företrädarna för den sociokulturella teorin. Han skriver att all uppfostran har en 

social karaktär. Uppfostrans mål är att skapa en social karaktär genom att utveckla individens 

sociala och kreativa förmåga. Skolan har en påverkande roll i att lära elever att anpassa sig till 

samhället i allmänhet och till mångfalden av moderna sociala relationer i synnerhet. 

Uppfostran i skolan utvecklas i en social miljö som förverkligas genom elevens erfarenhet 

och beteende. Lärarens ansvar är att skapa den sociala miljön där eleverna kan bygga upp sin 

sociala karaktär. Elevernas sociala förmåga utvecklas i en social miljö där elever upplever nya 

situationer under olika villkor (red. Lindquist, 1999: 19-25, 64-67, 72f, 124f, 249, 254). 

Vygotskij hävdar att mänsklig utveckling har ett samband med det sociala och kulturella 

faktorer - därav sociokulturella. Språkutveckling bygger på sociala och biologiska faktorer 

hos individen. Utveckling av språket leder till utveckling av individens tänkande och genom 

tänkande kan vi forma vårt beteende, som anpassas till andras beteende. Individens språk 

utvecklas och personligheten formas genom den sociala interaktionen, därför behöver 

människan andra individer att spegla sig i både socialt och språkligt (Vygotskij i Svensson, 

2009: 32f). 
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Vygotskij betonar att den sociala interaktionen har stor betydelse för barnets inlärning . Han 

visade att barn lär sig och förstår omgivningen genom samspelet med andra erfarna personer 

som hjälper barnet att ge innebörd åt orden. Han ansåg att barns verbala språk utvecklas 

genom kommunikation och social interaktion och det leder till mognad och mental utveckling 

(Svensson, 2009:35, 38f). Svensson sammanfattar: 

De pedagogiska konsekvenser vi kan dra av Vygotskijs teorier är att barnet måste få mängder av 

tillfällen att umgås med vuxna och barn i olika åldrar för att samtala och samspela med dem. 

Äldre kamrater eller vuxna som samspelar med barnet på en nivå som utmanar barnet bidrar till 

inlärning hos barnet, vilket i sin tur leder till mognad och utveckling. Barnet måste också få 

många och varierande möjligheter att vara verksamt och undersöka sin omgivning. Därigenom 

uppstår det mycket att tala om (Svensson, 2009:37). 

Jerome Bruner är inne på samma spår och har tagit intryck av Vygotskijs teori om hur barn lär 

sig av den sociala interaktionen. Utifrån sina studier har Bruner kommit fram till att barns 

språkliga, kognitiva och sociala färdigheter utvecklas i en social miljö. Han har lagt därför 

stor vikt vid värdet av sociala interaktioner och givit dem stor betydelse mer än de kognitiva 

förutsättningarna för barnets inlärningsätt. 

 Han skriver även att den semantiska strukturen i språket och den pragmatiska utformningen 

har sitt ursprung i de sociala interaktionerna. Bruner påpekade att socialt samspel har till följd 

att barn vill kommunicera, vill tala, lär sig hur språket används, lär sig att producera tal och 

lär sig språkregler. På så sätt blir språkinlärning, tanke och kunskap resultat av interaktioner i 

den sociala miljön (Svensson, 2009: 40). Svensson sammanfattar Bruners insatser att: 

De pedagogiska konsekvenserna av Bruners sätt att se på hur den språkliga förmågan växer fram 

är att den sociala och fysiska omgivningen är avgörande för kommunikativ kompetens. För att 

kunna använda språket krävs övning. Barnet måste få många tillfällen att öva sig i 

kommunikation, gärna i lekens form (Svensson, 2009:49). 

 

3.2 Den sociala dimensionen 

Helle Nielsen, skriver i sin bok ”Gemenskap och utanförskap” om den sociala dimensionen. 

Hon skriver att den utvecklar barnet till en social aktör i samhället. Dagens tillvaro för barn är 

uppdelad på olika sociala arenor och utöver familjen tillkommer fritiden, skolan, olika sporter 

och andra fritidsaktiviteter. Genom socialiseringsprocesser utvecklas barnet som en del av sin 

kultur till en unik individ i sitt samhälle.  
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Enligt en utvecklingsekologisk modell som utvecklats av Bronfenbrenners(1979) är en 

socialiseringsprocess ett givande-och-tagande mellan sociala aktörer. Att barn betraktas som 

sociala aktörer betyder att man ser dem som ett subjekt i det sammanhang som de ingår i. Det 

innebär att barn ska vara delaktiga i och bestämma om saker som rör dem själva och bli hörda 

av vuxna. Att barn blir hörda förutsätter att man ser dem som subjekt och inte som objekt.  

Utifrån den här moderna barnsynen är det viktigt att läraren ger medbestämmande till barn så 

att de tränar sig på att ha inflytande och bli respekterade som kompetenta sociala aktörer av 

vuxna (Nielson, 2006: 16-21). 

Skolan har en socialiserande funktion och har därför en viktig roll i att fostra nya 

samhällsmedborgare. Den sociala dimensionen är en förutsättning för att eleverna såväl ska 

lära sig skolämnena som förstå sig själva och sin värld. I ett socialt rum, som i klassrum och 

skola, erbjuds de kunskaper, färdigheter och kompetens som hänger ihop med världen och 

vetandet (Nielson, 2006: 21-25).  

Nielsen hävdar ”att barn socialiserar barn” (Nielsen, 2006:27). Hon menar att barn 

socialiseras med jämnåriga barn genom vänskapsrelationer och sociala kontakter vilket leder 

till utveckling av deras individuella sociala kompetens. Sociala relationer med jämnåriga i 

klassen har också en viktig roll i barnens gemensamma sociala identitet(Nielsen, 2006: 29-

36). Utan det sociala sammanhanget i skolan blir undervisningen en passiv aspekt på elevens 

lärande, det vill säga att samspelet mellan kunskaper och sociala dimensionen utvecklar 

elevernas sociala och lärande kompetens (Nielsen, 2006: 21-25). 

 

3.3 Social integration 

Bunar skriver om de grundläggande målen som ligger bakom integrationspolicyn i det 

svenska samhället och i synnerhet i svenska skolor. Han nämner att social integration 

innefattar förhållande mellan individer och grupper och deras kommunikation, 

ungängesmönster och deltagande i gemensamma aktivitet. Integration uppfattas inte som att 

minoriteten integreras i majoriteten utan den handlar om gemenskap av sociala nätverk inom 

en grupp. I detta sammanhang talar man om intern och extern integration i skolan. Intern 

integration handlar om gemenskapskänsla inom en grupp och extern integration är resultat av 

ömsesidig växelverkan mellan minoritet och majoritet.  



14 
 

Han hävdar att integrationen är ett sätt att motverka sociala konflikter och utjämna skillnader 

mellan olika sociala grupper i samhället. Integrationen uppstår genom att individer med olika 

bakgrunder i skolan skapar en fysisk och social miljö. Integrationens viktigaste mål är att 

undervisningsstandarden höjs och jämlikheten mellan eleverna främjas. ”Alla barn skall 

behandlas lika. Alla skall ges lika chanser och möjligheter” (Bunar 2001: 66).   

Bunar nämner att i den senaste integrationspropositionen säger regeringen att skolan är en 

mötesplats för alla där elever och personal ska lära känna varandra. Skolans integrationsroll är 

att utveckla verksamheten så att alla elever behandlas lika och har lika möjligheter (ibid: 56-

67). 

3.3.1 Inkluderande integrering 

Peder Haug menar att begreppet inkluderade integrering avser hur undervisningen är 

organiserad i den klass som barnet går i. Definitionen av inkluderande integrering har nära 

samband med begreppet social rättvisa. Utifrån social rättvisa och demokratiska värden skall 

alla elever ha rätt till deltagande i samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning 

oavsett enskilda förutsättningar eller prestationsförmåga. Individuella skillnaderna ska 

åtgärdas genom tillrättalagd undervisning för alla barn i samma skola och i samma klassrum. 

Elever med särskilda behov får undervisning utan att bli stigmatiserade eller utstötta. Skolan 

är en plats för social träning och gemenskapsutveckling och ska omfatta och inkludera alla 

barn (Haug, 1998: 21f). 

3.3.2 Segregerande integrering 

Motsatsen till inkluderande integrering är segregerande integrering. Haug menar att den 

bygger på en kompensatorisk lösning för de elever som är i behov av särskilt stöd. Den 

enskilda elevens behov bedöms av sakkunnig och denne får även bedöma den miljö som 

passar bäst för dessa elever. Utmaningen är att ge individuell kompensatorisk behandling åt 

den enskilda eleven så att denne kan anpassa sig till skolan och samhället. Kompensatoriska 

lösningar innebär att man tillför den enskilda individen extra resurser för att avhjälpa 

individens svaga sidor. Det finns nära samband mellan den segregerande integrering och 

kompenserande perspektiv inom social rättvisa. Segregerande integrering bygger på att 

eftersträva kompensatoriska lösningar för att nå olika målen. Det första målet är att man 

skapar en optimal miljö med största möjlighet för individen att anpassa sig till skolan och 

samhället. Det andra målet är att elever som tas ur klassen ska tillbaka till det vanliga 

klassrummet genom kompensatoriskt hjälp, och därmed befinna sig på samma grund som de 
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andra eleverna. Det sista målet är att eleven ska delta i det vanliga samhällslivet som alla 

andra, vilket är en sorts samhällsintegrering. Haug nämner att konsekvensen av en 

kompensatorisk lösning är att eleverna ofta hamnar i en stigmatiserad och marginaliserad 

situation (Haug, 1998: 15f, 20f). Sammanfattningsvis menar han att  

Kompensationen kan visa sig vara både stigmatiserande och orealistiskt. Den är stigmatiserande 

genom att barn blir särbehandlade, vilket är kompensationens grundide (Haug, 1998:16). 

Inkluderande integrering och exkluderande integrering är organisatoriska begrepp knutna till 

de respektive klassformerna. Inkluderande integrering sker i ordinarie klass och exkluderande 

integrering i förberedelseklassen.  

3.4 Social inklusion eller exklusion 

Borgunn Ytterhus beskriver samvaron inom en barngrupp som en delad fysisk och existentiell 

gemensamhet. Barnens närvaro i skolan är påtvingad och bestämd av vårdnadshavare medan 

samvaron i en barn-/kamratgrupp är frivillig och det är barnen själva som väljer vem de vill 

vara med. Men både påtvingad och frivillig samvaro leder och stimulerar till nya upplevelser. 

Alla former av social samvaro innehåller eller saknar socialt samspel det vill säga inklusion 

eller exklusion. Samvaro och samspel sker inom barngrupp och mellan barn och vuxna med 

olika makt och status. Med sociala samspel menas utbyte av känslor, upplevelser och 

erfarenheter. Det sociala samspelet kräver att barn kvalificerar sig till roller och positioner i 

sin grupp av jämnåriga och den grupp som de mest kommunicerar med i sitt handlande 

(Ytterhus, 2003: 17ff). 

Social inklusion handlar om tillhörighet och deltagande i det sociala livet och har både en 

subjektiv och en objektiv dimension. Den subjektiva dimensionen är kopplad till upplevelse av 

tillhörighet i deltagandet och att barn upplever tillhörighet i gruppen. Den objektiva 

dimensionen är kopplad till iakttagbara deltaganden, som visar att barnen ingår i gruppen men 

är socialt marginaliserade. Undersökningen av Ytterhus visade att deltagande i gruppen 

varierar och uppfattas inte alltid som positivt. De barn som har svårast att delta i grupp är de 

som drabbas av relationella samverkansbrott och betraktas som ”konstiga” av majoriteten. 

Ytterhus hävdar även att de barn som mest drabbas av relationella samverkansbrott och är 

mest sårbara i kamratgrupper är de som behöver mest hjälp av vuxna för att klara 

komplicerade situationer (ibid:18,209f). 
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Social exklusion uppfattas på samma sätt. Utifrån en subjektiv dimension är social exklusion 

förenad med individens ensamhet, brist på tillhörighet eller utstötning. Utifrån en objektiv 

dimension är den relaterad till en förlust av möjligheter av ett socialt deltagande och 

utstötning (ibid:18). 

3.5 Kodväxling och språköverskridande 

Ann-Carita Evaldsson skriver att flerspråkiga elever använder kodväxling för kommunikativa 

syften för att bygga upp sociala relationer med andra i skolan (Evaldsson, 2003:85). 

Kodväxling innebär att flerspråkiga elever talar och bygger upp satser som innehåller enheter 

från andra språk, till exempel deras hemspråk. Flerspråkiga elever är de som kan fler språk än 

svenska, vilka de använder som en resurs för sin vardagliga kommunikation. Flerspråkiga 

elever kan kommunicera med enspråkiga och flerspråkiga elever samtidigt. Men i dagens 

svenska skolor etableras det svenska språket i klassrummet och på skolgården vilket innebär 

att språket ständigt har en dominerande ställning i skolvardagen.  

Kodväxlingen har flera olika användningsområden och syften. I klassrummet växlar 

flerspråkiga elever mellan de språk de kan för att få lärarens uppmärksamhet och bli mer 

delaktiga i klassrummet samt etablera sociala relationer. Kodväxlingen i klassrummet går 

emot den dominerande enspråkiga talordningen där och skapar därför språkliga kontraster. De 

eleverna använder även så kallade markörer för kontextualisering, exempelvis gester, ändring 

på röstvolym och ansiktsuttryck för att skapa språkliga och sociala kontakter med sina 

klasskamrater (ibid: 11-84).  

Flerspråkiga elever ses som socialt praktiska aktörer som kan delta med en eller flera 

språkaktörer. Evaldsson beskriver hur flerspråkiga elever på skolgården använder kodväxling 

för att tala fritt och utan lärarens inblandning. De växlar mellan det svenska språket och sitt 

hemspråk i samspel med kamrater. Anledningen till den här kodväxlingen är inte bara för att 

etablera sociala relationer utan även för att hävda sina etniska och språkliga identiteter. På 

skolgården använder elever med samma etniska bakgrund sina hemspråk för att kommunicera 

mellan varandra, men i klassrummet växlar de språk för att påvisa delaktigheten (ibid: 42, 81-

85). 

Evaldsson påpekar att de ny anlända eleverna använder kodväxling för att etablera sociala 

kontakter som överskrider de uppdelningar som uppstår i skolor på grund av det dominanta 

språket. Evaldsson nämner även studier av B. Rampton om elevers flerspråkiga samspel, en 
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av dem visar att elever överskrider språkliga gränser. Rampton förklarar att de gör det genom 

att använda främmande ord (english-crossing) som varken existerar i hemspråket eller 

majoritetsspråket. Metoden i english-crossing benämns då med termen språköverskridande 

(Rampton i Evaldsson, 2002:11,4). Dessa elever använder kodväxling och språköverskridande 

för att skapa sociala relationer genom att binda samman elever med olika språkliga, kulturella 

och etniska bakgrunder (Evaldsson, 2002:13). 

Även Ing-Marie Parszyk lutar sig till uppfattningen att kodväxling uppstår när barnen skiftar 

mellan språken. Hon visar också att elever med ett annat modersmål än det dominanta språket 

i skolan använder sig av olika regler som styr språkvalet i kamratgrupper. Deras språkval 

beror även på det ”rum” de befinner sig i, t.ex. lokaler där de vanligtvis talar det ena eller det 

andra språket. Kamratgrupperna följer för det mesta ”majoritetens maktprincip” och att 

använda sitt hemspråk, men de skiftar mellan modersmål och det dominanta språket när deras 

modersmål inte har ord för nya begrepp, eller har fäste i deras tillhörighet i en grupp (Parszyk, 

1999:81f ).  
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4. METOD OCH MATERIAL 

4.1 Metodredogörelse 

För den studien har jag använt mig av en kvalitativ metod bestående av både observationer 

och intervjuer. Ahrne & Svensson beskriver termen “kvalitativa metoder” som ett 

övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på observationer och intervjuer 

(Ahrne & Svensson, 20011:11). Metoden är att genom observationer och intervjuer jämföra 

sociala relationer mellan eleverna i de två olika klassformerna som nyanlända elever möter i 

det svenska skolsystemet. Observationer för studien utfördes i två olika skolor i samma 

kommun men de tar emot nyanlända elever på två olika sätt. Den första skolan tar in 

nyanlända elever i en förberedelseklass medan den andra skolan tar in dem direkt i ordinarie 

klass. 

I skola 1 fanns en föreberedelseklass och där gjorde jag tre observationer: 

i klassrum, i matsal och på raster. Där gjorde jag även en grupp intervju med tre klasslärare 

och tre individuella intervjuer med tre olika elever . I skolan 2, med ordinarieklass, gjorde jag 

tre observationer: i klassrum, i matsal och på raster. Här gjorde jag tre individuella intervjuer 

med två olika elever och en klasslärare. Utifrån anonymitetsprincipen har jag använt mig av 

fingerade namn för alla respondenter. Att välja ut miljöer som är lika varandra ger ökad 

säkerhet åt resultatet och genom att välja ut flera miljöer har man mycket mer på fötterna 

(Ahrne & Svensson, 2011: 24). Därför genomförde jag observationerna i de ovannämnda tre 

olika skolmiljöerna, nämligen klassrum, matsal, och skolgård och på skolor på två lika 

platser. Jag antecknade alla observationerna som sedan blev utgångspunkt för min analys. Pål 

Repstad skriver att observationer är centrala i kvalitativa metoder när man vill observera 

personer, miljöer och händelser. Kvalitativa metoder används för att undersöka en avgränsad 

miljö när syftet är att ge en helhetsbeskrivning av processer i dessa miljöer. Dessa metoder 

kan ge forskaren en bred förståelse av konkreta lokala processer. Samtidigt kan man 

observera sociala samspel i miljön och skaffa sig en mer tydlig bild av de sociala relationerna 

(Repstad, 2007: 14, 22f). 

Mina observationer av nyanlända elever var öppna. Det innebar att jag informerade lärarna 

om min studie, men för att inte försätta eleverna i ett känsligt läge fick de inte bli medvetna 

om mina observationer i klassrummet, i matsalen och på skolgården. Eftersom min studie 

handlar om nyanlända elevers sociala integrationer valde jag att observera deras småprat i de 
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nämnda miljöerna. Jag deltog i vissa aktiviteter som en partiell deltagare, men behöll min 

självständighet och observationsroll under deltagandet. Inför observationen förberedde jag 

även en observationsguide att utgå från (Ahrne & Svensson, 2011: 90).   

4.2 Urval 

Skola 1 tar emot nyanlända elever i en förberedelseklass medan skola 2 placerar nyanlända 

elever direkt i en ordinarieklass.  Jag har anonymiserat namnen på lärare och elever. För att få 

en bild av nyanlända elevers sociala integration valde jag att observera dem i klassrumsmiljö, 

matsalen och på skolgården. Jag intervjuade tre elever, Adam, Tao och Doris, som gick i 

förberedelseklass och två elever, Ramsy och Danish, som hade placerats direkt i ordinarie 

klass. Jag intervjuade tre lärare, Maud, Sussi och Mariana som var klasslärare i 

förberedelseklass. Läraren Rosa, som klasslärare för ordinarieklassen, fick jag också 

intervjua. Enligt Ahrne & Svensson ökar noggrannheten av forskningen genom flera 

intervjuer (Ahrne& Svensson, 2011:44). 

För intervjuerna använde jag mig av semistrukturerade frågor som täckte de viktigaste 

områdena i min studie, men jag inkluderade lämpliga frågor efterhand (se bilaga 2). Jag 

spelade in intervjuerna för att engagera respondenten och få stämningen att bli lättare för båda 

parter vid intervjuerna. Vid spontana samtal med eleverna använde jag traditionella material 

som papper och penna för mina anteckningar. Jag är medveten om att mitt urval inte är 

tillräckligt stort för att jag ska kunna generalisera till nyanlända barns situation i allmänhet. 

4.3 Utvärdering av metod 

Det var mycket svårt att intervjua nyanlända elever som nyss kommit till Sverige eftersom de 

inte kunde bra svenska . De flesta kunde engelska eller lite svenska och på så sätt kunde jag 

förstå dem, men det var två elever, en i ordinarie klass och en i förberedelseklass, som inte 

kunde något av språken alls. För att övervinna det problemet behövde jag anlita en tolk men 

på grund av brist på resurser fick jag istället hjälp av personal som behärskade samma språk 

som de nyanlända eleverna. 

4.4 Etiska principer 

Som medlemmar i ett samhälle har vi berättigat krav på skydd mot olämplig insyn. Detta 

krav, individskyddskravet är utgångspunkten för forskningsetiska övervägande. Det finns fyra 

allmänna huvudkrav på forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5,6). Studien har utgått 

från alla dessa krav. 

Informationskravet: forskare ska informera undersökningsdeltagande om forskningens 

övergripande plan och syfte, vem forskningshuvudmannen är och vilka metoder som kommer 

att användas. Forskaren ska även informera om riskerna eller följderna som forskningen kan 

medföra och att ett forskningsdeltagande är frivilligt och att informanterna har rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst (Dalen, 2007: 22). Detta kunde följas utan problem. Efter 

kontakt med och godkännande av rektorn fick jag träffa informanterna i respektive skolform 

och informerade dem om min studie och syftet med undersökningen. Jag poängterade att det 

är frivilligt att delta och att de har rätt att hoppa av när som helst. Jag informerade dem även 

om att jag använde mig av observationer och intervjuer i klassrum, i matsal och på skolgård 

som empiriskt material för min forskning. 

Samtyckeskravet: innebär att ett forskningsprojekt bara genomförs om den tilltänkta 

informanten samtycker till forskning. Ett samtycke ska innehålla all information om 

forskningen ifråga. Deltagandet i projektet ska vara frivilligt och informanten har rätt att 

bestämma hur länge och på vilka villkor den ska delta. Att avbryta sin medverkan medför 

inga som helst negativa konsekvenser (Dalen, 2007: 21). Innan jag genomförde intervjuerna 

med eleverna lämnade jag ett formulär för samtycke i skolan. Läraren fick skicka det med 

eleverna hem för att deras föräldrar skulle skriva på (se bilaga 1). Samtycket innehåller en 

kort presentation av forskaren(jag) och forskningens syfte. Jag intervjuade de elever som fått 

formuläret underskrivet av sina föräldrar. Ett problem som uppstod med samtycket var att de 

flesta föräldrarna inte kan svenska och inte förstod vad som stod i brevet. En del kom till 

skolan och fick ta hjälp av personal för att få lappen översatt men andra ville inte delta alls. 

Konfidentialitetskravet: innebär att ett forskningsdeltagande bygger på ett förtroende vilket 

innebär att alla personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Dalen 

2007:23). Även det kravet uppfylldes genom att jag informerade informanterna att alla namn 

ska vara anonyma och alla namn av läraren och elever är fingerade.  

Nyttjandekravet: kräver att allt insamlat material ska används för forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). Jag informerade alla informanter att intervjuerna endast ska 

användas för min studie. 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 

5.1 Intervjuer 

5.1.1  Eleverna i förberedelseklassen 

Adam är 14 år gammal och har varit i Sverige i drygt nio månader, han flyttade hit med sin 

familj. Han kom från Kina och började skolan där när han fyllde fem år, där lärde han sig 

kinesiska, engelska och koreanska. Svenska skolor anser han vara bättre eftersom man får 

mindre läxor här och lektionstimmarna är mindre, dessutom påpekar han att lunchen är gratis 

och vädret är fint. I skolan lekar han enbart med sina klasskamrater som även de har kinesisk 

språkbakgrund. Hemma spenderar han sina timmar med att spela på datorn med samma 

kamrater som i skolan. 

Tao är 15 år gammal och har varit i Sverige i ett år och fem månader. Han kommer från Kina 

och kan lite svenska. Innan han kom till Sverige gick han i årskurs 7 i Kina, och beskrev 

skolan tuff eftersom de började klockan 6 eller 7. Därför gillar han svenska skolan eftersom 

man börjar mellan klockan 8 och 9. I Kina, sade han, att det inte fanns tid åt något annat 

utöver matematik, engelska, och biologi. Här har han tid att ägna sig åt fotboll och basket, 

vilket han leker med sina klasskamrater. Hans klasskamrater är också av samma 

språkbakgrund som honom. 

Doris är 15 år gammal och kom från Grekland för ett år sen, men har polskt ursprung och har 

därför gått i skolan i både Polen och Grekland. Hon kan därför polska, grekiska, engelska, och 

håller på att lära sig svenska. Doris gillar svenska lärare eftersom man kan prata med de om 

sina problem och de skriker inte på eleverna som får dåligt resultat som de gjorde i Polen och 

Grekland. Även hon leker endast med klasskamrater med samma språkbakgrund som hon. 

Alla tre eleverna trivs i skolan och tycker att allt går bra. Deras kompisar går i samma klass 

som de och de pratar sina hemspråk med varandra. Deras sociala relationer är dock inte 

begränsade till skoltiden och de träffas även under deras fritid. Olgac (1999) nämner att lek 

och spel är viktigt för social och språklig utveckling. Men eftersom eleverna endast engagerar 

likspråkiga elever uppstår inte den språkliga utvecklingen emellan de i det svenska språket. 

Utvecklingen begränsas till en social möjlighet med användning av deras hemspråk. 
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5.1.2 Lärarna i förberedelseklassen 

En av lärarna, Maud, berättar till en början att det inte fanns någon förberedelseklass på 

skolan, men i och med att antalet nyanlända elever i skolan ökade startades 

förberedelseklassen för två år sedan. Maud påpekar att hon var med och startade 

förberedelseklassen, hon arbetar där än idag. Målet med förberedelseklassen är att förbereda 

de nyanlända eleverna att slussas vidare till ordinarie klasser. Hon fortsätter att berätta att 

förberedelseklassen är uppdelade i två mindre grupper, en del för nyanlända som har anlänt 

inom ett par månader, och den andra delen för elever som har varit i Sverige en längre tid. 

Maud säger att det finns en del elever som får direkt gå på klasser tillsammans med ordinarie 

klasser, men endast i vissa ämnen. Processen är individuell och beror på elevens tidigare 

skolerfarenheter. Maud tydliggör att vissa ämnen som t.ex. matematik eller andra estetiska 

ämnen kan man göra utan ett flertal svenska ord. 

Maud säger att det finns många elever i klassen med polskt språkbakgrund. Eftersom de är 

många känner de sig trygga i klassen och trivs med sina likspråkiga klasskamrater. Andra 

elever trivs inte lika mycket och det beror bland annat på att de inte har språkpartner att 

umgås med. Därför tycker läraren att ju fler olika bakgrunder det finns i förberedelseklassen 

desto större möjlighet att använda svenskan. 

Lärarens synpunkter stämmer med Parsyzks tes om den språkliga ”maktprincipen” (1999). 

Majoritetsspråket, i det här fallet deras hemspråk, intar en maktställning i elevernas sociala 

relationer istället för svenskan. Det innebär att elevernas sociala krets ökar när de får ett 

gemensamt språk. Dock har eleverna i förberedelseklassen inte hittat ett gemensamt språk och 

därför finns det de flera olika grupper inom klassen. Vissa elever hamnar utanför givande-

och-tagande socialiseringsprocessen mellan sociala aktörer (Nielsen, 2006). 

Läraren, Maud, i förberedelseklassen anser att det inte är bra att placera nyanlända elever 

direkt i ordinarie klasser eftersom de inte kan tillräckligt svenska. Hon tycker också att det är 

viktigt att först ge dem trygghet vilket underlättar alla att de blir inkluderade även om de har 

språksvårigheter. ”Det är ingen som då kritiseras om man säger fel” (lärare Maud). 

En annan lärare, Sussi, fortsätter med att tillägga att elever i förberedelseklasser har de flesta 

av sina kompisar i den klass som de själva går i. Läraren nämner att eleverna använder ett 

tvåspråkigt sätt att skapa sociala relationer med varandra. Utöver kodväxling finns en annan 

metod, ett ”mitchmatchat” språk. Sussi förklarar att eleverna kommunicerar med 

språköverskridande vilket innebär att deras flerspråkiga ordförråd inte alltid producerar 
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korrekta meningsbildningar, vilket Rampton benämner som ”language-crossing” (Rampton i 

Evaldsson, 2003).  Eleverna använde sig av ett ”mitchmatchat” språk, för att skapa sociala 

relationer med varandra, vilket är en blandning av engelska, svenska och deras egna 

hemspråk. Kodväxling och språköverskridande är två olika metoder som används av 

nyanlända elever för deras kommunikativa syfte. Nyanlända elever använde sig av den här 

sortens kommunikation till större del när de kommer i kontakt med varandra på raster och i 

matsalen utan lärarens närvaro. 

Marianna, en tredje lärare i förberedelseklassen, säger att sociala relationer inte bara bygger 

på språkliga faktorer utan på vem eleven är. En del elever är obenägna att våga samtala med 

andra medan somliga är villiga att skapa sociala relationer med elever i skolan trots att de inte 

kan språket. Hon fortsätter med att de har en elev som på skolgården pratar med andra på 

engelska och försöker skapa sociala relationer. Elevens sociala karaktär och dennes intresse 

var grundläggande för de eftersträvade relationerna. Det här ligger i linje med Vygotskijs 

uppfattning att all uppfostran har en social karaktär och att man ska utveckla sin sociala 

förmåga för att visa den mot andra. Det passar även in med Ytterhus (2003) som framhåller 

att en del elever antingen blir subjektivt deltagande, att barn upplever tillhörighet i en grupp, 

eller objektivt deltagande, att barn är iakttagbara i en grupp. 

 

5.1.3 Eleverna i ordinarie klassen 

Ramsy är elva år gammal och kommer från den kurdiska delen av Turkiet. Han har varit i 

Sverige i mindre än ett år och kan lite svenska. Innan han kom till Sverige hade han gått i 

skolan i fem år och det hade gått bra för honom. Han tyckte om sin tidigare skola men de hade 

inte skridskor som det finns här i Sverige, vilket han uppskattar och tycker om att åka. I sin 

nuvarande klass gillar han att rita, läsa och skriva. Han nämner inte några kompisar i sin 

nuvarande skola men berättar om sina kompisar hemma i Turkiet och sina grannar som också 

är från Turkiet, som han saknar. 

Danish är elva år och kommer från Peru och har varit i Sverige i cirka fyra månader. I sitt 

hemland gick han i skolan i sex år och det gick bra för honom. Han trivs i sin nuvarande skola 

och gillar sina vänner som han spelar fotboll med, men han pratar inte med dem eftersom han 

inte kan svenska. Hans skolkamrater brukar även besöka honom utanför skolan och de spelar 

fotboll på gården där han bor. 
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Gemenskapen och samvaron som skapas genom lekintressen mellan Danish och de andra 

eleverna leder till Danish sociala utveckling, enligt Olgac (1999) så leder social samvaro även 

till språklig utveckling. Lekintresset hjälper helt uppenbarligen nyanlända elever att 

inkluderas och integreras i det dominanta språksamhället i skolan. Ramsy å andra sidan har 

visserligen mer svenska språkkunskaper än Danish men vill hellre sitta ensam och rita eller 

läsa. Elever som endast tar en iakttagelseroll beskrivs av både Ytterhus (2006) och lärarna 

som socialt exkluderade. 

 

5.1.4 Läraren i ordinarie klassen 

Rosa berättar att skolan lagt ner sin förberedelseklass sedan en termin tillbaka för att den inte 

hade tillräckliga personalresurser. Andersson & Thorsson (2007) argumenterar för att 

problemet med förberedelseklasser inte handlar om resurser utan om personalens attityd och 

förhållningssätt gentemot skolformen. Hon fortsätter med att hon inte hade någon tidigare 

arbetserfarenhet med nyanlända elever som inte kan svenska, trots att hon hade personlig 

erfarenhet eftersom hon själv kom till Sverige när hon var tolv år och var en nyanländ elev i 

det svenska skolsystemet. Hon säger att hon hade samma svårigheter med det svenska språket 

som de nyanlända eleverna i sin klass har. Hon framhåller den gemenskapskänslan inom en 

grupp som hon har för sina nyanlända elever. Det kallar Bunar (2001) för intern integration, 

en gemenskapskänsla inom en grupp. 

Till skillnad från eleverna Danish och Ramsy hade Rosa fått gå i en förberedelseklass där hon 

hade fått en intensiv inlärning i svenska. Hon berättar att även fast hon hade den bakgrunden 

kan hon inte anpassa sin undervisning till de två nyanlända eleverna i sin klass eftersom hon 

är tvungen att tänka på klassen som en helhet. Rosa berättar att Danish får mest hjälp under 

SO-undervisningen och svenskan. Hon jobbar med honom med enklare böcker och uppmanar 

honom att läsa och skriva på svenska. I vissa moment behöver hon inte hjälpa Danish 

individuellt som i matematik eller NO eftersom det är lite språk i det och mera bilder och 

siffror.  

Rosa säger att hon brukar skicka uppgifter med Danish till läraren som hjälper honom ett par 

gånger i veckan. Under högläsning och på svenska lektionerna får han gå till ett annat 

klassrum för att få extra hjälp. Den här extra hjälpen är en kompensatorisk lösning enligt 

Haug (1998).  Ramsy däremot får endast modersmålsstöd eftersom han har kommit längre 

fram i sin svenskutbildning. 
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Rosa säger att Danish är mycket duktig på fotboll och kan därför lätt komma in i en 

kompiskrets. Trots att han inte kan svenska tycker hon att hans kroppsspråk är tillräckligt 

tydligt för att komma över språkhinder med sina vänner. Men ibland kan det bli klurigt när 

han inte kan lekens regler. Ramsy som läser och ritar mest ensam vilket leder till att sina 

sociala relationer är begränsade till en turkisk flicka och hennes flickgrupp. 

 

5.2 Observationer 

5.2.1 Klassrummet med förberedelseklassen 

Förberedelseklassen är indelad i två klasser: den första klassen avser nyanlända elever som 

har varit i Sverige i drygt ett år, och den andra klassen avser dem som nyligen har kommit till 

Sverige för c:a två eller fyra månader sedan. Antalet elever i de två grupperna varierar och det 

beror på att elever från förberedelseklassen slussas till ordinarie klasser. Olgac (1999) nämner 

att nyanlända elever i förberedelseklassen lär sig svenska språket och skolregler. 

Målet med förberedelseklassen är att välkomna nyanlända elever för att sedan successivt 

integrera dem i en ordinarie klass. Hur länge den processen tar beror på elevens tidigare 

erfarenhet och sociala förutsättningar (Olgac, 1999). Elever som kan lite svenska får tillbringa 

vissa lektioner som idrott, bild, slöjd och musik med ordinarie klass medan 

förberedelseklasserna erbjuder undervisning i svenska, matematik, SO och NO. Att få en 

skola som inkluderar alla elever beror enligt Andersson & Thorsson på kompetenta lärare och 

deras attityder, förhållningssätt, och kunskaper (Andersson& Thorsson, 2007). 

Undervisningen i förberedelseklasser är individuell och mycket långsam och ibland blandad 

med engelska. Lärarna använder olika laborativa material till matematiken och till svenska 

används lexikon samt kroppsspråk. Läraren i den första gruppen sitter med en elev i taget och 

går igenom uppgifter eleven har blivit tilldelad. 

Klassrummet är inte så tyst eftersom det finns elever med samma språkbakgrund som hjälper 

varandra trots att undervisningen är individuell. De pratar mycket med varandra och inte 

enbart om uppgifterna läraren har gett dem. Läraren får be dem att vara tysta och flera gånger 

uppmana dem att prata svenska. Deras dialoger, prat, och skämt mellan dem sker på deras 

hemspråk. I bland växlar de från sitt hemspråk till svenskan genom användning av lättare ord 

på svenska som t.ex. ”tack”, ”sluta”, ”bra”, etc. På så sätt kan man se att sociala relationer i 

förberedelseklassen är begränsade till den grupp som kan samma språk, som följd av att 
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klassen spontant delat sig in i mindre grupper med elever som talade samma hemspråk. 

Språket har makten över relationer mellan barnen. I skolan är det svenska språket som 

dominerade enligt Evaldsson (2003), men i förberedelseklassen intar det svenska språket en 

sekundär ställning i den sociala samvaron medan elevernas hemspråk tog den dominanta 

rollen. Den observationen är i linje med Parszyks princip om ”majoritetens makt” om 

språkval beroende på ”rum” och situation som elever befinner sig i (Parszyk, 1999). Eleverna 

i grupperna som kan samma språk hjälper varandra med uppgifter och läxor de ges i skolan. 

Som Ytterhus beskriver det så skapas en samvaro genom deras gemensamma roller och 

sysslor (Ytterhus, 2003). 

Elever som pratar samma språk använder sig av sitt hemspråk men kopplar även in svenska 

ord. Evaldsson skriver att elever som använder sig av kodväxling i klassrummet gör det för att 

få lärarens uppmärksamhet och bli mer delaktiga (Evaldsson, 2003). Eleverna som inte har 

någon från samma bakgrund är ensamma och inte lika delaktiga i klassrummet. De elever som 

inte har en språkpartner är ofta ensamma, känner inte tillhörighet i klassen och förlorar 

möjligheten till socialt deltagande. Deras inkludering i gruppen är objektiv och de tilldelas 

rollen som iakttagbara aktörer. Ytterhus beskriver den typen av elevers deltagande som 

marginaliserat (Ytterhus, 2003). 

Den andra delen av förberedelseklassen, med elever som nyligen anlänt till Sverige inom ett 

par månader, har kollektiv undervisning. Läraren skriver och ritar på tavlan och eleverna sitter 

med sina böcker framför sig. Det är lugnt och tyst i klassen och kommunikationen är mycket 

begränsad eftersom eleverna inte har tillräckliga språkkunskaper. I klassen finns det två elever 

som är syskon och den mesta interaktionen uppstår mellan dem när de hjälper varandra. Den 

övergripande atmosfären i gruppen är tyst och endast elever med kunskaper i engelska frågar 

läraren. Haug skriver att elever som behöver extra stöd får en kompensatorisk lösning, vilket 

är extra undervisningsstöd så att de kan anpassa sig till skolan och samhället (Haug, 1998). 

Konsekvensen blir att den här gruppen inom förberedelseklassgruppen blir mer segregerad 

och stigmatiserad än resten av eleverna i förberedelseklassformen. 

 

5.2.2 Matsalstillfället med förberedelseklassen 

Olgac (1999) påpekar att måltider är ett pedagogiskt tillfälle och har stor betydelse för 

språklig och socialkognitiva utveckling. I matsalen under lunchtimmen och genom att 

observera elevernas naturliga sociala relationer deltar jag i småprat men det beror på att jag 
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sitter vid samma bord som dem för att även höra det som blir sagt. Eleverna i den här skolan 

får sitta var de vill i matsalen, och trots att de nyanlända eleverna känner några från de 

ordinarie klasserna sitter de sig ändå vid sitt eget bord. Där pratar de på sina hemspråk med 

sina landsmän. Jag observerar att deras relationer med elever från stora klasser är minimala. 

Det är få elever som känner andra från stora klasser och även om så är fallet hälsar de endast 

på varandra. Detta är en följd av att de nyanlända eleverna marginaliseras i hela matsalen och 

stigmatiseras som en nyanländ grupp genom att sitta vid det bordet. Med deras måltider i 

skolan upplever jag att deras närvaro i matsalen tydliggör vad Haug (1998) menar med 

segregerad integrering i skolan. De är integrerade i matsalen med andra elever i skolan men 

ändå blir de segregerade på grund av sina bristande språkkunskaper. 

 

5.2.3 Rasterna med förberedelseklassen 

Under skoldagen närvarade jag under alla raster för att observera elevernas sociala 

interaktioner. Eleverna sitter alltid i ett rum som är framför klassrummet där de undervisas. 

De som kan samma språk umgås med varandra och samtalen sker enbart på deras hemspråk. 

Däremot sitter de som inte har någon som kan samma språk och sysslar med sina mobiler. 

Ibland pratade alla på engelska eller genom att använda kodväxling. Evaldsson (2003) nämner 

att elever med olika etniska bakgrunder använder kodväxling mest på raster utan lärarens 

inblandning för att etablera sociala relationer (Evaldsson 2003). 

Det finns ett enstaka fall av tre flickor från olika länder, dem har varit i Sverige i mindre än 

nio månader som umgås med varandra. För att kommunicera med varandra växlar de mellan 

engelska och svenska men använder även vad Evaldsson benämner som 

kontextualiseringsmarkörer som blickar, kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck (Evaldsson 

2003). 

En annan elev, Simon har varit i Sverige i tre månader och kan engelska, han är mycket 

populär i skolan. På rasten deltar han i andras lek och spel och skapar en samvaro genom sitt 

samspel med andra. Man kan säga att dem eleverna agerade överens med Ytterhus (2003) 

iakttagande av att sociala samspel kräver att barn kvalificerar sig till roller och positioner i sin 

grupp av jämnåriga. 
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5.2.4 Klassrummet med ordinarie klassen 

I den ordinarie klassen finns två nyanlända elever (Ramsy och Danish) som placerats direkt i 

en ordinarie klass i årskurs fem. Danish har endast varit i Sverige i fyra månader och räknas 

som nyanländ, han kan varken svenska eller engelska. Ramsy har varit i Sverige i drygt ett år 

och han kan lite svenska men även han räknas som nyanländ. Ramsy, som kan lite svenska, 

deltar extremt lite i klassrummet och frågar sällan efter hjälp av sina klasskamrater. Ramsy 

kommunicerar med en annan elev som kommer från samma land som honom och kan samma 

hemspråk. Han växlar mellan svenska och sitt hemspråk när han pratar med sin flickvän 

eftersom hon är en del av majoriteten som pratar svenska. Ramsy begränsar sina sociala 

relationer mest med den som har samma bakgrund ”därför” att Bunar (2001) nämner att 

integration handlar om gemenskap av sociala nätverk inom en grupp. 

Danish kan inte delta verbalt. Trots att han är otroligt tyst och inte deltar i klassaktiviteterna 

märks det att han är mycket koncentrerad på lektionsmomenten. Det lilla deltagande han utför 

är att imitera sina klasskamrater. Min tolkning av hans deltagande, som också stöds av vad 

lärare säger, är att han till exempel skrattar med sina klasskamrater även fast han inte har 

förstått skämtet och räcker upp handen utan att veta vad svaret är. När de sitter i grupp får han 

mycket hjälp av de andra eleverna. Hans klasskamrater är villiga att hjälpa honom och han är 

villig att lära sig. Nielsen nämner att sociala dimensioner motiverar elevens lärande och att 

”barn socialiserar barn” hindrar undervisningen från att ta en passiv roll (Nielsen, 2006).  

Ramsy får hemspråksundervisning 1-2 timmar i veckan efter skoltid men alla andra uppgifter 

gör han med sina klasskamrater. Till skillnad från Danish som inkluderas i klassen men blir 

segregerad i och med att han får 2-3 timmars stöd i veckan i ett annat klassrum. På så sätt får 

han inte ett integrationstillfälle med sina klasskamrater i form av gemensamma uppgifter. 

Danish blir hindrad från att lära sig i en social samvaro, som både Nielsen (2006) och Olgac 

(1999) anser är optimal för språklig utveckling. I det här klassrummet följer eleverna Parszyks 

princip (1999) om ”majoritetens maktprincip” genom att de nyanlända eleverna tvingas att 

använda svenskan. Detta framgår främst i Ramsys fall som har litet svenskt ordförråd men 

ändå använder det. Danish får förlita sig på sina kognitiva sociala förmågor för att anpassa sig 

till majoritetsprincipen. 
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5.2.5 Matsalstillfället med ordinarie klassen 

Eleverna i den ordinarie klassen har bestämda sektioner att sitta i under lunchtimmen.  Även 

fast de inte behöver sitta bredvid varandra är det ingen som sitter ensam. Ramsy för korta 

dialoger med andra och försöker delta i större konversationer men det händer ofta att han 

exkluderades från gruppen eftersom han inte har samma språkliga övertag som de andra har. 

Han pratar därför främst med lärare som anpassar sitt tal till hans språkförmåga. Ytterhus 

skriver att sådana barn som har svårt att delta i större grupper behöver extra hjälp av vuxna 

för att klara dessa svåra situationer (Ytterhus, 2003). 

Danish är oftast tyst under lunchtimmen men visar intresse för samtalen som pågår runt 

omkring genom att följa den som har ordet. Utifrån ett inkluderande integreringsperspektiv 

ser jag att nyanlända elever i ordinarieklass sitter med andra i klassen (Haug, 2008). Även 

lärare bidrar till diskussioner och engagerar de elever som inte har någon att prata med. Lärare 

sitter med elever och engagerar dem i lämpliga diskussioner så att dem nyanlända eleverna 

kan ta nytta av dialogen. Även de nyanlända eleverna som inte vanligtvis deltar i klassrummet 

är med i en sorts diskussion.  

 

5.2.6 Rasterna med ordinarie klassen 

Skolgården är stor och består av olika lekstationer och längst bort på skolgården finns en stor 

fotbollsplan för alla elever i skolan. På skolgården ropar de flesta eleverna efter Danish 

eftersom de vill att han skulle spela fotboll med dem. Han är en duktig fotbollsspelare, och 

spelar inte endast med elever från sin egen klass utan även med elever från andra klasser. 

Eftersom språklig kommunikation inte prioriteras för de sociala relationerna på skolgården 

ses han som mycket social under rasten. Men han begränsar sin sociala krets till elever som 

spelar fotboll, och Olgac skriver att lek eller spel är viktiga aktiviteter för utveckling av 

nyanlända elevers sociala och språkliga förmågor (Olgac, 1999). 

Ramsy har andra intressen som att rita och läsa böcker ensam, därför har han andra vänner 

och umgås med en annan sorts grupp. Han är främst med flickan som kan hans hemspråk, i 

den gruppen kommer språket i förstahand för social kontakt eftersom aktiviteterna i hans 

grupp är mer beroende på språklig förmåga. När han leker med den gruppen försöker han 

växla mellan svenska och sitt hemspråk. Ibland är han ensam och vill inte heller delta med 

flickan som kan hans hemspråk och tar iakttagelserollen. 
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Relationer bygger således på faktorer utöver sociala språkliga förmågor. Även andra intressen 

som man kan se på skolgården tillkommer. Gemenskapen och samvaron som skapas via 

lekintressen är det som leder till en språklig och social utveckling. Lekintressen hjälper 

nyanlända elever att inkluderas och integreras i det dominanta språksamhället som har skapats 

i skolan. Elever som Ramsy är enbart iakttagande deltagare, alltid med intressen som inte har 

rot i lekar eller spel, beskrivs av Ytterhus som exempel på social exklusion (Ytterhus, 2003). 
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6. SLUTSATS 

Som ett mångkulturellt samhälle erbjuder Sverige alla rätten till en utbildning, inklusive 

nyanlända elever. Regeringen och i synnerhet Skolverket arbetar för att främja 

integrationspolicyn i skolan. Kommunen erbjuder två klassformer för nyanlända elever att 

placeras i, förberedelseklass och ordinarieklass.  

Syftet med denna studie är att undersöka den sociala integrationen av nyanlända elever som 

placeras i förberedelseklass respektive ordinarie klass. Undersökningen bygger på en 

jämförelse av de två olika klassformerna i två skolor. Den första skolan tar emot nyanlända 

elever i en förberedelseklass och den andra integrerar dem direkt i ordinarie klass. 

Jämförelsen utgår från kvalitativa observationer; i klassrum, matsal, och skolgård, och 

intervjuer med ett par lärare och några elever från de två olika skolorna. 

Bunar uppfattar integration som ett socialt nätverk inom en grupp och inte att minoriteten 

integreras i majoriteten. I linje med det tas intern och extern integration upp, vilka är begrepp 

som beskriver de integrationerna som uppstår i den svenska skolan (Bunar, 2001). 

Gemenskapskänsla inom en grupp ser vi exempel på i förberedelseklassen där elever skapar 

kontakt med varandra över en språklig bakgrund, som Bunar betecknar intern integration. I 

ordinarie klass med nyanlända elever uppstår en extern integration eftersom fåtalet nyanlända 

elever blir tvunget att engagera sig i en ömsesidig kommunikation med majoriteten i klassen. 

I båda klassformerna är språket centralt för att individen ska integreras i skolmiljön och det är 

genom språket som sociala relationer etableras. Enligt Vygotskij utvecklas språket i den 

sociala samvaron genom kommunikation och interaktion(Vygotskij i Svensson, 2009). Jag 

tycker att det även är en växelverkan mellan språk och social interaktion som både stärker 

språket och den sociala samvaron. Eftersom elever i förberedelseklasser förlitar sig på att 

skapa kontakter med andra med samma språkbakgrund spelar språket en viktigare roll i 

elevens inkludering än för de nyanlända eleverna i ordinarie klassen. I ordinarie klass tvingas 

den nyanlända eleven att kontinuerligt försöka kommunicera med elever som främst använder 

svenska. 

I båda klassformerna använder sig den nyanlände eleven av överskridande språk eller 

kodväxling. I ordinarieklass uppmanas elever att ta kontakt med eleverna i sin klass och blir 

således inkluderade i en grupp där det dominanta språket är svenska. Den nyanlända eleven 

exponeras då för det svenska språket och integreras lättare i det svenska samhället. I 
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förberedelseklasser använder eleverna sig av kodväxling som ett hjälpande instrument i sin 

språkanvändning. Trots att eleverna i förberedelseklassen har sociala kognitiva förmågor och 

en kapacitet att använda olika språkmetoder har den sociala relationen varit begränsad inom 

en språkgrupp i samma klass. I ordinarie klasser är det individens prestation som talar för 

eleven och sin integration i skolmiljön. 

Elever som inte deltar i lek drabbas av ensamhet, utanförskap och missar chansen att utveckla 

sitt språk. Vygotskij påpekar hur viktigt det är för barn att integreras med andra för att 

förklara sig socialt och språkligt (Vygotskij i Svensson, 2009). Barn i ordinarie klasser som är 

aktiva under raster inkluderas mer och utvecklas socialt och språkligt. Trots de nyanlända 

elevernas minimala svenskkunskaper lyckas de integrera sig i skolsamhället med 

kommunikationsmedel som inte främst förlitar sig på språket.  

I ordinarie klass har de nyanlända eleverna lite möjlighet att använda sitt hemspråk och får 

förlita sig på språköverskridande som kommunikationsmedel, eftersom de vistas i en 

skolmiljö där svenska är det dominanta språket. De nyanlända eleverna i förberedelseklassen 

blir begränsade i en social miljö som domineras av hemspråket. De eleverna kom inte ut ur 

sina sociala grupper på rasterna och blev därför segregerade från skolmiljön och avgränsades 

till den grupp de skapat efter sitt bakgrundsspråk. Således underminerades deras möjlighet att 

utvecklas socialt och språkligt. 

Matsalen är en viktig mötesplats för elever att utveckla sina sociala och språkliga förmågor. I 

ordinarieklass var lärarna en stor diskussionsbidragare som engagerade de elever som inte 

hade någon att prata med. I förberedelseklassen satt lärarna separat från eleverna i matsalen 

vilket ledde till att eleverna inte hade någon som stimulerade konversationen emellan den 

större gruppen. Konversationerna som uppstod mellan förberedelseklasseleverna var inom 

grupper som talade samma hemspråk. Situationen i matsalen tydliggjorde hur de nyanlända 

eleverna är integrerade i skolan som klass men segregerade från resten av eleverna som 

individer. 

Från ett socialt perspektiv får nyanlända elever i ordinarie klass mer möjlighet till social 

delaktighet som elever i förberedelseklass saknar. Men ur ett inlärningsperspektiv behövs mer 

stöd för de nyanlända eleverna i den ordinarie klassen. I förberedelseklasser koncentreras 

undervisningen till elever på en individuellnivå vilket skapar en starkare inlärningsgrund för 

eleverna. 
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Slutligen kan man inte utesluta språkliga förmågor för att sociala relationer ska skapas mellan 

individer. Det beror på olika faktorer så som språk och även individens sociala intresse och 

förmåga. Resultatet från studien visade att nyanlända elever i ordinarie klass integreras socialt 

mer än de elever som går i förberedelseklasser. Nyanlända elever erbjuds en större möjlighet 

att forma sociala relationer när de placeras direkt i ordinarie klass, inom förberedelseklasser 

begränsas däremot den sociala integrationen till klassen. Istället visades det sig vara så att 

förberedelseklasser tillhandahåller en mer givande undervisningsmiljö än ordinarie klass. En 

sammanställning av resultaten och tidigare forskning visade att de olika klassformerna har lett 

fram till olika resultat. Från ett socialt perspektiv så gynnar det för de nyanlända eleverna att 

direkt sättas i ordinarie klass. Ur ett inlärningsperspektiv är förberedelseklasser mer givande 

för eleverna. 

Det stämmer in med min hypotes om att nyanlända elever socialt gynnas mer i ordinarie 

klasser. Den här uppsatsen tar endast upp det sociala perspektivet och fokuserar på vilken 

skolform där den sociala integrationen har övertaget. I och med det kan man inte helt utesluta 

förberedelseklasser eftersom det finns fler perspektiv att ha i åtanke när man svarar på en 

större fråga om placeringen av nyanlända elever. 
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7.3 Otryckta källor 

7.3.1 Observationer 

Ordinarieklass: 2013-10-01 08:00-14:00 

Klassrum, matsal, raster 

Förberedelseklass: 2013-10-07 09:30-11:30 och 2013-10-09 08:00-14:00 

Klassrum, matsal, raster 

7.3.2 Intervjuer 

Ordinarieklass: 2013-10-01 14:00-15:30 

Lärare och elever 

Förberedelseklasser: 2013-10-09 14:00-15:30 
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 

Kära föräldrar, 

Mitt namn är Inas Aloos och jag är här för att utföra mitt examensarbete för mitt sista år på 

Södertörns högskola där jag studerar till att bli lärare. Mitt arbete går ut på att analysera hur 

nyanlända elever integreras i skolan, det innebär att jag behöver prata och intervjua barn i den 

klassen jag arbetar med, vilken ert barn går i. 

Genom att skriva på samtycker ______________(vårdnadshavarens namn) att mitt barn 

(namn på elev) intervjuas för ett examensarbete. 

Vårdnadshavarens underskrift: ______________ 

Datum: ______________ 

Medvänliga hälsningar, 

Inas Aloos 
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8.2 Bilaga 2 

8.2.1 Intervjuer - Frågor till lärare 

1) Hur länge har du arbetat som lärare? 

2) Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

3) Hur många elever undervisar du? 

4) Hur många nyanlända elever finns i klassen? 

5) Har du haft nyanlända elever tidigare? 

6) Har du tidigare erfarenhet av nyanlända elever? 

7) Hur gör du med de elever som inte kan svenska? 

8) Hur anser du att nyanlända elever upplever sin skolmiljö? 

9) För de som inte kan svenska får de yttre stöd i klassrummet? Vad och hur? 

10) Är du med på raster och i matsalen? 

11) Har du bestämda platser i matsalen? 

12) Upplever du att de ensamma på raster eller i matsalen? 

13) Har de kontakt med de andra på skolgården? 

14) Av din erfarenhet med nyanlända elever som kommer direkt i den ordinarie klassrum, 

vad anser du deras integrations förmåga i skolan? Vad finns för konsekvenser med 

detta? 

 

8.2.2 Intervjuer - Frågor till elever 

1) Hur gammal är du? 

2) Kan du svenska? 

3) Kan du annat språk än ditt modersmål? Vilket? 

4) Hur länge har du varit i Sverige? 
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5) Varifrån kommer du? 

6) Gick du i skolan i ditt hemland? Hur många år? 

7) Vad tycker du om svenska skolan? Finns det skillnader mellan din hemlands och 

nuvarande skolan? Vilka? Hur du har tänkt dig? 

 

8.4 Bilaga 3 

Observations guide: 

Min uppsats handlar om de nyanlända elever och sin sociala integration i svenska skolan. 

Svenska skolor, utifrån kommuns riktlinje, har två sätt att ta emot nyanlända eleverna. En del 

skolor placerar de direkt i en ordinarie klass medan andra placerar de i en förberedelseklass. 

Tidigare skolans kunskap tas hänsyn till. För att komma fram till riktiga resultat, kommer jag 

att utföra både deltagande och ej deltagande observationer vid olika vardagliga skols 

aktiviteter för att se hur nyanlända eleverna utifrån de två placeringen i skolan, kommunicerar 

med andra i skolan. Sedan kommer jag att intervjua lärarena i de två skolor och se deras åsikt 

om mottagnings system och vad är best för eleven. Utifrån anonymt principen kommer jag att 

inte nämna något namna på skolor, elever, eller lärarena. 

 

8.4.1 Skola med förberedelseklass 

 

Observationer sker i skolan som tar emot nyanlända elever i en förberedelse klass. 

Observation 1 (i klassrummet): jag kommer att vara i klassrummet under flesta lektioner 

och se hur de eleverna integrerar sig med andra under lektioner, hur de förstår 

undervisningen, får de hjälp från andra lever, vågar de deltar med andra i grupps arbete..ect. 

Observation 2(på raster): observationen sker i skolgården. Jag vill se med vilka grupper 

leker de och om de har skols kamrater att leka med överhuvudtaget. Hur kommunicerar de 

med varandra och är de ensamma ibland eller ofta. 

Observation 3, deltagande(i matsal): Här kommer jag att se vart sitter de och hur. Sitter de 

ensamma eller med andra elever . Sitter de hela tiden med samma grupp och i samma plats 
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eller har de varierande. Jag kommer att sätta mig med de på samma bord och lyssna till deras 

dialog och vad de använder de för kommunikations språk.  

8.4.2 Skola med ordinarieklass 

 

Den skolan började nyligen, med att ta emot nyanlända elever och placera de i ett vanligt 

klassrum. I klassrummet finns det två nyanlända elever som nyligen kommit till Sverige. Den 

första har knappast ett år och andra har bara fyra månader. Jag observerar samma som de 

förgående skola. Observationen kompletteras med intervjun med lärarna på respektive klass. 


