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Abstract "The forgotten children" - a qualitative study of how some teachers work with children 

arriving from other countries into the Swedish school system, and whether the differences affect 

their integration in to the school or not.   

By: Héja Onatli, autumn term of 2013. Teacher Education, University College Södertörn. 

Supervisor: Petra Garberding 

Children of school age, who have just moved to Sweden can either start in a preparation class or in 

a normal class. There is no Swedish law or national policy that determines how new children will 

start and continue their education in Swedish schools. The decision is up to the schools or the 

communes. 

This study investigates what kind of educational methods teachers, from a sample of two 

different schools, are using to educate the newly-arrived students and if these methods are 

making any contribution to integrating these children into the Swedish school system. The 

study will raise questions like, how are the new students introduced to the Swedish school, 

what is the purpose of having the children in preparation class as opposed to normal class, and 

what methods do the interviewed teachers use to integrate the new children into the school 

system?.  

Interviews were conducted with four teachers, an associate professor and a senior lecturer in 

education, who has done several years of research about children from abroad coming ito the 

Swedish school system. The primary theoretical frames in this study were the sociocultural 

perspective, language socialization, integration and inclusion. The results show that by not having 

a comprehensive policy for the newly arrived students, each teacher has a different educational 

method and the schools are not given enough recourses to help the student succeed. One of the 

conclusions is that to have a good integration of new students, the schools need to find a reception 

method that works for each new student based on a comprehensive policy. 

Keywords: Integration, newly arrived, preparation class, inclusion, study guide. 

Nyckelord: Integration, nyanländ, förberedelseklass, inkludering, studiehandledning. 
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1. Inledning  
Mitt intresse för nyanlända elever började under min VFU-praktik i en skola där de tog emot 

nyanlända elever i ordinarieklasser. En dag när jag satt i personalrummet och hade min rast 

kom en lärare och frågade om jag kunde kurdiska, vilket jag gör. Hon hade nämligen fått en 

elev från Kurdistan som inte kunde ett ord på svenska och läraren var orolig för hur hon 

mådde. Hon tyckte att det var frustrerande att inte kunna kommunicera med sin elev. Jag gick 

ut till den här eleven och började prata med henne på kurdiska. Jag såg att hennes ögon 

började stråla av glädje. Hon berättade att hon mådde bra men att det kunde kännas ensamt 

ibland när kompisarna inte ville leka med henne. Jag såg mig själv i hennes ögon och tänkte 

på min barndom. Mitt modersmål kurdiska är förbjudet i Turkiet och när jag började 

grundskolan kunde jag inte prata turkiska. Det värsta var lärarnas syn på barnen och hur de 

hanterade situationen. Vi fick absolut inte prata på vårt modersmål och behandlades som 

värdelösa och oviktiga människor utan någon betydelse.  Det viktigaste för systemet och för 

lärarna var att vi skulle förneka våra ursprung och vår bakgrund och det försökte de göra 

genom att förbjuda vårt språk. Jag såg mig själv i hennes ögon, men det som var den största 

skillnaden var att hon trivdes bra i skolan och hon var inte rädd, eftersom hon hade en lärare 

som brydde sig och som försökte vara till hjälp, så att hon skulle trivas i sin nya skola. Den 

dagen väcktes mitt intresse för de nyanlända eleverna. Eftersom jag ska bli lärare blev jag 

framförallt intresserad av lärarnas sätt att arbeta med nyanlända elever och ville undersöka 

deras situation i den moderna och utvecklade svenska skolan.  

I dag är de flesta svenska skolor mångkulturella och många av eleverna flerspråkiga. Det går 

att hitta skolor där nittionio procent av eleverna har en annan bakgrund än svensk. Till 

Sverige flyttar familjer, ensamstående barn och ungdomar som ofta fortsätter med sina studier 

i den svenska skolan. För att de nyanlända eleverna ska få möjlighet och bra förutsättningar 

att leva i det svenska samhället behöver skolorna ha en väl fungerande skolintroduktion, som 

underlättar språkutvecklingen och kunskapsinhämtningen samt att dessa ”grupper” kan 

integreras och övergå från att vara nyanländ till att bli en del av ”gruppen”.  

Läraren har en viktig roll i sin undervisning för att varje elev ska uppnå de nationella målen. 

Detta gäller även de nyanlända eleverna. Hur hanterar lärarna då de nyanlända elevernas 

situation när de sätts direkt i sina vanliga klasser? Ur lärarens perspektiv, vad är det bästa för 

eleven, att hamna i förberedelseklass eller i reguljär undervisning? I dagens samhälle kan de 

nyanlända eleverna börja direkt i den reguljära undervisningen eller starta i en 
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förberedelseklass och sedan fortsätta i sin vanliga klass. Men vilka planer, mål och resurser 

har skolor för de nyanlända eleverna? Kan vilken lärare som helst ta emot de nyanlända 

eleverna och planera sin undervisning utifrån varje elevs behov? Jag vill undersöka skillnaden 

mellan två skolor som tar emot nyanlända barn. En av dessa skolor sätter eleverna först i en 

förberedelseklass medan den andra skolan sätter eleverna direkt i de ”vanliga” klasserna. Om 

eleverna tas emot direkt i den vanliga klassen är den första frågan som väcks, hur hanterar 

man en sådan situation, men också, hur hanterar man det om de sätts i en förberedelseklass? 

Genom undersökningen vill jag jämföra erfarenheterna hos lärare som arbetar inom de olika 

metoderna.  

2. Bakgrund 
I Skolinspektionens rapport, Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i 

en trygg miljö 2009, står det att Sverige har bundit sig till FN:s konvention om barnens 

rättigheter och är därför skyldig att hålla sig till de rättigheterna som anges i denna 

konvention. FN:s barnkonvention föreskriver att konventionsstaterna ska på grundval av lika 

möjligheter göra grundskoleutbildningen obligatorisk för alla barn och göra undervisning som 

följer efter grundutbildningen innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning 

åtkomliga för varje barn (FN:s konvention om barnens rättigheter, artikel 28). Det innebär att 

alla skolor och kommuner har skyldighet att ge varje elev lika förutsättningar för att nå de 

nationella målen för skolan (Skollagen, kap. 3, 3 §). Skolan har stor betydelse för 

välfärdssamhället och lärarna har en viktig roll i att ge möjligheten till eleverna så att de blir 

en del i framtidens mångkulturella samhälle. Skolan har skyldighet att främja varje nyanländ 

elevs framgång så att eleven inom kort kan utveckla sitt lärande, bli en del i den svenska 

skolan och svenskt samhällsliv genom att göra egna val. Skolan ska se till att undervisningen 

är anpassad till varje individs behov och syftet ska vara att eleven deltar i reguljär 

undervisning inom kort tid (Skolinspektionen 2009, s.8).  

I Skolinspektionens granskning menar man att nyanlända elever är de elever som har annat 

modersmål än svenska, inte kan prata det svenska språket och som anländer till Sverige nära 

skolstarten eller under sin skoltid. Då två miljoner av landets nio miljoner invånare 

representerar mer än 200 kulturer anser Skolinspektionen att Sverige är ett mångkulturellt 

samhälle och att skolan utgör i många fall en mångkulturell miljö (Skolinspektionen 2009, s. 

8). Enligt SCB:s statistik ökar antalet nyanlända barn i Sverige för varje år och år 2008 fanns 
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det bara i grundskolan 6061 nyanlända barn (Skolinspektion 2009, s. 8). Att skolan utgör en 

mångkulturell miljö går ju också att förstå av SCB:s statistik.  

Målet för de nyanlända eleverna är att lära sig svenska och gå vidare till sina ”vanliga klasser” 

så fort så möjligt. När det gäller nyanlända elever finns det inga lagar eller riktlinjer som 

reglerar om eleverna ska hamna i en förberedelseklass eller delta i den reguljära 

undervisningen. Enligt Skolinspektionen får de nyanlända eleverna undervisning i avskildhet 

eftersom dessa hamnar oftast i en förberedelseklass eller en introduktionsklass där de är 

isolerade från den övriga undervisningen eller de övriga eleverna. Detta gör det svårt för dem 

att integreras i skolan (Skolinspektionen 2009, s. 6).  

Även om det inte finns riktlinjer om språk- och kunskapsutveckling hos nyanlända elever i 

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet finns det viktiga punkter om en 

likvärdig utbildning ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”(Lgr 11, s. 8). 

3. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända elever introduceras i den svenska 

skolan, utifrån några lärares perspektiv. I studien har lärare i två olika skolor intervjuats, en 

skola, där nyanlända elever direkt börjar i ordinarie klass och en annan skola, där nyanlända 

först går i en förberedelseklass för att senare slussas ut i en ordinarie klass. Min undersökning 

ska visa vilka problem och möjligheter som lärarna upplever med dessa undervisningsformer, 

hur de försöker att integrera de nyanlända i klassen och vilka mål som sätts för dem i skolan.  

Frågeställningar 

• Hur introduceras de nyanlända elever i den svenska skolan enligt de intervjuade 

lärarna? Vad är målet för de nyanlända eleverna i förberedelseklass respektive i 

”vanlig” klass enligt de intervjuade lärarna? 

• Enligt de intervjuade lärarna vilka metoder använder de för att integrera de nyanlända 

eleverna? 
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4. Definition av begrepp  
Förberedelseklass: 

Förberedelseklass är en skolstart för nyanlända elever i mindre grupp där barnen träffar nya 

kamrater från olika länder. Förberedelseklassen är vägen in i den svenska skolans arbetssätt 

och skolsystem, som för många blir en jämförelse med tidigare skolerfarenheter. Eleverna får 

grundläggande kunskaper i svenska språket för att sedan kunna fortsätta med den ordinarie 

klassen (Rodell-Olgac 1995, s. 5-6).   

Studiehandledning på modersmålet 

Studiehandledning på modersmål innebär att eleverna får möjlighet att ta del av 

undervisningen på sitt modersmål. Studiehandledaren går igenom tillsammans med eleven det 

som har lästs i klassrummet på elevens språk. En elev ska få studiehandledning på sitt 

modersmål, om eleven behöver det (Skolförordningen 2011:185, kap. 5, § 4). 

5. Teorianknytning 

5.1 Ett sociokulturellt perspektiv för inlärning och utveckling 

Det sociokulturella perspektivet är en teori om inlärning där människan utvecklas genom 

deltagande i en social interaktion direkt eller indirekt i samspel med andra och alltså inte 

individuellt (Gibbons, 2002, s. 26). Med resurser i form av intellektuella och praktiska 

redskap, och genom att samspela med andra i olika kollektiva verksamheter utvecklas vi och 

lär oss från mänsklig kunskap i vår kultur och omgivning. (Säljö 2000, s. 22). 

Lev Vygotsky var en rysk forskare som levde i början av 1900-talet och ses som grundaren av 

det sociokulturella perspektivet. Hans teorier om människans utveckling och inlärning började 

sedan 1980-talet få stort inflytande på undervisningen i Västeuropa (Gibbons 2002, s. 26). 

Vygotsky menar enligt Säljö (2000) att det viktiga i det sociokulturella perspektivet är den 

sociala miljön och samspelet mellan människor och att termerna redskap eller verktyg har en 

speciell betydelse. Med redskap eller verktyg menar han de resurser, så som språkliga och 
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fysiska och som vi har tillgång till för att kunna förstå vår omvärld och verka i den (Säljö 

2000, s. 20). 

Roger Säljö, som är professor i pedagogisk psykologi, menar att kommunikation och 

språkanvändning är centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet. Genom att man 

kommunicerar med barnen i lekar och interaktioner lär dem sig och blir delaktiga i hur 

människor i dess omgivning uppfattar och förklarar händelser (Säljö 2000, s. 67).  

Vygotsky såg också leken som betydelsefull i barnens lärande. Genom leken får barnen 

kunskap om vardagslivet. Enligt Gunilla Lindqvist, som är fil. dr i pedagogik och 

forskarassistent vid Karlstads universitet, skiljer Vygotsky på olika former av lek och delar in 

de i tre grupper. Den första gruppen lekar utgör barnets lekar med vissa föremål, den andra 

gruppen är s.k. bygglekar där barnet arbetar med ett material och den tredje gruppen av lekar 

är de s.k. villkorliga lekarna (Lindqvist 1996, s. 63). Vygotsky menar att barnen lär sig att 

tänka genom lek. Enligt honom handlar leken om både en yttre aktivitet och en inre. Han tar 

mamma – barn leken som exempel. Lindqvist återger Vygotskys tankar på följande sätt: 

I mamma – barn leken är det den inre känslan av att vara mamma som lärs, medan det i 
konstruktionsleken är den yttre planeringen och organiserandet som övas. Leken är en 
suverän metod att lära sig ett rationellt tänkande och bli medveten (Lindqvist 1996, s. 
77). 

Enligt Säljö talar Vygotsky om den så kallade proximala utvecklingszonen där Vygotsky 

definierar denna utvecklingszon som området mellan vad barnet kan prestera på egen hand 

och vad barnet kan prestera med hjälp av en vuxen. Vidare menar Vygotsky enligt Lindqvist 

(1996) att undervisningen ska ha barnens potentiala utvecklingsnivå som utgångspunkt och 

inte den faktiska utvecklingsnivån när de får hjälp och stöd av läraren. Det är nämligen då den 

proximala utvecklingszonen skapas (Lindqvist 1996, s. 278). Det är intressant också att 

tillägga Gibbons (2002) tankar om den proximala utvecklingszonen och andraspråkselever. 

Hon menar, istället för att förenkla uppgiften bör läraren reflektera över vad för sorts stöd 

eleven får för att klara av uppgiften och att eleven ställs inför kognitivt utmanande uppgifter. 

Enligt Gibbons är det typen av stöd som eleverna får som avgör om inlärningen lyckas eller 

inte (Gibbons 2002, s. 30). 

Enligt Gibbons ses klassrummet som en plats där eleven och läraren tillsammans skapar 

förutsättningar för förståelse och där elever guidas eller ”lärs upp” så att de får ökade 

kunskaper i språket såväl som i de olika ämnena (Gibbons 2002, s. 36).  
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5.2 Språklig socialisation och flerspråkighet 

För att kunna prata om flerspråkighet krävs det att ta itu med språklig socialisation. Enligt 

Eva-Kristina Salameh (2012), som är med dr, leg logoped vid Skånes universitetssjukhus, lär 

barnen sig språket i den kultur de växer i, genom samspel med sin omgivning. När barnen lär 

sig ett språk lär de sig samtidigt normer och språkligt beteende. Det finns stora skillnader 

mellan olika kulturer om hur samtalet mellan barnen och vuxna ska struktureras. Språklig 

socialisation har stort inflytande på barnens utveckling och påverkar barnens 

kunskapsinhämtning. Hon menar att läraren och annan personal i skolan bör vara 

uppmärksamma på olika språklig socialisationer som har effekter på elevernas skolframgång 

(Salameh 2012, s. 9-23).  

Louise Bjar, som är förläggare på Studentlitteratur med många års erfarenhet som 

mellanstadielärare samt som talpedagog och Caroline Liberg (2003), som är professor och 

chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, menar att man 

socialiseras genom att vara på olika sätt inom sin kultur. Föräldrar för vidare till sina barn sin 

kulturs olika praktiker som var man sover, vad man äter, hur man ser på teve, hur man arbetar 

o.s.v. Barnens lärande stöds genom att använda språket vid olika ämnen och i olika tillfällen. 

Barnens språkutveckling sker tillsammans med andra i omgivningen, genom imitation. Med 

hjälp av sånger och berättande av roliga historier som man hört flera gånger tar barnen sig i ett 

språkande. Barn och ungdomar möter andra former av språkande i skolan än sina tidigare 

erfarenheter. Vissa barn har mycket lättare att bygga vidare på sin kunskap medan andra kan 

behöva särskilt stöd i mindre grupp eller ensamma för att utveckla sitt språk. Därför bör 

läraren vara medveten om barnens olika bakgrund och de resurser de tar med sig till skolan 

och aktivt välja ett språkutvecklande arbetssätt (Bjar/Liberg 2003, s.21-23). 

Salameh (2012) hävdar att de flerspråkiga barnen är i majoritet på jorden. Enligt henne har 

flerspråkiga barn bättre ordförråd på sitt modersmål jämfört med det andraspråket som 

används i skolan. Flerspråkiga barn har förmågor att uppmärksamma språkliga skillnader 

både inom och mellan olika språk. Hon kallar denna förmåga för ”metaspråklig förmåga” som 

innebär kunskaper om språk. Med den här förmågan blir barnen bättre fonologiskt medvetna 

jämfört med enspråkiga barn. Denna förmåga har stor betydelse för barnens läsinlärning 

(Salameh 2012, s. 27).  

Salameh pratar om sociala faktorer och dess stora påverkan på språklig utveckling. Enligt 

forskningen behöver barn som växer upp i en miljö där de inte är integrerade i 
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majoritetssamhället längre tid att utveckla sitt andraspråk. Man behöver hjälp av kompetenta 

talare och komma i mycket kontakt med det nya språket. Det tar 1-2 år för skolbarn att 

utveckla sitt språk (Salameh 2012, s. 31-34). Enligt Salameh spelar ålder en viktig roll i 

språkutvecklingen. Salameh menar att barn som är under 10 år har lättare att lära sig och 

uttala språket bättre än sina äldre kamrater eftersom ju äldre barnen blir desto mer påverkas de 

av modersmålet. Genom att skolan skapar förutsättningar för modersmålsundervisningen kan 

barnen fortsätta att utveckla nya begrepp på sitt modersmål och på så sätt kunna komma ikapp 

sina kamraters begreppskategorinivå i undervisningen. Hon menar, för att barnen ska kunna 

utveckla sitt andraspråk bör de fortsätta utveckla ordförrådet på sitt modersmål. Salameh 

(2012) anser att detta i sin tur blir ett bra redskap för att lära sig och använda nya begrepp på 

det andraspråket (Salameh 2012, s. 31-34). 

5.3 Integrering ett måste i undervisningen för de nyanlända 

Med integrering menas att de nyanlända och andraspråkselever inte ska ses som en egen 

grupp i klassen och i skolan utan vara en del av den ordinarie klassen (Gibbons 2002, s. 33). 

Pauline Gibbons (2002), som är biträdande professor vid University of Technology i Sydney 

menar att man måste ha ett bredare perspektiv när det gäller undervisningen av de nyanlända. 

Det räcker inte bara med att ha en god undervisning i andraspråket för att undervisa de 

nyanlända eleverna utan man måste även inkludera och integrera dem (Gibbons 2002, s.30). 

Enligt henne är det viktigt att inte längre betrakta nyanlända och andraspråkselever som en 

egen grupp i klassen i dagens mångkulturella och flerspråkiga klassrum (Gibbons 2002, s. 

33). 

Enligt Gibbons (2002) finns det flera skäl till varför andraspråkselever ska integreras i den 

ordinarie klassen. Hon menar att språket lärs bäst när man kan använda det i en mängd olika 

sammanhang, nämligen i ämnesundervisningen, samt att andraspråkseleverna får både 

ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar språket. På detta sätt befästs ämnes- och 

språkkunskaperna eftersom ord och begrepp används i olika sammanhang och som Gibbons 

uttrycker det, ”en språklig näringsrik kost gynnar alla elever då den hjälper de att använda 

språket på helt nya sätt” (Gibbons 2002, s. 184). 

5.4 Skolan som inkluderande integrering 

Borgunn Ytterhus, som är filosofie doktor i sociologi, definierar inkludering som tillhörighet 

och deltagande i sociala livet och det sociala samspelet. Hon menar att socialt samspel är ett 
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ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser, erfarenheter och föremål (Ytterhus 2003, s.18). 

Vidare anser Peder Haug, som är fil.dr. och professor i pedagogik vid högskolan i Volda, 

Norge, i sin bok Pedagogisk dilemma: specialundervisning (2008), att inkludering i skolan 

betyder att alla elever från unga år har rätt till gemensam undervisning i samma klassrum 

oberoende av förutsättningar och prestationsförmåga. Samtidigt ska de ha rätten att delta i 

samma samhällsgemenskap. Haug (2008) menar att genom inkludering och en 

samhällsgemenskap i unga åldrar lägger man en grund för dessa barn så att de kan fungera 

tillsammans i det vardagliga samhällslivet som vuxna (Haug 2008, s. 24). 

Enligt Haug (2008) ska alla lärare ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barn. 

Man ska lägga stor vikt på social träning och utveckling av gemenskapen så att skolan ska 

vara en bra plats att vara på. Även om det finns skillnader mellan barnen ska detta ske genom 

en individuellt tillrättalagd undervisning för alla barn i samma klassrum och skola (Haug 

2008, s. 24). 

De teoretiska ramar som har tagits upp i teoridelen har utgått från studiens centrala, teoretiska 

begrepp, nämligen lärande och integration. Det övergripande perspektivet i studien är det 

sociokulturella perspektivet eftersom den sociala interaktionen är en central faktor både i 

lärandesituationer och i integrationen. De andra teorierna som har använts i studien är 

relaterade till hur nyanlända elever och andraspråkselever utvecklar sitt språk, integreras och 

inkluderas på bästa sätt i skolan. 

6. Tidigare forskning 
Nedan följer studier som har gjorts om nyanlända elevers skolgång och som är relevanta för 

min undersökning.  

I uppdrag av Integrationsverket skrev Mathias Blob, som är forsknings- och 

projektkoordinator vid AB J Benson Consulting, en rapport om skolintroduktionen av 

nyanlända flykting- och invandrarbarn. En slutsats i denna rapport är att det finns en stor 

variation när det gäller organiseringen och utförandet av skolintroduktionen för de nyanlända. 

Blob menar att kommunerna inte har en kommunövergripande policy eller plan för hur arbetet 

i förberedelseklasserna ska organiseras och utföras (Blob 2003, s. 33). Förberedelseklassens 

utformning och pedagogiska inriktning är inte densamma i alla skolor och alla skolor väljer 

inte att införa en förberedelseklass. Men enligt Blob så verkar de som infört förberedelseklass 
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eniga om syftet, nämligen att förse den nyanlända eleven med grundläggande kunskaper i det 

svenska språket och förbereda den enskilda eleven för inträde i vanliga klasser (Blob 2003, 

s.13). Författaren påpekar också att skolintroduktionen för nyanlända ska vara ett 

kommunövergripande uppdrag då det är normalt att elever som börjar i en skola kan komma 

att flytta till annan men också att en gemensam policy och plan bidrar till trygghet och 

kontinuitet i arbetet (Blob 2003, s.33). 

Blob skriver också i sin rapport att lagmässigt behöver skolorna inte ha en förberedelseklass, 

men däremot är det upp till varje skola att hantera och förse särskild stöd till de elever som 

har det behovet. Detta leder till att det kan förekomma stödundervisningar för barn 

individuellt eller i mindre grupper (Blob 2003, s.13). 

Övergången och ”slussningen” till en vanlig klass ses som ett kritiskt skede, menar Blob. Han 

menar att en för tidig övergång kan leda till att inlärningssvårigheterna kvarstår samtidigt som 

en allt för sen övergång kan hämma utvecklingen av eleven och försvåra framtida övergång. 

Lösningen på problematiken är att låta eleven successivt bekanta sig med den nya klassen, 

nämligen att praktisk delta i ordinarie klassen med ett ämne i taget och samtidigt vistas i 

förberedelseklassen (Blob 2003, s.14).  

Nihad Bunar, som är docent vid sociologiska institutionen vid Stockholm universitet, har i 

uppdrag av skolverket gjort en sammanställning av forskning gällande nyanländas lärande och 

skolgång. Det jag har valt att titta närmare på i Bunars rapport Nyanlända och Lärande – en 

forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan (2010), har varit resultatet 

gällande forskarnas slutsatser om nyanländas möte med den svenska skolan. 

Nihad Bunar menar i sin rapport att de flesta flyktingbarn har gått genom trauma antingen 

från hemlandet, under flykten eller under asyltiden i Sverige och skolorna måste ta hänsyn till 

detta och hantera det på rätt sätt. Nyanlända elevers integrering i skolan, skolprestation och 

lärarnas möjligheter och vilja att samarbeta med hemmet påverkas av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, föräldrarnas status i Sverige gällande jobb, bostad och social nätverk 

(Bunar 2010, s. 10). 

I sin rapport frågar Nihad Bunar om vilken organisatorisk metod man ska välja när det gäller 

nyanlända barn. Ska man sätta de i det han kallar för ”de segregerande förberedelseklasserna” 

eller sätta de i en ordinarie klass med extra hjälp från första dagen? Enligt honom visar 

tidigare forskning på att en stor andel elever med utländsk bakgrund (mer än 70 %) i skolorna 



Héja	  Onatli	  

13	  
	  

leder till försämrade betygsprestationer och påverkar elevutflödet negativt. Han frågar också 

om förberedelseklasserna ska spridas i hela kommunen för att minska trycket på den 

mångkulturella skolan i området eller om man ska fortsätta så som merparten av kommunerna 

gör nu, att placera de nyanlända eleverna i den närmaste skolan, oavsett om det leder till att 

skolan får en ännu högre andel elever med utländsk bakgrund (Bunar 2010, s. 9). 

Pedagogen Monica Eklund tar upp en del kategorier som är att anse som interkulturella 

lärandekomponenter (Bunar 2010). Dessa är:  

• Kulturkompetens - vilket är att synliggöra det dolda i sina kulturella värderingar och 

samtidigt öka förståelsen för andra kulturella värderingar 

• Demokratiskt förhållningssätt - som är att fostra till tolerans och respekt samt 

förebygga fördomar, mobbning och diskriminering. 

• Tillgång till samhällsspråket - Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella 

möjligheter att få tillgång till och utveckla samhällets språk, svenska, inom alla 

domäner. För elever med annat modersmål än svenska tillförsäkras detta oftast genom 

undervisning i svenska som andraspråk. 

• Modersmålserkännande - Att den enskilda eleven, oavsett bakgrund, ges reella 

möjligheter att bevara och utveckla modersmålet samt använda det som ett redskap för 

lärande.  

Dessutom menar Eklund att lärarna måste ha ett arbetssätt i heterogena grupper som är 

undersökande och problemorienterat, samtidigt ska lärarna i undervisningen utgå från elevens 

individuella och gemensamma erfarenheter (Bunar 2010, s. 31). 

Christina Rodell-Olgac, som är docent och lektor i kultur och lärande vid Södertörns 

högskola, har skrivit böcker om de nyanlända elevers situation i klassrummet dels utifrån sina 

egna erfarenheter och dels utifrån hennes tidigare forskning. I sin bok, Förberedelseklass – en 

rehabiliterande interkulturell pedagogik (1995), menar hon att man måste återskapa känslan 

av normalitet för de nyanlända eleverna genom en strukturerad vardag tillsammans med en 

skolgång. I det sammanhanget citerar hon Dyregrov och Raundalen (1993) som hävdar 

följande: 

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 
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eller moskén etc., bidrar också till att ge struktur åt kaoset och därmed normalisera 

barnets liv. (Rodell-Olgac 2010, s.13) 

Bunar refererar till Rodell-Olgac och menar att det är viktigt att lärarna tar hänsyn till 

interaktionen och ser till att skapa ett stödjande nätverk kring den enskilde eleven. Hon menar 

att strategin för att bygga upp dessa interaktioner som leder till positiva utfall är att komma 

bort från inställningen att alla elever är lika och vi gör ingen skillnad mellan elever som 

kommer från ”Turkiet eller Täby” (Bunar 2010, s.29). 

Louise Bjar menar som Rodell-Olgac att det är viktigt att elever med språkliga problem 

känner sig delaktiga i det sociala samspelet i en grupp, eftersom detta leder till att de får 

trygghet och vågar ta en aktiv roll (Bjar 2006, s. 364). 

I rapporten En studie av två internationella klasser (1998) har tvåspråkighetsforskaren 

Monica Axelsson och etnologen Riika Norrbacka Landberg gjort en undersökning som ska ge 

en kvalitativ beskrivning och utvärdering av verksamheten i två internationella klasser. I 

utvärderingen har man intervjuat de fyra lärarna i de två internationella klasserna. De har 

relaterat lärarnas undervisningsinriktning till de resonemang som förs av Cummins om graden 

av situationsberoende och kognitiv svårighetsgrad hos de uppgifter och aktiviteter som 

föreläggs barnen. Axelsson och Norrbacka Landberg menar att lärarna måste ge eleverna 

uppgifter som utmanar elevernas kognitiva förmåga. För att eleverna ska gå framåt kraftigt i 

språk- och kunskapsutvecklingen måste de få uppgifter som är kognitiv krävande och 

samtidigt för att lösa dessa uppgifter måste de också ha stöd från lärarna (Axelsson/Norrbacka 

Landsberg 1998, s. 119). 

Man anser också, för att lyckas som lärare i en förberedelseklass måste man förutom en 

pedagogisk utbildning även ha utbildning i svenska som andraspråk där kunskap om 

tvåspråkighet, andraspråksutveckling, kulturmönster och kulturella processer, ämnesinlärning 

på andraspråket etc. ingår (Axelsson/Norrbacka Landsberg 1998, s. 120). 

Enligt Axelsson gynnar den holistiska språksynen språkinlärningen bäst. Nämligen att 

förståelsen av innehållet och budskapet i texten är det viktigaste och när barnet vill komma åt 

innehållet så lär hon sig att läsa. Axelsson menar också att integreringen av eleverna inte 

kommer att fungera fullt ut om inte lärarna har kunskap om andraspråkets generella 

utvecklingsgång, är medveten om yttre och inre faktorer som kan påverka inlärningen, olika 
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inlärningsstrategier och effekter av olika arbetssätt i klassrummet (Axelsson/Norrbacka 

Landsberg 1998, s. 70).  

I en rapport, som Myndigheten för skolutveckling tagit fram 2004, vill man uppmärksamma 

situationen för de nyanlända elever som kommer sent till Sverige under sin skoltid. Här har 

man tagit fram flera intressanta förlag till hur man ska arbeta med de nyanlända barnen. Man 

anser att undervisningen bör läggas mer efter elevens behov, man ska beakta och bygga på 

elevens tidigare kunskaper och sociokulturella bakgrund istället för att kompensera deras 

brister (Skolutveckling 2004, s. 40). 

Man menar också i rapporten att en förberedelseklass kan ses som en segregerande åtgärd då 

eleven kan riskera att inte få någon kontakt med omgivningen i stort. Det finns också risk 

menar man att eleverna inte får träffa så många svenskar och inte får svenska kompisar, då 

detta kan vara negativt för utvecklingen av det svenska språket. Som lösning ser man att 

eleverna får en tillhörighet till den ordinarie klassen omgående eller att låta eleverna 

successivt integreras i vissa ämnen (Skolutveckling 2004, s. 40). Detta påpekar även 

Skolinspektionen i sin granskningsrapport, Utbildning för de nyanlända eleverna – rätten till 

en god utbildning i en trygg miljö 2009. Skolinspektionen har granskat kvalitén i utbildningen 

för de nyanlända eleverna i grundskolan och gymnasieskolan. I sin granskning menar man att 

de nyanlända eleverna får oftast undervisning i avskildhet från övrig utbildning och övriga 

elever. De flesta elever placeras oreflekterat i någon form av introduktionsklass där 

undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individuella förutsättningar och där de hålls kvar 

för länge. ”I några skolor organiseras nyanlända elever i grupper så att dessa utgör en egen 

”skola i skolan” eller till och med en egen skola utanför skolan, med isolering som följd. 

Elever i dessa grupper är tämligen okända för personal och elever i övriga skolan” 

(Skolinspektionen 2009, s. 7). Man menar att misstaget skolorna gör är att arbeta för 

integration av eleverna men utan att låta det omfatta elever som redan finns i skolan 

(Skolinspektionen 2009, s. 7). 

Jim Cummins är en pedagog och forskare från Kanada som har skrivit en del om 

tvåspråkighetsforskning. Cummins skrev 1986 en artikel som hette ”Empowering Minority 

Students – A framework for intervention”. Femton år senare skrev han en förnyad version i 

Harvard Educational Review där han skriver om gapet mellan minoritetselever och de övriga 

eleverna. Han säger att gapet fortfarande består och eventuellt att den blivit större än vad det 

var förut. Den största orsaken till att utbildningsreformen misslyckats är enligt Cummins det 
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maktstruktur som finns mellan lärare och studenter och skola och samhället har i huvudsak 

varit oförändrad. Han menar att den sociala maktstrukturen och maktrelationen har en stor 

påverkan på hur lärarna sätter upp sin utbildning. Enligt Cummins är det minoritetsgrupper 

som inte har haft en identitet med hög status i skolan eller samhället som misslyckats mest i 

nordamerikanska skolor. För att kunna lyckas måste denna maktstruktur som bevarat dessa 

mönster brytas. Han påpekar också att individuella lärare inte är maktlösa även om de arbetar 

i miljöer som är betungande för dem. Lärare har möjlighet att välja hur de sätter upp sina 

undervisningar och vilka budskap om identitet de kommunicerar till sina elever (Cummins 

2001, s. 652). 

Lena Fridlund, som är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har skrivit en avhandling, 

Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma. Talet om undervisning i svenska som 

andraspråk och i förberedelseklasser (2011), där hon gjort en studie om svenska som 

andraspråk i förberedelseklasser. Enligt henne har integrationen av de nyanlända eleverna 

försämrats och lett till mer segregation och stigmatisering. Hon lägger skulden på systemet 

och inte på rektorer och lärare. I avhandlingen talar Lena Fridlund om en statistik som gjorts 

av Skolverket 2009 där elever som undervisas åtskilt i svenska som andraspråk klarar sig 

sämre i skolan än andra elever med utländsk bakgrund. Svenska som andraspråk kännetecknas 

av mindre utmanande och med lägre krav. Hon menar att det inte är logiskt med en åtskild 

undervisning där elever skiljs från sina skolkamrater då man strävar efter integrering och 

inkludering. Samt att uppdelning i förberedelseklasser och svenska som andraspråk skapar en 

”vi och de” känsla. Lena Fridlunds förslag är att man har en sammanslagen undervisning och 

att utbildningen bör i stället karaktäriseras av att den utgår från mångfalden av elevers 

olikheter där ingen exkluderas och att den syftar till att alla oavsett bakgrund kan identifiera 

sig med innehållet i undervisningen (Fridlund 2001, s. 237, 239-240). 

För att förbättra integrationen av de nyanlända eleverna förslår Gunilla Ladberg, som är fil. dr 

i pedagogik och författare, att modersmålsläraren kan vara brobyggare när det gäller 

integrationen av de nyanlända eleverna. De kan bygga broar både genom att förklara för de 

nyanlända eleverna hur det svenska samhället fungerar och samtidigt förklara för de andra 

lärarna de nyanlända elevernas synsätt (Ladberg 2000, s. 191). 
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7. Metod 
Hur de nyanlända eleverna ska integreras i skolan så att de når de nationella målen är en 

ständig debatt som pågår. För att kunna få svar på mina frågeställningar har jag utfört 

kvalitativa intervjuer som metod. I mitt arbete har jag utgått ifrån några erfarna lärares 

upplevelser och synpunkter gällande integrationen av nyanlända elever i svensk skola.  

7.1 Val av metod 

Jag har i mitt arbete gjort en kvalitativ undersökning. Kvalitativ undersökning är ett uttryck 

som betecknar undersökningar av mycket olika karaktärer, menar Jan Hartman i sin bok, 

Vetenskaplig tänkande (1998). Undersökningarna kan vara annorlunda när det gäller tekniken 

för hur man samlar data, vad man är intresserad av och hur man analyserar data. Med 

kvalitativt menas att man är intresserad av vilken natur eller egenskaper något har och man 

försöker förstå livsvärlden hos en individ eller en grupp individer (Hartman 1998, s. 272).  

I min undersökning utförde jag kvalitativa intervjuer med lärare från två skilda skolor. Nedan 

kommer jag att förklara vad en intervju är och vad för slags information man kan få av 

intervjuer. För att kunna få så tydlig information som möjligt till min undersökning ansåg jag 

att det var lämpligast att utgå ifrån lärarnas perspektiv, utifrån deras arbetssätt och synsätt. 

Mitt urval av lärare som undersökningsgrupp baserades på att det saknas ett styrdokument 

eller en gemensam struktur för nyanlända elever och att läraren har fria tyglar att själv välja 

arbetssätt utifrån sina erfarenheter. Genom att intervjua lärare ska jag också kunna jämföra två 

olika sätt att ta emot och arbeta med nyanlända elever.  

7.2 Intervju 

Enligt Monika Dalen (2007) betyder intervju utbyte av ståndpunkter mellan två personer som 

samtalar om ett ämne som bägge är intresserade av (Dalen 2007, s. 9). Intervju kan vara ett av 

de vanligaste sätten att samla in kunskap och data, antingen som huvudmetod eller som 

hjälpmedel för att komplettera annat insamlat forskningsmaterial (Dalen 2007, s. 10). 

Monica Dalen (2007) menar att när man ska utföra en intervju skall man välja mellan öppna 

eller mer strukturerade intervjuer (Dalen 2007, s. 30). Jan Hartman (2007) kallar detta en 

semistrukturerad intervju och en ostrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju har man 

förberedande centrala frågor, men man kan under intervjun också använda sig av följdfrågor. 

Den intervjuade kan också formulera sig fritt. Däremot i en ostrukturerad intervju är frågorna 
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inte färdiga från början och den intervjuade tillåts själv till stor del bestämma vad som 

diskuteras (Hartman 2007, s. 281). Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervju, 

dels för att känna mig trygg och även för att samtalet skulle inriktas på undersökningsämnet. 

Jag använde mig av en intervjuguide vid intervjuerna. Enligt Dalen (2007) kan det finnas 

behov av att skriva en intervjuguide, speciellt när man använder sig av en semistrukturerad 

intervju. I en intervjuguide har man ett centralt tema och utifrån det väljer man frågor som ska 

täcka de viktigaste områdena för undersökningen (Dalen 2007, s. 31). Frågorna i min 

intervjuguide var relevanta för problemställningar som jag ville belysa och jag hade under 

intervjun följdfrågor för att vidareutveckla samtalet. 

Dalen rekommenderar tekniska hjälpmedel så som ljudband eller minidisk för att kunna få 

tillgång till informanternas exakta ord (Dalen 2007, s.31-34). Efter pedagogernas samtycke 

fick jag spela in alla intervjuerna med min mobiltelefon. Detta underlättade min transkribering 

och analys av intervjuerna. Birgitta Kullberg (2009) anser att forskaren ska lyssna aktivt 

under intervjun och inte bara ställa frågor. Det innebär att man ska engagera sig i 

intervjuarens svar och inte bara tänka på de kommande frågorna eller följdfrågorna. Enligt 

Kullberg kräver en formell intervju en planering och att intervjuaren anpassar sig till sina 

informanter och till situationen som krävs. Intervjun ska hållas på en plats där forskaren och 

informanten är de enda närvarande (Kullberg 2009, s.114-121). Jag har genomfört mina 

intervjuer ensam med mina informanter och detta underlättade min studie eftersom vi kunde 

vara ostörda och jag kunde dels lyssna aktivt och engagera mig bättre. 

Mitt insamlade material består av transkriberade intervjuer, fältanteckningar och 

intervjuanteckningar. 

7.3 Urval 

Jag har valt att fokusera på elever i grundskolans tidigare år, alltså från klass ett till tre 

eftersom Jan Hartman menar att vid kvalitativa intervjuer undersöker man färre informanter 

än vid kvantitativa intervjuer. Anledningen till detta är att man ska kunna gå på djupet och att 

bearbetningen av intervjuerna inte ska bli för tidskrävande (Hartman 1998, s. 284). Jag har 

valt två olika skolor i samma kommun som ligger norr om Stockholm. Den ena tar emot 

nyanlända barn i förberedelseklass och slussar dem sedan vidare till ordinarie klass. Den 

andra skolan har inte förberedelseklasser och placerar eleverna direkt i ordinarie klass. För att 

få en bredd och variation i undersökningen valde jag att intervjua en lärare från skolan med 
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förberedelseklass och tre lärare från skolan utan förberedelseklass. De lärare som valdes ut 

har lång erfarenhet från skolans verksamhet. 

Efter att ha gått igenom tidigare forskning och teorier märktes det att mycket var refererat till 

Christina Rodell-Olgac som är docent och lektor i kultur och lärande vid Södertörns högskola 

och har femton års erfarenhet av att undervisa invandrar- och flyktingbarn i Rinkeby. För att 

få en ännu större variation och bredd på undersökningen, speciellt när det gäller 

förberedelseklass, bestämde jag mig för att intervjua henne också. 

7.4 Etiska reflektioner 

När man utför en kvalitativ intervjuforskning finns det enligt Dalen (2007) vissa etiska 

reflektioner så som krav på samtycke, krav på att bli informerad och krav på konfidentialitet 

som man måste följa. Krav på samtycke är att informanten frivilligt ska ha samtycke till 

forskningen och ha blivit informerad på förhand om allt som rör deltagandet i undersökningen 

(Dalen 2007, s. 21). Jag gav information till de intervjuade personerna om vad min 

undersökning handlade om och om deras deltagande i undersökningen. Detta gjordes dels 

genom e-mail och dels genom besök på skolorna. 

När det gäller kraven på information ska man informera intervjupersonerna om syftet med 

undersökningen, vilken metod som ska användas och hur resultaten ska redovisas (Dalen 

2007, s. 21). Detta gjorde jag samtidigt som jag informerade intervjupersonerna om kraven på 

samtycke. Vid krav på konfidentialitet ska alla uppgifter om informanterna antecknas och 

lagras på ett sådant sätt att utomstående inte kan komma åt dem. I detta fall är det viktigt att 

de intervjuade får vara anonyma när resultaten ska presenteras (Dalen 2007, s. 21). Innan 

intervjun började frågade jag intervjupersonerna om de ville vara anonyma och att deras 

intervjuer endast skulle användas vid presentationen av undersökningen. 

7.5 Personerna i intervjun: 

Härmed vill jag presentera personerna i min uppsats. Eftersom intervjupersonerna valde att 

vara anonyma, förutom Christina Rodell-Olgac som godkände att bli omnämnd i uppsatsen 

med namn, har jag valt följande namn för deltagarna.  

• Skolan med förberedelseklass  

Solskolan 
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Förberedelseklassläraren Josef 

• Skolan utan förberedelseklass 

Blomsterskolan 

Klassläraren i årskurs 3 Karina 

      Klassläraren i årskurs 2 Patrik 

      Klassläraren i årskurs 1 Gunilla 

8. Resultat och analys 

8.1 De undersökta skolornas sätt att ta emot nyanlända elever 

Blomsterskolan 

Blomsterskolan har ingen förberedelseklass för yngre åldrar utan de nyanlända eleverna tas 

emot direkt i den ordinarie klassen. Skolan har nämligen haft förberedelseklass förut men av 

någon oklar anledning har man tagit bort förberedelseklassen för yngre åldrar och barnen 

placeras direkt i ordinarie klass där läraren får hantera situationen själv utan att ha en tydlig 

struktur och planering. Eleverna kan när som helst komma att börja på skolan och oftast utan 

att skolan får någon information i förväg eller att läraren inte förrän dagen innan får reda på 

att de ska få en nyanländ elev. Det är inte heller självklart att eleven blir kvar, utan de kan helt 

plötsligt sluta att komma till Blomsterskolan. Ibland är det föräldrar till de nyanlända barnen 

som väljer just Blomsterskolan för sitt barn, men för det mesta hamnar de nyanlända barnen i 

den här skolan för att det inte finns plats på förberedelseklasserna i en annan skola inom 

kommunen. Lärarna har många års erfarenheter och deras strategi är att söka stöd och resurser 

i god tid. Stöden kan vara till exempel att man får hjälp av Svenska som andraspråk (SVA) 

läraren, man söker modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Sedan är 

det inte alltid så att hjälpen kommer i god tid eller kommer alls utan enligt lärarna kan det 

hända att en stor klass med många nyanlända elever i klassen inte ens får söka 

studiehandledning på modersmålet eller de andra viktiga stöden. Detta på grund av skolans 

ekonomi och ledningens beslut. 

Solskolan 
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Solskolan tar emot nyanlända elever i förberedelseklass och målet är att eleverna ska 

”slussas” till sina ordinarie klasser så fort så möjligt. Kommunen har tagit beslutet att eleverna 

inte får vara i förberedelseklass mer än två terminer. Vissa elever kan ”slussas” vidare ganska 

snabbt men vissa som behöver mer tid får stanna en termin extra. Är inte eleven redo efter tre 

terminer får han eller hon extra stöd i sin ordinarie klass. Målet med förberedelseklassen är att 

barnen ska lära sig det vardagliga skolspråket så att de har en grund innan de börjar i sina 

ordinarie klasser. Skolan har ingen övergripande struktur eller plan för de nyanlända eleverna 

utan det är förberedelseklasslärarna som planerar lektionerna och sätter upp strukturen själva. 

Men man har regelbundna möten med skolledningen.  

Sammanfattning 

Både skolorna tar emot de nyanlända eleverna på olika sätt men likheten med skolorna är att 

de båda inte har någon klar struktur, plan och riktlinjer gällande arbetet med de nyanlända 

eleverna. Orsaken till detta verkar vara att kommunerna inte har en övergripande policy eller 

plan för hur arbetet med de nyanlända eleverna i skolorna skall organiseras. Ändamålet med 

bägge skolorna är att de nyanlända eleverna ska lära sig det grundläggande språket och att de 

ska integreras i sina vanliga klasser. 

8.2 Lärarnas uppfattning 

8.2.1 Fördelar och nackdelar med att börja direkt på ordinarie klass eller 
förberedelseklass 

Blomsterskolan 

Samtliga lärare på Blomsterskolan är eniga om att det kan finnas fördelar med att börja direkt 

i ordinarie klass förutsatt att det finns en genomtänkt och medvetet struktur kring nyanlända 

elevers skolgång. Å andra sidan tycker de att förberedelseklassen har sin mening också, där 

eleven får i ett år acklimatisera sig lite, de får i lugn och ro känna av det svenska 

skolsystemet, bekanta sig med rutiner och det sociala livet i skolan. 

Enligt klassläraren Gunilla ligger fokus i förberedelseklasserna på språket och 

begreppsutveckling och om eleven är 7-8 år gammal är det bortkastad tid att vara där. Hon 

tycker att barnen lär sig språket snabbare när de kommer i sammanhang med svenskan och 

har svenskar runt omkring sig. I den vanliga klassen kan nyanlända elever utveckla sig 

mycket bättre förutsatt att eleven får en utbildad modersmålslärare som både ger 



Héja	  Onatli	  

22	  
	  

studiehandledning på modersmålet och modersmålsundervisning. En nackdel kan vara enligt 

henne, att det kan vara svårt ge de nyanlända eleverna extra tid om man har en stor klass.  

Karina, som är årskurs 3 klasslärare, tycker att fördelarna med att börja direkt på en ordinarie 

klass är att nyanlända eleverna snabbare kommer in i skolsystemet, de ser hur det verkligen 

fungerar och de får uppleva hur det känns att tillhöra en stor klass. Men hon tycker också att 

när eleverna går i förberedelseklass är de mer tillrättalagda och får lugn och ro för sin 

inlärning. En annan sak är att alla elever som går i förberedelseklass arbetar på samma nivå 

och de kan känna sig duktigare där än vad de skulle göra i en ordinarie klass. Materialen som 

finns där utgår också ifrån att barnen inte kan språket. Medan i vanliga klasser finns det 

mycket texter, böcker och andra saker som kan göra det svårt för de att förstå och detta kan 

leda till dåligt självförtroende. Hon fortsätter så här: 

I en klass under 20 elever kan det fungera med att de nyanlända eleven börjar direkt på 

en ordinarie klass, men det kan bli stort för en elev som är ny och som inte kan språket 

att börja i en stor klass och som lärare blir det stressigt och man hinner inte med 

(Karina, intervju 2013-09-24). 

Enligt en annan lärare, Patrik, har förberedelseklasserna många fördelar. För det första är det 

små grupper och målet är att de ska lära sig språket. Det är inte samma sak i vanliga klasser, 

där finns det olika moment och många ämnen och det blir verkligen svårt att anpassa 

undervisningen när en elev inte kan språket. Han tycker att det blir svårare för eleverna då de 

kräver mycket uppmärksamhet vilket är svårt för en klasslärare att tillgodose. För att det ska 

fungera för nyanlända elever att börja direkt i en vanlig klass måste skolan ha bra 

förutsättningar. Lärarna ska ha mindre grupp, en fungerande SVA undervisning, 

studiehandledning och framför allt en motiverad elev.  

Solskolan 

Enligt Josef, som är förberedelseklasslärare, finns det bara fördelar med att vara i 

förberedelseklass. Skolan har tidigare på grund av olika skäl experimenterat och prövat att 

placera de nyanlända eleverna i ordinarie klasser direkt. Detta upplevde lärarna som väldigt 

negativt. Enligt lärarna mådde inte eleverna så bra och kunde inte utvecklas på grund av sina 

språkliga brister. Ett annat problem var att man har så stora klasser och även andra barn med 

svårigheter. Därför blev det svårt att ge de nyanlända tillräckligt med tid. Skolan har valt att 

alla nyanlända elever ska börja i en förberedelseklass först. 
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En nackdel med förberedelseklass är att det kan vara avskilt. De nyanlända eleverna får inte 

chans att träffa de andra eleverna i skolan. Till exempel hade man förra terminen 

undervisningarna i två rum helt avskilda ifrån den vanliga skolan och det upplevde Josef som 

ett problem eftersom det skapades lite ”vi och de” känsla bland skolans andra elever. Men nu 

när förberedelseklassen är bland de andra så ser eleverna varandra hela tiden och det känns 

inte segregerande längre.  

Sammanfattning och analys 

Enligt alla tillfrågade lärare fanns det både för- och nackdelar med förberedelseklass 

respektive att börja direkt på ordinarie klass. Fördelarna med att börja direkt i en ordinarie 

klass kan vara att eleverna kan snabbare komma in i skolsystemet och lära sig språket 

snabbare, eftersom de kommer i kontakt med andra svensktalande elever, enligt lärarna. Men 

för att de ska lyckas i en ordinarie klass var alla eniga om att det krävs mindre klasser, extra 

stöd och att det finns en genomtänkt och medveten struktur. Dessa fördelar talar även Gibbons 

om när hon utgår ifrån det sociokulturella perspektivet. Nämligen att människor utvecklas 

genom deltagande i social interaktion direkt eller indirekt i kontakt med andra (Gibbons 2002, 

s. 26). Enligt Säljö leder denna sociala interaktion till att vi utvecklas mer genom samspel 

med andra barn (Säljö 2000, s. 22). En slutsats man kan dra ifrån detta är att samspel och 

sociala interaktioner är viktiga för barnets utveckling och detta samspel och sociala 

interaktion får man snabbast i en ordinarie klass då de andra eleverna kan det svenska språket, 

den svenska kulturen och det svenska skolsystemet.  

Lärarna menar att fördelarna med förberedelseklass är att de är mer tillrättalagda och att 

eleverna kan lära sig i lugn och ro eftersom klasserna är små och alla ska lära sig språket. De 

nyanlända har olika erfarenheter och bakgrund. Genom förberedelseklass blir de bekanta med 

det svenska skolsystemet. Nackdelarna kan enligt lärarna uppstå om förberedelseklasserna är 

stora eller om eleverna stannar där för länge. En annan nackdel är att det kan ske ett 

utanförskap. Detta kan uppstå, enligt lärarna, om förberedelseklasserna är avskilda från resten 

av skolan. Christina Rodell-Olgac menar också att fördelen med att nyanlända elever börjar i 

förberedelseklass är att ”de får en mjuk start eftersom många barn är helt nya och en del har 

varit med om krig och mår inte så bra” (Rodell-Olgac intervju, 2013-10-07). Rodell-Olgac 

anser precis som lärarna, att den största nackdelen med förberedelseklass är att eleverna kan 

bli permanenta i klassen. Hon anser att när det fungerar dåligt så låter man barnen vara kvar 

där. Det blir en plats för elever med särskilt behov eller ”funktionshinder” (Rodell-Olgac 
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intervju, 2013-10-07). I rapporten av Myndigheten för skolutveckling menar man att en 

förberedelseklass kan vara segregerande eftersom risken är att eleverna inte får kontakt med 

omgivningen och att de inte får svenska kompisar vilket kan vara negativt för deras 

utveckling i svenska språket (Språkutveckling 2004, s. 40). Detta påpekar även 

Skolinspektionen i sin granskningsrapport. Enligt rapporten organiseras de nyanlända 

eleverna i grupper så att dessa utgör en egen ”skola i skolan”. Man anser att eleverna hålls 

kvar för länge i förberedelseklass och att hänsyn inte tas till individuella förutsättningar 

(Skolinspektion 2009, s. 7). 

Detta innebär att förberedelseklass kan vara bra för de nyanlända som en skolintroduktion 

eftersom klasserna är små, lärarna kan ge de mer tid och fokus ligger på språket. Men 

problem som kan förekomma är att eleven blir kvar för länge i en förberedelseklass och 

utvecklingen bromsas upp. Detta skapar ett utanförskap, negativ upplevelse hos eleven och 

leder till segregering. 

8.2.2 Upplägg av undervisningen och undervisningsmetod i undersökta skolor 

Blomsterskolan 

De flesta av lärarna som arbetar i Blomsterskolan är flerspråkiga och det händer att de ibland 

har samma modersmål som de nyanlända eleverna. Detta är en stor resurs för skolan som inte 

har tillräckligt med förutsättningar för de nyanlända eleverna. Som underlag har skolan ett 

språkutvecklande arbetssätt och alla lärare som arbetar i skolan har gått på kurser om 

språkutvecklande arbetssätt. Men när de har en elev som överhuvudtaget inte kan språket 

arbetar lärarna mycket språkutvecklande och ser till att umgås med de här eleverna en liten 

stund varje dag. Man tar sig en stund och pratar med eleverna så att de hör det talade språket 

och tränar på olika ord, begrepp, känslor, färger, osv. Blomsterskolan har SVA lärare som 

arbetar extra med elever som behöver särskilt stöd i sin språkutveckling. Men lärarna i skolan 

tycker att de ändå inte får tillräckligt med hjälp av SVA läraren på grund av att SVA läraren 

även måste arbeta som resurslärare då det är personalbrist i skolan.  

Enligt klassläraren Karina måste lärarna se till att undervisningen är anpassad till varje elevs 

behov och nivå. Hon menar att de olika delarna i lektionsplaneringen ska utgå ifrån helheten 

och att man kan differentiera delarna i olika grader. Ett klassrum består inte av en homogen 

grupp och eleverna kan ha väldigt skiftande behov, man kan ha studiemotiverade elever och 

elever som behöver speciellt stöd i sin utveckling. Hon vill att alla i klassen ska känna att de 
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lyckas och det går att åstadkomma detta genom att ha utmaningar som inte är för lätta eller för 

svåra under lektionerna. Enligt henne är det möjligt att anpassa undervisningen till de 

nyanländas nivå. 

I hennes klassrum kan nyanlända elever arbeta med ett så kallad startkit som är en liten låda 

med anpassat material som eleverna får av SVA läraren. SVA läraren arbetar med nyanlända 

elever enskilt och förbereder en liten låda utifrån elevens behov. Eleverna kan ha lådan när de 

har lite tid över eller när de vill sätta igång med någonting eget och vill arbeta självständigt i 

klassrummet. Eleverna vet vad de ska göra för detta kit består av mera bilder och självrättande 

material. Karina berättar att hon lägger upp sin undervisning efter olika nivåer för de 

nyanlända elevernas skull, för att de ska kunna förstå vad undervisningen handlar om. Det 

händer att hon samarbetar med föräldrarna också. Till exempel kan eleven ibland ta med sig 

uppgiften hon har arbetat med under dagen hem och visa föräldrarna. På så sätt kan eleven 

uppleva om hon eller han förstått uppgiften rätt.  

Den andra klassläraren Gunilla berättar att de försöker arbeta mycket språkutvecklande med 

eleverna överlag men det blir skillnad när man har ett barn som inte kan språket 

överhuvudtaget. I klassrummet försöker hon vara väldigt tydlig med att konkret visa vilken 

uppgift de ska lösa. Då man arbetar med uppgifter som rim, ord, skillnader mellan ord och 

mening kan det bli väldigt avancerat för de nyanlända men då hittar hon på andra aktiviteter 

de kan göra själva. Men hon har den stunden varje dag, då hon medvetet arbetar med begrepp. 

För många nyanlända elever kan det vara ett hinder att ta första steget och våga prata. Som 

klasslärare försöker hon uppmuntra dessa elever. Gunilla förklarar vidare att när hon har en 

elev som överhuvudtaget inte kan språket arbetar hon mycket språkutvecklande och ser till att 

umgås med de här eleverna en liten stund varje dag.  

Enligt Gunilla har man aldrig kartlagt de nyanlända eleverna. Att de börjar direkt i ordinarie 

klass är något nytt för skolan. Tidigare har eleverna fått gå ett år i förberedelseklass och innan 

de skulle övergå till sin vanliga klass fick man som klasslärare en kartläggning över dem. 

Men nu när skolan tar emot nyanlända elever direkt måste lärarna hitta på konkurrerande och 

egna former av tester för att kunna ändå försöka att kartlägga dem. Med kartläggning menar 

Gunilla att man ska undersöka de nyanlända elevernas tidigare kunskapsnivå för att kunna 

individanpassa undervisningen. Hon säger: ”Men då det inte finns struktur kring hur vi tar 

emot de, hur vi arbetar specifikt och riktat mot att de ska nå nationella målen är de helt 

bortglömda” (Gunilla, intervju 2013-11-07). 
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När de har ämnesinriktade lektioner som NO och SO får de hjälp av studiehandledningen. 

Eleven kan sitta med modersmålsläraren på studiehandledningen och gå genom de texterna 

som de hade haft tidigare på sina modersmål. Även om det inte blir samma kvalitet, är detta 

stöd nödvändigt för att de nyanlända eleverna ska kunna komma ikapp resten av klassen. Hon 

har haft flera elever som genom studiehandledning, SVA undervisning och 

modersmålslektioner gått framåt och utvecklats väldigt fort. Hon tycker att detta underlättar 

för klassläraren att anpassa sina undervisningar också. 

Enligt klassläraren Patrik försöker de att skapa material själva till de nyanlända och man 

försöker anpassa sin undervisning så att de ska kunna hänga med gruppen någorlunda bra. Det 

blir en stor utmaning för klassläraren att undervisa en elev som saknar språket i det vanliga 

klassrummet, menar han.  

Så som de andra lärarna i Blomsterskolan, berättar han också att de nyanlända eleverna får 

studiehandledning och SVA undervisning. Men då de andra eleverna i klassen ligger så långt 

fram får detta ske utanför klassrummet. Man brukar också få material av SVA läraren för att 

de ska jobba i smågrupper.  

Vidare berättar Patrik att alla nyanlända elever inte har samma bakgrund och bör behandlas 

individuellt. Vissa kan till exempel vara väldigt bra på matte och man behöver bara ”pusha 

upp” dem. Det blir lättare för dem som har skolvana, menar han. 

Solskolan 

I Solskolan planerar förberedelseklasslärarna själva, utifrån sina erfarenheter och elevernas 

behov. Josef, som är förberedelseklasslärare, berättar att skolan inte har en struktur angående 

nyanlända elever vilket är det största problemet vid planering av lektionerna. Ofta får lärarna 

väldigt lite information om elevernas skolbakgrund. När en nyanländ elev kommer till skolan 

måste förberedelseklassläraren skriva ett åtgärdsprogram och i nuläget är detta 

åtgärdsprogram likadant för varje elev. Förberedelseklassen är anpassad till de nyanländas 

skolgång. Man har inte lika många lektioner av varje ämne som de har i vanliga klasser. Inget 

är anpassat individuellt utan man har samma text till alla.  

Enligt honom är det långsiktiga målet att nyanlända elever ska nå nationella målen och det 

kortsiktiga målet är att de ska kunna klara sig senare i en vanlig klass. Det är otryggt att gå till 

den vanliga klassen när man inte kan språket alls, här lär de sig ”basspråket” menar han. De 

har samma ämnen i förberedelseklassen som i den vanliga klassen. Man har till exempel 
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matematik, NO och SO men de är inte upplagda på samma sätt. Enligt honom går det inte att 

följa samma undervisningsinnehåll som i de vanliga klasserna eftersom det finns elever från 

olika årskurser i förberedelseklassen. Även om man har ämnen som SO och NO ligger fokus 

förstås på språket; därför försöker man som lärare att integrera språket med alla andra ämnen. 

Enligt honom är det väldigt viktigt att poängtera att de nyanlända eleverna inte ska stanna 

länge i en förberedelseklass utan går så snabbt som möjligt till den vanliga klassen så att de 

inte hindras i sin utbildning.  

Sammanfattning och analys 

I Blomsterskolan börjar eleverna direkt i ordinarie klass. Lärarna planerar arbetet med de 

nyanlända själva och varje lärare verkar ha en egen undervisningsmetod. Alla har extra stöd 

för de nyanlända så som SVA undervisning, modersmålsundervisning och studiehandledning 

på modersmålet. Lärarna är överens om att de nyanlända eleverna inte är en homogen grupp 

utan man måste individanpassa undervisningen efter deras särskilda behov. För att nyanlända 

ska kunna lyckas med sina studier krävs det att man har mycket extra stöd enskilt eller i små 

grupper. Det största problemet verkar enligt de tillfrågade lärarna vara att det nödvändiga 

stödet är begränsat på grund av att det saknas ekonomiska resurser. 

I Solskolan får eleverna gå i förberedelseklass under ett år. Man har ingen individuell 

anpassning och målet är att alla ska lära sig det grundläggande språket för att kunna gå vidare 

till sin vanliga klass. Eftersom åldersskillnaderna är stora är det svårt att anpassa 

undervisningen utifrån elevernas behov.  

Alla de intervjuade lärarna tycker att undervisningen kan bli begränsat eftersom det saknas 

resurser eller man inte får stödet i tid. För att kunna lyckas med de nyanlända eleverna i både 

förberedelseklass och ordinarie klass krävs det att det finns extra stöd, menar lärarna. Detta 

påpekade Christina Rodell-Olgac också i intervjun jag utförde med henne. Enligt henne är det 

viktigt att man använder sig av modersmålsundervisning och studiehandledning för språk- 

kunskapsutveckling av de nyanlända eleverna (Rodell-Olgac, intervju 2013-10-07).  Eva-

Kristina Salameh pratar också om vikten med modersmålsundervisningen i utvecklingen av 

det andraspråket. Enligt henne är det nödvändigt att eleverna fortsätter utveckla sitt 

modersmål parallellt med det andraspråket (Salameh 2012, s. 27). För att sammanfatta det 

hela kan man säga att det verkar som stödet är oerhört viktigt när det gäller undervisningen av 

de nyanlända eleverna. Bristen på stöd verkar inte bara drabba de nyanlända utan även läraren 
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och de andra eleverna då läraren måste planera sin undervisning mest utifrån de nyanlända 

eleverna. 

När det gäller både ordinarie klass och förberedelseklass påpekade lärarna att det inte räcker 

bara med att ge de nyanlända eleverna en bra undervisning i det svenska språket. Utan bästa 

resultat fås om de nyanlända får lära sig den svenska kulturen och det svenska systemet 

samtidigt. De måste få känna att de tillhör detta samhälle och på detta sätt utveckla även 

språket mer tyckte de intervjuade lärarna. Eva-Kristina Salameh talar också om det när hon 

skriver att barnen lär sig ett språk i den kultur de växer i, genom samspel med sin omgivning 

och att barnen samtidigt som de lär sig språket även lär sig normer och språkligt beteende. 

Hon menar också att man behöver hjälp av kompetenta talare och komma i mycket kontakt 

med det nya språket (Salameh 2012, s. 9-34). Enligt Louise Bjar så sker barnens 

språkutveckling tillsammans med andra i omgivningen, genom imitation (Bjar/Liberg 2003, s. 

21-23). Vidare menar Säljö att barnen lär sig och blir delaktiga i hur människor i dess 

omgivning uppfattar och förklarar händelser genom kommunikation och lekar (Säljö 2000, s. 

67). Avslutningsvis kan man säga att språkutvecklingen för de nyanlända förbättras inte bara 

genom språkundervisning. De nyanlända eleverna måste även parallellt lära sig kulturen och 

det svenska systemet. Detta innebär att de nyanlända behöver umgås med elever som kan 

språket för att kunna utveckla det svenska språket på bästa sätt.  

Likheterna mellan båda skolorna är att lärarna planerar och styr undervisningen själva 

eftersom skolan inte har någon struktur för de nyanlända eleverna. Samtidigt tycker man att 

det är svårt att individanpassa undervisningen eftersom det saknas en kartläggning av de 

nyanlända eleverna. Enligt Gibbons bör de nyanlända och andraspråkseleverna ses som 

”fullvärdiga medlemmar” i skolans värld med speciella behov och inte som en grupp för sig 

själva (Gibbons 2002, s. 33). Avsaknaden av en gemensam struktur i skolorna verkar visa att 

de nyanlända inte är ”medlemmar” utan ses som en egen grupp. Avsaknaden av struktur 

innebär också att lärarna bär på ett mycket stort och självständigt ansvar. Lärarnas arbete blir 

svårare och mer förvirrat då det saknas en nationell plan.  Som lärare blir det även svårt att 

hitta ett bra sätt att ta emot nyanlända elever och planera sina lektioner utifrån deras behov. 

8.2.3 Synen på hur de nyanlända integreras bäst i skolan  

Blomsterskola 
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Enligt klassläraren Karina hänger de nyanlända elevernas integration mycket på läraren. 

Lärarens syn på de nyanlända är avgörande för integrationen, eftersom eleverna känner av 

detta direkt. Upplever de andra barnen i klassen att läraren tycker det är väldigt svårt och 

besvärligt att ha en ny elev, kan de också tycka att den nyanlände har kommit till klassen och 

bara gjort det jobbigt. Men om läraren visar på att nu har vi någon som kommer här som vi 

ska lära känna och som vi intresserar oss för då blir det en helt annan sak. Då har man helt 

andra förutsättningar. Enligt Karina måste man vara lite ”krass” och säga att läraren har 

väldigt stort ansvar med integrationen. Det här med att visa entusiasm över att ha en nyanländ 

elev och förmedla det vidare till de andra barnen är väldigt viktigt, tycker hon.  

Gunilla berättar, att för att kunna integrera de nyanlända eleverna på ett bra sätt måste man ha 

en grupp som är ganska trygg. Nyanlända elever behöver trygghet och om de hamnar i en 

grupp där inte vuxna styr utan barnen tagit över kan de bli väldigt utsatta. Men om de vuxna 

är väldigt måna om att det ska finnas respekt och att det är jämlikhet i relationen mellan 

eleverna så blir det lättare att integrera dem. Enligt henne det är viktigt att man inte lämnar de 

nyanlända elever åt ”ödet” utan man måste finnas där som ett stöd och verkligen visa att de är 

en viktig del av gruppen. Enligt henne är föräldrakontakten viktig för barnens integration. 

Man måste tillsammans med föräldrarna värna om elevens rätt till bra utbildning med kvalitet 

och det är skolan och lärarnas yttersta ansvar att förmedla vidare om något inte fungerar eller 

om eleven behöver mer eller om de behöver någonting annat. Enligt läraren Gunilla är det 

bästa, att sitta med de nyanlända eleverna i mindre grupper där man verkligen ger sin tid och 

förklarar, pekar och förtydligar allt, då kan man integrera och utveckla dem i den stora 

gruppen. Hon tillägger även att det extra stödet med modersmålsundervisning och 

studiehandledning är av yttersta nödvändighet om man ska kunna integrera dem i den stora 

klassen. 

Solskolan 

Förberedelseklassläraren Josef berättar att till förberedelseklassen i Solskolan kommer även 

nyanlända elever som tillhör andra skolor inom kommunen och de flesta eleverna blir inte 

kvar i skolan när de är klara. Några månader innan det är dags att ”slussas” till den ordinarie 

klassen brukar eleverna få träna på att vara med sin ordinarie klass. Eleverna får bara delta i 

övningsämnen så som idrott och slöjd för att få känna på hur det är att vara med elever som 

kan svenska. Men de elever som inte kommer att fortsätta i Solskolan senare får inte samma 

möjlighet till träning. Oftast vill inte klasslärarna ta emot främmande elever i sina klasser. 
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Enligt skolans arbetslag får förberedelseklasselever modersmålsundervisning och 

studiehandledning vilket är viktigt i deras integration i skolan. Men alla de nyanlända 

eleverna i förberedelseklassen får inte det stödet eftersom många av de här eleverna inte 

kommer fortsätta i Solskolan. I och med ledningens beslut får inte förberedelseklasslärarna 

söka studiehandledning på modersmålet för just dessa elever.  

Läraren Josef berättar att de har sina klassrum bland de andra i skolan så eleverna träffar 

varandra hela tiden och detta hjälper med integrationen. Han menar att det skulle kunna vara 

annorlunda i annan skola med många svenska familjer men här upplevs det inte så eftersom 

många här har tidigare varit i en förberedelseklass. Kontakten med föräldrarna är också 

viktigt, tycker Josef, och enligt honom var de utbildade föräldrarna, vilka var inte många, mer 

medvetna och nyfikna över barnets skolgång. Eftersom många av föräldrarna kommer från en 

kultur där skolan och läraren har ansvaret för barnens skolgång litar man till hundra procent 

på lärarna. Han säger att enda gången föräldrarna kommer till skolan är när de undrar över 

varför barnen inte har läxor. 

Vidare tycker han att fritids skulle vara ett bra verktyg för integrering. Där skulle de 

nyanlända eleverna kunna träffa andra barn och utveckla språket bättre. Men tyvärr får inte 

många av barnen gå i fritids eftersom deras föräldrar inte arbetar, menar Josef. 

Sammanfattning och analys 

Samtliga lärare ansåg att lärarens roll är viktig när det gäller integreringen av de nyanlända 

eleverna. Hur lärarna bemöter och vad de har för syn på de nyanlända är avgörande för deras 

integrering. De vuxna, alltså rektorer och lärare, måste se till att barnet känner trygghet och är 

jämlik med de andra i klassen, menar läraren Gunilla i Blomsterskolan. Gibbons talar om att 

det är viktigt att inte längre betrakta nyanlända och andraspråkselever som en egen grupp i 

klassen i dagens mångkulturella och flerspråkiga klassrum (Gibbons 2002, s. 33). Enligt Haug 

är det också viktigt att alla lärare har tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barn. 

Man ska lägga stor vikt på social träning och utveckling av gemenskapen så att skolan ska 

vara en bra plats att vara på (Haug 2003, s. 24). Vid sin forskning har Axelsson och 

Norrbacka kommit fram till samma sak: förutom en pedagogisk utbildning måste lärarna i en 

förberedelseklass även ha utbildning i svenska som andraspråk, kunskap om tvåspråkighet, 

andraspråksutveckling, kulturmönster och kulturella processer etc. (Axelsson/Norrbacka 

Landsberg, 1998, s. 120). 
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Detta innebär att lärarna och skolan har en viktig roll i att integrera och inkludera de 

nyanlända eleverna i skolan. Så som en lärare sa på intervjun, räcker det inte att bara lämna de 

åt sitt öde utan läraren måste se till att de nyanlända eleverna känner sig välkomna i klassen 

och tas emot som vilken elev som helst. Det gäller även att lärarna i både förberedelseklass 

och ordinarie klass har tillräckligt med kunskap för att kunna undervisa dessa barn på rätt sätt. 

Lärarna tyckte också att föräldrakontakten är viktig när det gäller integrationen av de 

nyanlända eleverna och att föräldrar som hade en utbildning är mer engagerade i sina barns 

skolgång. Detta har även Nihad Bunar märkt i sin forskning om nyanlända elever. Enligt 

honom påverkas de nyanlända elevers integrering i skolan och skolprestationer av 

föräldrarnas utbildningsbakgrund (Bunar 2010, s. 10). Enligt förberedelseklassläraren i 

Solskolan var inte föräldrarna så engagerade och litade helt och hållet på skolan. I vår intervju 

berättade Christina Rodell-Olgac att anledningen till detta kan vara, till skillnad mot andra 

länder, att skolorna i Sverige tillsammans med föräldrarna har ansvaret för skolgången. Därför 

förväntar sig de nyanlända elevernas föräldrar att läraren och skolan ska ha ansvaret. För att 

kunna få föräldrarna mer engagerade i barnens skolgång ska man ha tolk från början och 

förklara hur skolsystemet fungerar (Rodell-Olgac intervju, 2013-10-07). 

Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrars engagemang verkar vara viktigt vid 

integration och skolgång av de nyanlända eleverna; men, så som Rodell-Olgac också påpekar, 

så kan föräldrarna ha varit vana vid ett annat skolsystem där man litar på att läraren tar 

ansvaret för deras barn till hundra procent och där föräldrarna inte förväntas vara delaktiga i 

skolan på samma sätt som man förväntar sig i Sverige. Då är det viktigt att upplysa 

föräldrarna från början om det svenska skolsystemet och få de att bli mer engagerade.  

Modersmålsundervisning och studiehandledning ansågs av de intervjuade lärarna vara väldigt 

viktig som stöd för elever och deras integration i skolan. Så som sagts tidigare så verkade 

detta stöd vara begränsat i både skolorna. Både tidigare forskning och intervjuer med lärarna 

visar att detta stöd inte bör förbises. I en tidigare studie föreslår Gunilla Ladberg att 

modersmålsläraren kan vara brobyggare för att förbättra integrationen av de nyanlända 

eleverna genom att modersmålsläraren förklarar både för de nyanlända eleverna hur det 

svenska samhället och skolan fungerar och för läraren de nyanlända elevernas synsätt 

(Ladberg 2000, s. 191). Salameh menar, för att barnet ska utveckla sitt andraspråk bör de 

fortsätta utveckla ordförrådet på sitt modersmål. Detta blir ett bra redskap när de ska lära sig 

och använda nya begrepp på det andra språket (Salameh 2012, s. 31-34). 
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Detta innebär att andraspråksutvecklingen ska ske samtidigt med modersmålsutvecklingen. 

För att de nyanlända eleverna ska kunna utveckla ordförrådet och begrepp på det andraspråket 

bör de fortsätta att lära sig nya ord på sitt modersmål. Här blir modersmålsundervisningen ett 

viktigt redskap i integreringen av de nyanlända barnen och detta bör inte förbises. Samtidigt 

blir modersmålsläraren en viktig del av integreringen då han eller hon underlättar 

kommunikationen och kontakten mellan lärare och elev. 

Förberedelseklasslärarens förslag på fritids som ett verktyg till integration stödjs även av det 

tidigare forskning och teorier som jag har studerat. Lev Vygotsky ser leken som betydelsefull 

i barnens lärande. Där kan barnen genom samspel med de kunniga barnen bli delaktiga och 

inhämta ny kunskap (Lindqvist 1996, s. 77). Säljö talar också om att genom kommunikation i 

lekar och interaktioner lär sig barnen bättre och blir mer delaktiga (Säljö 2000, s. 67). 

I min undersökning kom det fram att det kan vara ett hinder för de nyanlända eleverna att ta 

första steget och våga prata. Med fritids och genom kontakt med svensktalande elever får de 

mer självförtroende och kan komma över detta hinder.  

9. Slutsats och diskussion 
Här kommer jag att diskutera och besvara de frågeställningar som studien har haft och även 

lyfta fram och diskutera andra frågor som väcktes under studiens gång.  

För att kunna besvara mina frågor och uppnå mitt syfte med studien valde jag två skolor med 

två olika metoder när det gäller mottagandet av nyanlända elever. Den första skolan var 

Blomsterskolan som introducerar nyanlända barn direkt i ordinarie klass och den andra var 

Solskolan som placerar nyanlända elever i förberedelseklass och utifrån elevernas behov 

bestämmer förberedelseklassläraren när de ska gå över till en vanlig klass.  

Blomsterskolan hade inte en plan, struktur eller tydliga mål för dessa elever och hade lämnat 

initiativet helt och hållet till klasslärarna. Detta betydde att lärarna var oförberedda och blev 

tvungna att sätta upp undervisningen för de nyanlända eleverna utifrån sina egna erfarenheter. 

De nyanlända eleverna hade gemensamma lektioner med resten av klassen och fick extra stöd 

så som studiehandledning och svenska som andraspråk undervisning utanför klassrummet. 

Målet för nyanlända elever var att de ska lära sig grundläggande svenska genom att ta in ny 

kunskap hela tiden. Enligt lärarna skulle man få mycket bättre resultat inom kort tid och 

introducera dem på skolan på ett bättre sätt om eleverna fick det stödet. 
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Det intressanta ändå var att Solskolan som har arbetat med nyanlända elever i flera år inte 

heller hade någon struktur för hur lärarna skulle arbeta med de nyanlända eleverna. Om inte 

skolorna har en plan, struktur eller tydligt mål vad händer egentligen med dessa elevers 

skolgång? Hur går de vidare med sina studier? Dessa var andra frågor som väcktes under 

studiens gång. 

I Solskolans förberedelseklass ligger fokus mycket på språkutvecklingen och målet är att de 

ska övergå till sina vanliga klasser så fort så möjligt. Alla de intervjuade lärarna var överens 

om att man inte kan förvänta sig att de nyanlända eleverna ska nå de nationella målen för 

skolan och de tyckte att det kortsiktiga målet för nyanlända elever var att de ska lära sig det 

grundläggande språket och sedan försöka nå de nationella målen långsiktigt. 

Alla lärare var överens om att det svåraste med att ha en nyanländ elev var att man inte hade 

ett nationellt mål eller regelstyrt arbetssätt. Den andra svårigheten var skolornas resursbrist 

och att de undersökta skolorna inte prioriterade nyanlända elever som behöver det extra 

stödet. Man antog att om skolan skapar bra förutsättningar så finns det fördelar i båda sätten 

att ta emot nyanlända elever.  

Tidigare forskning visar att det inte finns någon övergripande plan för nyanlända elever. 

Mathias Blobs rapport om skolintroduktionen av nyanlända flykting- och invandrarbarn visar 

att brist på övergripande policy eller plan för hur arbetet i förberedelseklasserna ska 

organiseras och utföras är problematiskt när det gäller val av utformning och pedagogisk 

inriktning i skolor. Detta leder till att den pedagogiska verksamheten är helt olika i varje skola 

och det är upp till skolorna att ha en förberedelseklass eller inte. Han påpekar också att det är 

normalt att nyanlända elever flyttar mellan kommuner och därför bidrar en gemensam policy 

och plan till trygghet och kontinuitet i arbetet (Blob 2003). 

Att skolorna inte har en övergripande plan anses som ett allvarligt problem enligt de 

intervjuade lärarna. Lärarna talade om att de nyanlända elevernas stabilitet i skolan var väldigt 

osäker. Eleverna kan börja i de undersökta skolorna när som helst och sluta när som helst. Om 

skolorna hade en struktur och gemensam utgångspunkt kunde lärarna skriva åtgärdsprogram 

eller kartlägga de nyanlända elevernas kunskap för vidareutveckling. Men eftersom det inte 

finns övergripande policy planerar lärarna i båda skolor utifrån sina egna erfarenheter och 

prövar sig fram i arbetet med nyanlända elever. 
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Den andra orsaken, som leder till negativa konsekvenser, är den ovannämnda resursbristen. 

Både Solskolan och Blomsterskolan har dålig ekonomi och väljer att minska extra stödet för 

nyanlända elever, vilket innebär att skolorna inte har goda förutsättningar för dem. Alla de 

intervjuade lärarna var överens om att de nyanlända eleverna behöver extra stöd som 

modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmålet och svenska som andraspråk 

(SVA) lektioner. Gunilla, som är klasslärare, gav exempel på några nyanlända elever som har 

fått detta stöd och har lyckats suveränt i sin ordinarie klass. Blob skriver i sin rapport att 

lagmässigt behöver skolorna inte ha förberedelseklass, men däremot bör varje skola hantera 

och ge särskilt stöd till de elever som har det behovet. Det innebär att det kan vara 

studieundervisning för barn individuellt (Blob 2003).  

Om lärarna planerar arbetet själva, vilka metoder använder de för att integrera de nyanlända 

eleverna i skolan? I de både undersökta skolorna använder sig varje lärare av olika metoder 

för att integrera de nyanlända eleverna. Lärarna i Blomsterskolan arbetar mycket med 

språkutveckling i klassrummet och när de har en nyanländ elev söker de extra stöd. Men det 

är inte alltid stödet kommer i tid, då får de hjälp av sina kollegor som kan prata elevernas 

modersmål eller så utnyttjar de rasterna och tränar extra med ord och begrepp. Lärarna 

försöker att vara uppmärksamma och se till att den nyanlända eleven har en kompis att leka 

med för att de inte ska hamna utanför.  Alla lärare i Blomsterskolan är överens om att 

nyanlända elever är inte en homogen grupp, att de har olika bakgrund och olika 

skolerfarenheter som man bör ta hänsyn till. Elever med skolvana har lättare att gå vidare. 

Men lärarna tycker att det kan vara svårt utgå ifrån elevernas individuella behov på grund av 

brist på det extra stödet.  

I Solskolan väljer man att ha förberedelseklassen i samma lokaler som de andra klasserna för 

att minska risken för segregering. Förberedelseklasselever träffar andra svensktalande elever 

under rasterna och när det är dags att övergå till vanlig klass brukar de nyanlända eleverna få 

”träna” med sin klass. Det innebär att eleverna har gemensamma lektioner som slöjd, idrott 

och musik med sin ordinarie klass. Förberedelseklassläraren tycker att man egentligen bör 

individanpassa lektionerna eftersom alla har olika bakgrund och skolvana. Men detta var inte 

möjligt då klassen är väldigt stor, med stora åldersskillnader mellan barnen och att man inte 

har någon sorts uppföljning. Förberedelseklassläraren får väldigt lite information om eleverna 

när de börjar skolan och det blir svårt att utgå ifrån deras individuella behov. I rapporten, som 

Myndigheten för skolutveckling tagit fram, poängterar man att undervisningen bör läggas mer 

efter elevens behov, man ska utgå ifrån elevens tidigare kunskap och sociokulturella bakgrund 
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istället för att kompensera deras brist (Skolutveckling 2004). Båda undersökta skolor kan inte 

ta hänsyn till elevernas tidigare skol vanor och kunskaper för att de inte får tillräcklig med 

information om de nyanlända elever och klasslärarna kan inte ge de extra tid. 

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna i båda de undersökta skolorna lägger upp sin 

undervisning själva utan att ha ett styrdokument som stöd. Lärarna är medvetna om 

sambandet mellan undervisning och integreringen av de nyanlända eleverna. De strävar efter 

att anpassa undervisningen utifrån nyanlända elevernas behov för att de ska komma ikapp 

med sina kamrater och bli en del i den stora gruppen. Lärarna tycker att integration också 

handlar om att skapa kommunikation, samarbete och dialog mellan eleverna som leder till ett 

bra socialt samspel i skolan och som i sin tur underlättar de nyanlända elevernas integration. 

Resultatet av undersökningen visar att stöd som studiehandledning och SVA undervisning kan 

vara ett avgörande faktor för hur de nyanlända eleverna ska klara sig i skolan. Tyvärr råder 

det brist på detta extra stöd i bägge skolorna. I förberedelseklassen har man många barn från 

olika årskurser och klassen är väldigt stor. Detta innebär att förberedelseklassläraren inte kan 

utgå ifrån varje individs behov och hinna med alla. När det är dags att slussas vidare får inte 

alla barn i förberedelseklassen samma möjlighet att träna med den vanliga klassen eftersom 

klasslärarna i de vanliga klasserna inte vill ta emot elever som kommer lämna Solskolan efter 

tiden på förberedelseklassen. Klasslärarna tycker att man har redan för stor klass, många 

elever som behöver särskilt stöd och man vill inte ha ”främlingar” i sina klasser. 

Blomsterskolan har inte heller goda förutsättningar för nyanlända elever och enligt en lärare 

är de bortglömda och får klara sig själva med begränsat stöd av klassläraren. Utifrån 

intervjuerna kan man säga att det inte finns stora krav på nyanlända elever från kommunen 

eller skolor, man har redan bestämt att de inte kan nå nationella målen på grund av språklig 

brist.  

Nyanlända elever är inte en homogen grupp och alla har olika bakgrund och erfarenheter som 

måste tas hänsyn till. I dagens Sverige diskuterar man ständigt individanpassad undervisning 

som man anser har stor betydelse i elevernas framgång i skolan. För att nyanlända elever ska 

integreras i skolan på ett bra sätt och inom en kort tid bör man bygga på deras individuella 

kunskaper och ge de möjligheter för utvecklingen. Detta innebär att en nationell plan eller mål 

för nyanlända elever är nödvändigt och detta kommer att underlätta det betydligt för läraren 

att planera sina undervisningar utifrån nyanlända elevernas behov.  
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I sin rapport diskuterar Nihat Bunar om vilken organisatorisk metod man ska välja när det 

gäller nyanlända elevers skolstart. Han frågar: Ska man sätta de i segregerande 

förberedelseklasserna eller sätta de i en ordinarie klass med extra hjälp från första dagen? 

(Bunar 2010). I en annan forskning som Lena Frilund har gjort har hon kommit fram till att 

integrationen av nyanlända eleverna har försämrats i förberedelseklasserna och att detta leder 

till mer stigmatisering och segregering (Frilund 2001). Men efter min undersökning anser jag 

att innan man ska börja diskutera om de nyanlända ska introduceras i förberedelseklass eller 

ordinarie klass bör alla skolor se till, oavsett om de har en förberedelseklass eller inte att fylla 

kraven för en rättvist och bra utbildning för alla elever. Som exempelvis, skaffa nationella 

riktlinjer för nyanlända elever, att erbjuda alla nyanlända elever samma förutsättningar i alla 

skolorna. 

Slutligen har jag efter att ha gjort denna studie kommit fram att nyanlända elever inte får den 

hjälp de behöver varken i förberedelseklassen eller ordinarie klass. Genom att ha nationella 

riktlinjer och att ta hänsyn till varje nyanländ elevs bakgrund kan man hitta en anpassad 

mottagningsmetod som är lämplig för både den enskilda eleven och skolan.  

10. Vidare forskning 
Skolinspektionens granskning, som jag har tidigare talat om, visar att Sverige är ett 

mångkulturellt land och de svenska skolorna är mångkulturella. Man har haft nyanlända barn i 

den svenska skolan länge. Så därför skulle det vara intressant att undersöka frågor som: 

Varför finns det inte nationella riktlinjer för nyanlända elever och vad kan det bero på? Hur 

skulle en nationell plan eller riktlinje påverka nyanlända elevers skolutveckling? Det skulle 

även vara intressant att jämföra olika förberedelseklasser i olika kommuner för att hitta den 

optimala mottagnings- och undervisningsmetod för nyanlända barn och ungdomar då varje 

kommun och skola har sitt eget arbetssätt. 
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 

Intervjufrågor till Gunilla, Karina och Patrik 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

2. Vad definierar du som nyanlända? (T.ex. elever som förenas med sin familj osv.) 

3. Hur många nyanlända elever har du haft hittills? 

4. Hur lägger du upp dina undervisningar? Är det möjligt att kunna planera sin 

undervisning utifrån helheten och individuellt samtidigt? 

5. Vilka svårigheter har du haft och på vilket sätt? 

6. Tycker att nyanlända elever kan utveckla sitt språk och samtidigt inhämta ny kunskap? 

7. När de inte behärskar språket kan de nå de nationella målen för skolan och komma i 

kapp med sin klass? 

8. Hur upplever du deras sociala relation med de andra i klassen? Tror du att man 

integrerar de på det sättet? 

9. Vilka resurser får du av skolan finns det någon speciell verksamhets plan? 

10. Hur kartlägger du deras kunskapsnivå? Vilka förväntningar har man på dem? 

11. Vilka fördelar och nackdelar finns det att vara med i den reguljära undervisningen?  

12. När man som lärare inser att det inte går att anpassa sin undervisning till de 

nyanländas nivå, vad kan man göra för elevens bästa? 

13. Utifrån dina erfarenheter vad anser du är den bästa undervisningsplanen för att de 

nyanlända ska uppnå de nationella målen för skolan och bli integrerad? Är det att de 

ska börja diket i reguljär klass eller i förberedelseklass? 
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12.2 Bilaga 2 

Intervjufrågor till Josef 

1. Vad har du för lärarbakgrund hur länge har du jobbat som lärare med nyanlända 

elever? 

2. Vad har dina elever för ålder, blir det stora ålder skillnader i grupperna? 

3. Hur lägger du upp dina undervisningar har ni en styrdokument eller struktur som ni 

måste följa? 

4. Har ni samarbete med ordinarie klasserna? Hur många timmar brukar nyanlända lever 

vara med den stora klassen vem beslutar det? 

5. Hur länge brukar eleverna gå på förberedelseklassen? Vad är målet för de här eleverna 

både kunskapsmässigt och språknivån i svenska? 

6. Vad finns det för nackdelar att vara med i en förberedelseklass? 

7. Vad finns det för nackdelar respektive fördelar att vara med ordinarie klass från 

början? 

8. Vad har skolan för syfte och mål för nyanlända elever? 

9. Vem beslutar att det är dags att övergå till den ordinarie klassen? Har elever och deras 

familjer inflytande på beslutet? 

10. Hur kartlägger du elevernas kunskaps nivå? Är det möjligt att nå de nationella målen 

för skolan i förberedelseklassen? 

11. Om man ska jämföra förberedelseklassen med ordinarieklassen vad tycker du att det är 

lämpligast för de nyanlända att börja direkt i reguljär undervisning eller i en 

förberedelseklass?   
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12.3 Bilaga 3 

Intervjufrågor till Christina Rodell-Olgac 

1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Av alla intervjuer jag har gjort och all material jag har gått genom verkar den enda 

metoden vara att de nyanlända får börja i en förberedelseklass och slussas vidare till 

sin ordinarie klass. Vad tycker du om den metoden? Vad skulle den bästa metoden 

vara enligt dig? 

3. Av olika orsaker kan de nyanlända hamna direkt i sin ordinarieklass? Av erfarenhet 

hur tycker du att man ska som lärare hantera denna situation? Hur kan man undervisa 

på bästa sätt, när man har en elev som inte kan undervisningsspråket bland de andra i 

klassen?  

4. Vilken inriktning ska lärarna ha på sina undervisningar för att öka språkutvecklingen 

och kunskapsutvecklingen i en förberedelseklass? 

5. Det finns ingen skolintroduktion och styrdokument för nyanlände elever, detta leder 

till att man inte kan följa elevernas utveckling när de flyttar mellan kommuner? Varför 

har det blivit så? Går det skapa en rikstäckande styrdokument för 

förberedelseklasserna? 

6. Vad tycker du är det bästa sätt att integrera de nyanlända elever? 

 

 

	   	  


