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ABSTRAKT 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka och få en bild av hur 

nyanlända elevers skolsituation kan se ut. Fokus i studien ligger på att ta reda på hur 

introduktionsarbetet med nyanlända elever fungerar, samt vad de arbetssätten ger för 

konsekvenser för de nyanlända elevernas kommande skolgång. Studien är gjord med 

ett specialpedagogiskt perspektiv, och resultaten visar att nyanlända elever som får 

tillgång till resurser och stödjande arbetssätt under introduktionsundervisningen får 

en fortsatt positiv skolgång i mottagarlandet. Resultaten visar också att nyanlända 

elever som även får modersmålsundervisning och blir socialt integrerade i skolan 

lyckas ännu bättre med studierna i mottagarlandet.  

 
Nyckelord: Nyanlända, elever, arbetssätt, förberedelseklass, skola, specialpedagogik, 

introduktionsundervisning, utbildning, modersmålsundervisning.
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1 INTRODUKTION 

 

Alla elever inom skolans väggar har rätt till en likvärdig utbildning, som i praktiken 

innebär att att alla elever ska få olika utbildning och ska få den hjälp de behöver för 

att lyckas med sina studier: 

 

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 (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 8). 

 

Ett bra fungerande skolväsen ger nyanlända elever goda förutsättningar till 

integration bland annat genom att eleverna får undervisning i mottagarlandets språk 

och omges av en ny kultur. En likvärdig utbildning skapar direkta implikationer för 

skolväsendet i Sverige bland annat när det kommer till elever med utländsk 

bakgrund. Intresset för nyanlända elever uppkom under en fyra-veckors period med 

verksamhetsförlagd utbildning. Under denna verksamhetsförlagda utbildning kom vi 

i kontakt med en elev som hade passerat igenom ett system för utbildning vilket var 

anpassat för nyanlända elever. Den elev vi träffade hade precis kommit ut från en 

klassrumsmiljö vilken var anpassad för nyanlända elever. Kopplat till citatet ovan, 

borde den elev vi mötte ha fått en likvärdig utbildning i undervisningsgruppen för 

nyanlända, en utbildning som såg till denne elevs behov.  

 

Problemet som däremot uppkom var att eleven inte hade de grundläggande 

kunskaper i svenska språket som behövdes för att följa med i den ordinarie 

undervisningen. Häri ligger således en del av den större problematiken, om det 

system som används för att utbilda nyanlända elever inte fungerar blir det svårare att 

ge eleven en likvärdig utbildning. För att kunna ge nyanlända elever en likvärdig 

utbildning krävs det att skolan har tillgång till goda resurser som ser till elevernas 

behov, men ovanstående elev verkar inte ha fått det med tanke på elevens bristfälliga 

kunskaper i svenska vid avslutandet av introduktionsundervisningen. Den nyanlända 

eleven som vi träffade och hans problematik är inget unikt bara för honom. Enligt 

Bunar (2012) får många nyanlända elever bristande introduktionsundervisning i 

skolor idag. 

 

Skolor borde ta hänsyn till elevers härkomst, deras tidigare nivå av utbildning, vilket 

språk de talar så de också får stöd i sitt modersmål ifall det är ett annat språk än 

svenska, samt de kunskaper de besitter från tidigare erfarenheter i livet 

(Utbildningsdepartementet, 2011). Ett av skolans mål är eleverna ska kunna ”... 

använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” 

(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 13). Därför är det viktigt att arbetet i skolan 

organiseras så att de elever som är i behov av stöd i språk verkligen får det stöd de 

behöver. Det är dessutom rektorers ansvar att alla elever får rätt typ av stöd (a.a.). 

 

Denna studie är relevant för pedagoger då den ger en bild av olika arbetssätt med 

nyanlända elever som kan vara inspirerande och vägledande i deras egna 

undervisning med elever av utländsk bakgrund, och vi anser att studien är relevant 

för oss och vårt framtida läraryrke då vi genom studien har lärt oss mer om arbete 
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med nyanlända elever, som vi personligen också anser att vi som framtida pedagoger 

behöver mer kunskap kring. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att synliggöra, utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv, hur nyanlända elevers skolsituation kan se ut och 

detta ämnar vi att ta reda på genom följande två frågeställningar, vilka lyder:  

• Vilka arbetssätt finns med nyanlända elever på högstadie- och gymnasienivå? 

 

• Vad får arbetssätten för konsekvenser för de nyanlända elevernas kommande 

skolgång?  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Nyanlända elever 

Det kommer tusentals nyanlända1 barn till skolor i Sverige varje år, förklarar Bunar 

(2012). Enligt honom är det svensk policy att oavsett ursprungsland får alla barn som 

uppfyller tre kriterier titeln nyanlända i Sverige (Bunar 2010). Uppfyller en elev 

dessa samtliga tre kriterier under en och samma gång har eleven rätt till en plan för 

skolintroduktion. Det första kriteriet, menar Bunar (2010), innebär att en elev ska ha 

anlänt till en skola antingen precis innan skolstart eller under terminens gång. Det 

andra kriteriet innebär att en elev inte har svenska som modersmål2, och det tredje 

och sista kriteriet är att eleven inte har kunskaper i det svenska språket till den grad 

som krävs för undervisning i en vanlig skolklass (a.a.). 

Vad det däremot inte handlar om är elever med exempelvis svenska som modersmål, 

som vilka av en eller annan anledning har bott utomlands men återvänt till Sverige 

under en pågående skolgång (Bunar 2010). Inte heller gäller det utländska elever 

vars språkliga nivå anses tillräcklig för att få undervisning i skolan. Utöver detta har 

eleven bara rätt till specialundervisning i grundskolan och gymnasieskolan (a.a.).  

Vad som också är av vikt och som man bör vara medveten om är att dessa individer 

kan ha ett emotionellt bagage som markant kan skilja sig från det som jämnåriga 

svenska ungdomar kan ha. Enligt Elmeroth och Häge (2009) kan nyanlända barn 

utveckla PTSD - posttraumatiskt stressyndrom, som innebär att barnen minns 

traumatiska händelser de varit med om, vilket kan göra det svårt för dem att leva ett 

vanligt liv. Vidare, menar Kadesjö (2008) att de traumatiska upplevelserna som en 

elev har utsatts för kan ge upphov till koncentrationssvårigheter. Om eleven ställs 

inför en uppgift i skolan kan han eller hon få svårt att genomföra uppgiften då 

tankarna kan vara upptagna med traumatiska minnen, vilket i sig kan medföra 

inlärningsproblem (a.a.).  

Alla nyanlända elever kommer från olika kulturella, sociala och ekonomiska 

bakgrunder som styr hur de kommer att prestera i den svenska skolan, och somliga 

elever klarar det bra medan andra får svårigheter (Bunar 2012). Elmeroth och Häge 

(2009) förklarar att det är viktigt att alla nyanlända elever får en strukturerad vardag 

med meningsfulla och liknande aktiviteter varje dag för att komma in i sina nya liv 

och det nya samhället.  

2.2 Arbetssätt med nyanlända elever i svenska skolor 

Nyanlända barn som har fått uppehållstillstånd3 eller som väntar på ett asylbesked4 

har plikt att gå i skolan. Papperslösa barn utan uppehållstillstånd, eller så kallade 

                                                 

 

 

 

1 En nyanländ person är en person som nyligen anlänt till ett nytt land med avsikt att stanna i landet 

och som av olika anledningar inte kan vistas i sitt eget hemland. 
2 Modersmålet är det språk som ett barn först lär sig i sin hemmiljö (Nationalencyklopedin).  
3 Ett uppehållstillstånd är ett tillstånd som ger en individ laglig rätt att vistas i ett land som inte är 

personens hemland. En person kan få ett permanent uppehållstillstånd som ger personen rätt att 
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gömda barn, har ingen plikt att gå i skolan men kan göra det ifall rektor tillåter 

(Bunar 2012). Fortsättningsvis, förklarar Bunar (2012) att svenska skolor borde ge 

nyanlända elever introduktionsundervisning. Hur skolorna väljer att arbeta med de 

nyanlända bestämmer de själva eftersom det inte finns någon introduktionsplan5 som 

måste följas (a.a.). Arbetssätten som skolorna väljer behöver grunda sig på de 

nyanlända elevernas behov så att de får en bra start i den svenska skolan. Eleverna 

behöver mestadels språkligt stöd, både i sitt modersmål och i det nya språk de 

behöver lära sig, för att ha möjlighet att uppnå skolans kunskapsmål (a.a.). 

Bunar (2012) har identifierat två arbetssätt med nyanlända elever i sin forskning. De 

två arbetssätten skiljer sig åt på så vis att i den första spenderar nyanlända elever 

minst ett år eller så länge som det behövs och får undervisning i svenska och 

eventuellt, ifall skolan har råd och kan hitta kompetent personal, undervisning i sitt 

modersmål också. När eleven anses mogen nog får han eller hon börja i ordinarie 

klassundervisning (a.a.). Detta finner Bunar mycket problematiskt, eftersom det inte 

finns några regler för när en elev kan anses redo att börja i reguljär klass, utan det 

grundas på ”lärarnas ’magkänsla’ och subjektiva bedömningar av när en elev har 

uppnått en tillräcklig grad av social mognad” (2010, s. 57). Det andra arbetssättet 

innebär också att nyanlända sätts i förberedelseklass6, men under betydligt kortare 

tid. Eleverna får lära sig enkel svenska så de kan klara sig i skolan, och sedan slussas 

de ut i reguljära klasser och får då fortsätta med vanlig undervisning (Bunar 2012).  

Sammanfattningsvis, kan man säga att det första arbetssättet innebär att de nyanlända 

eleverna hålls borta från ordinarie undervisning under en längre tid för att lära sig 

svenska i lugn och ro, medan det andra arbetssättet innebär att eleverna med enbart 

baskunskaper i svenska språket ska inkluderas i den ordinarie undervisningen (a.a.). 

Idén med subjektiva bedömingar som Bunar (2010) nämner ovanför, där lärare 

bestämmer när en nyanländ elev är redo att börja i reguljär klass, är kanske en god 

tanke men det finns en risk för felplaceringar av de nyanlända eleverna då det inte 

finns något minimikrav på hur pass mycket kunskaper i svenska språket eleverna 

behöver behärska för att kunna fortsätta i vanlig klass.  

Vidare, ser Bunar (2012) också konsekvenser med båda arbetssätten. Det första 

arbetssättet kan leda till att de nyanlända isoleras alltför länge från andra elever i 

skolorna som ”varken gynnar språkutveckling eller social integration” (a.a. s. 25). 

Dock, förklarar han att somliga försvarar detta sätt att arbeta med de nyanlända 

genom att de anser att ”kortsiktig segregation behövs för att långsiktigt främja 

integration” (a.a. s. 26). De anser även att elever behöver i lugn och ro lära sig 

                                                                                                                                          

 

 

 

stanna i ett land hela sitt liv, eller ett tidsbegränstsat uppehållstillstånd som endast varar en viss tid 

och därefter måste personen resa hem till sitt hemland igen (Nationalencyklopedin).  
4 Asyl innebär att ett land ger en person skydd i det landet p.g.a. diverse anledningar. Skyddet måste 

sökas av personen själv. Personen får vänta tills ett asylbesked har fastställts (Nationalencyklopedin).  
5 Så som vi tolkar begreppet så är det Bunars (2012 och 2010) idé om en plan som etableras på 

nationell nivå och som styr hur nyanlända elever introduceras in i det svenska skolväsendet.  
6 Förberedelseklass är den term som används i skolor för att defniera hur nyanlända elever tas emot 

och hur deras introduktionsundervisning organiseras (Bunar 2012).  
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svenska och arbeta i mindre grupper för att successivt senare börja i vanliga klasser 

(a.a.). 

Det andra arbetssättet kan också leda till segregering eftersom elever med brister i 

svenska får svårt att hänga med i ordinarie undervisning och riskerar att hamna efter i 

sina studier och socialt hamna utanför bland klasskamrater (Bunar 2012). Forskaren 

förklarar att lärare ofta kan tycka att nyanlända elever med bristande kunskaper i 

svenska kan dra ner klassens betyg och är ofta i behov av så pass mycket hjälp att 

lärarna inte hinner med och hjälpa andra elever tillräckligt mycket (a.a.). 

Avslutningsvis, anser Bunar (2012) också att det finns många brister med dagens 

undervisning för nyanlända elever i svenska skolor och förklarar att skolpolitiker 

behöver arbeta fram en plan eller ett styrdokument för hur man arbetar med 

nyanlända elever. Helst vill han se en plan där eleverna får gå i reguljär klass från 

första början, men att de under tiden även får särskilt stöd under vissa timmar och 

deltar i ordinarie klassaktiviteter under andra timmar (a.a.). 

 

2.3 Specialpedagogiskt perspektiv 

Brodin & Lindstrand (2004) förklarar att specialpedagogik är en gren som har 

utvecklats nära och hänger samman med den vanliga pedagogiken. Specialpedagogik 

har dock en primär skillnad från vanlig pedagogik. Specialpedagogiken tenderar att 

fokusera på enskilda individer, han eller hon som skiljer sig från normen i skolan. 

Det faktum att specialpedagogik fokuserar på individen som skiljer sig från normen 

innebär dock inte att fokus enbart ligger på denne, utan även på omgivningen och ett 

helhetsperspektiv. Vidare, menar Brodin & Lindstrand (2004) också att 

specialpedagogiken används i “exceptionella situationer, där en absolut 

spetskompetens är nödvändig för att kunna lösa de problem som barnet har” (s. 84). 

Därför har vi valt att inta ett specialpedagogiskt perspektiv, eftersom nyanlända 

elever behöver specialpedagogisk undervisning och arbetssätt som är utformade för 

att stödja deras behov, både mentalt och språkligt, för att eleverna ska ha möjlighet 

att klara av sin skolgång. De nyanlända eleverna behöver specialpedagogiskt stöd för 

att kunna integreras in i den svenska skolan. Integration, för de nyanlända eleverna, 

innebär att de får en möjlighet att vara delaktiga i skolan och känna glädje och en 

gemenskap med andra elever, samt så har andra elever då också möjlighet att få ta 

del av de nyanlända elevernas kulturer, seder och kunskaper (a.a.).  

 

Men, det finns även brister med specialpedagogiken och den har möts med kritik 

eftersom den kan segregera individer i behov av särskilt stöd vilket i sin tur leder till 

att dessa inte har samma möjligheter till en god utbildning. Detta kan leda till att 

individer i behov av specialpedagogik får en svårare socioekonomisk situation senare 

i livet (Oliver 1992 se Brodin & Lindstrand 2004, s. 86). Valet av specialpedagogiskt 

arbetssätt med nyanlända elever är viktigt eftersom ett arbetssätt påverkar elevers 

resterande skolgång, framtid och möjligheten till studier och arbete, anser författarna 

av denna studie. Även Asmervik m.fl. (1995) anser att det finns brister inom 

specialpedagogiken och hävdar att cirka 50 procent av de individer som betraktas 

som funktionshämmade fysiskt, mentalt eller språkligt inte kan delas in i en specifik 

kategori. Utöver detta kan individer med funktionsnedsättningar av någon sort få 

sekundära problem som exempelvis social isolering (a.a.).  
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Det finns dock fler tankesätt om specialpedagogikens användningsområden, bland 

annat vad specialpedagogik kan appliceras på. Brodin & Lindstrand (2004) menar att 

man kan applicera specialpedagogik på elever som inte når upp till skolans 

minimikrav. En elev med psykiska, fysiska, medicinska eller språkliga svårigheter i 

skolan har rätt till specialpedagogiskt stöd. En nyanländ elev med brister i svenska 

språket som har svårt att delta i ordinarie undervisning har rätt till specialpedagogiskt 

stöd i skolan (a.a.). Avslutningsvis, diskuterar Simeonsdotter Svensson (2002) i sin 

rapport, utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv, hur pedagoger kan arbeta med 

flyktingelever, men vi har valt att fortsätta och använda ordet nyanlända, då alla 

nyanlända inte är flyktingar. Hon förklarar att det är viktigt för pedagoger att arbeta 

inkluderande med nyanlända elever och att behovet av tydliga specialpedagogiska 

arbetssätt med dessa elever är stort för att de ska kunna känna sig inkluderade i 

undervisningen (a.a.). 
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3  METOD 
 

3.1 Litteraturstudiens konstruktion 

Enligt Forsberg och Wengström går en litteraturstudie ut på ”att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde. En systematisk litteraturstudie syftar till att åstadkomma en syntes 

av data från tidigare genomförda empiriska studier” (2008, s. 34). Vidare, ska 

litteraturen bestå av vetenskapligt granskade artiklar (s. 34) och Forsberg och 

Wengström (2008) har skapat åtta steg för hur man arbetar fram en litteraturstudie 

baserad på vetenskapliga artiklar:  

 

1. Formulera ett problem – en motivering till varför studien görs 

2. Formulera frågeställningar som är möjliga att besvara 

3. Skapa en plan över hur litteraturstudien ska se ut/utföras 

4. Bestäm vart och hur du ska söka empiri – sökstrategi och sökord 

5. Hitta och välj ut relevanta vetenskapliga artiklar till din studie 

6. Kritiskt granska de valda artiklarna och deras resultat 

7. Analysera och diskutera resultatet i studien 

8. Dra slutsatser 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 35). 

 

Vi har arbetat efter dessa åtta steg, och litteraturstudien har fått ett kvalitativt resultat 

vars fokus har legat på att sammanfatta de vetenskapliga artiklarnas metod och 

kvalitativa resultat för att till slut dra egna slutsatser av empirin, ett så kallat 

induktivt arbetssätt (a.a. s. 62-64). Resultatet presenteras i löpande text och besvarar 

de frågeställningar som denna litteraturstudie bygger på (a.a. s. 59-60).  

 

3.2 De vetenskapliga artiklarna 

I denna litteraturstudie har alla de vetenskapliga artiklarna som valts ut som empiri 

hittats i databasen ERIC. Databasen ERIC har tillgång till många olika tidsskrifter, 

där alla valda vetenskapliga artiklarna tillhör olika utbildningsvetenskapliga eller 

pedagogiska tidsskrifter. Anledningen till varför de valda artiklarna endast kommer 

från databasen ERIC är på grund av vi endast hittade relevanta artiklar där, det vill 

säga artiklar som visar på forskning kring vårt syfte och arbetssätt med nyanlända 

elever i skolor. Vi gjorde även testsökningar i databaserna SwePub och ArtikelSök, 

men där hittades inga vetenskapliga artiklar som handlade om arbetssätt med 

nyanlända elever. Vi konstaterade snabbt efter testsökningarna i de olika databaserna 

att det råder brist på svensk forskning kring vårt undersökningsområde och därför är 

alla valda artiklar från ERIC på engelska och bygger på studier gjorda utomlands. 

Det är inga problem eftersom vår studie inte riktar sig till att undersöka arbetssätt 

med nyanlända elever i ett specifikt land. Vidare, presenteras nedan hur vi gick 

tillväga för att hitta artiklarna i ERIC.  

Testsökningarna i SwePub och ArtikelSök kommer inte att redovisas då de inte 

genererade några relevanta träffar alls. Även en kortare presentation kring de valda 

artiklarnas innehåll, syfte och metod samt en diskussion kring den etiska aspekten 

som togs vid arbetets gång kommer att presenteras nedan.  
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3.2.1 Sökningen  

Att söka och välja ut vetenskapliga artiklar till litteraturstudien är som tidigare nämnt 

steg nummer fyra och fem i Forsberg och Wengströms (2008) åttastegsplan ovan. 

Hur vår sökning gick till, vilka sökord som användes samt vilka artiklar som valdes 

ut redovisas nedan.  

Sökningen började med en testsökning, för att se ifall det fanns relevanta artiklar 

kring studiens valda område – nyanlända elever och hur skolor arbetar med dem. 

Syftet med testsökningen var att se hur mycket forskning som fanns tillgänglig och 

som var relaterat till vårt syfte och våra frågeställningar.  Vi påbörjade testsökningen 

med sökorden Immigrant child*, school och integration i databasen ERIC. 

Sökningen gav, efter att Peer reviewed (granskade artiklar) valdes, totalt 39 resultat. 

Alla dessa 39 resultat gick vi igenom och läste artiklarnas titel och abstrakt för att få 

en bild av vad artiklarna handlade om. Alla dessa 39 resultat valde vi till slut bort 

eftersom ingen av dem berörde arbetssätt med nyanlända elever, som studien syftar 

till att ta reda på. Efter testsökningen fick vi en bild av hur mycket forskning som 

finns kring arbetssätt med nyanlända elever, och det finns lite forskning generellt.  

Ytterligare sökningar gjordes, och denna sökning var den första riktiga sökningen. 

Orden som söktes på var Immigrant students, educat* och new i ERIC, och då valde 

vi även att få resultat som var Peer reviewed, i full text samt publicerade mellan 2000 

och 2012. Sökningen gav 57 träffar. Även här läste vi alla artiklarnas titlar och 

abstrakt och en artikel valdes ut och 56 resultat valdes bort. De bortvalda 56 

resultaten handlade bland annat om kultur kopplat till identitetsutveckling hos 

invandrare, språkutveckling, multikulturalism, litteratur relaterat till kultur, social 

bakgrund bland invandrare, undersökningar kring utländska elevers prestationer i 

skolan samt hur skolor arbetar med utländska elever i specifika ämnen, som fysik 

och matematik. Dessa 56 artiklar fann vi irrelevanta för vårt syfte då de inte handlade 

om arbetssätt med nyanlända elever. Men, en relevant artikel valdes ut: Allen, D. 

(2006). Who's in and Who's out? Language and the Integration of New Immigrant 

Youth in Québec.  

 

Ovanstående artikel valdes ut baserat på innehållet i artikelns titel och abstrakt, där 

det står att artikeln diskuterar hur nyanlända elever i Kanada tas emot av 

fransktalande skolor, samt hur skolorna arbetar med att integrera de nyanlända 

eleverna och vilka regler det finns kring introduktionsundervisning.  

 

Med tanke på den första ovanstående riktiga sökningens låga resultat relevanta för 

studiens syfte, valde vi efteråt att undersöka vad en svensk forskare inom vårt 

forskningsområde har använt för artiklar i sin källförteckning för att hitta mer empiri 

till denna studie. Forskaren heter Nihad Bunar, och vi undersökte hans val av 

material i rapporten Nyanlända och lärande – en forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan (2010). Anledningen till varför Bunar valdes är på grund 

av att han är en internationellt erkänd forskare, docent i sociologi och professor i 

Barn- och ungdomsvetenskap och har skrivit och publicerat ett stort antal studier om 

bland annat nyanlända och utländska elever i svenska skolor i kända svenska och 

utländska tidsskrifter. En del av hans böcker används också som kurslitteratur på 

bland annat lärarutbildningar runt om i landet. I Bunars källförteckning hittades tre 

vetenskapliga artiklar som väckte vårt intresse, på grund av att de redan i sin titel 

förklarar att alla tre artiklarna handlar om hur skolor i Spanien och USA arbetar med 
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nyanlända elever och hur introduktionsundervisning kan se ut. Författarna av dessa 

tre valda artiklar är också erkända forskare och artiklarna har granskats innan 

publicering. Artiklarna har även citerats av andra forskare och är publicerade i kända 

tidsskrifter. Bunar har även i sin rapport uppmärksammat och lyft fram artiklarna, 

där vi också fick reda på i mer detalj vad artiklarnas syfte, metod och resultat var och 

att artiklarna definitivt var relevanta för vårt syfte. Artiklarna hittades genom en 

sökning på författarnas namn i databasen ERIC. Artiklarna heter: Permisán, C. & 

Fernández, J. (2007). Educational Responses to Immigrant Students in Madrid och 

Feinberg, R. (2000). Newcomer Schools: Salvation or Segregated Oblivion for 

Immigrant Students? samt Short, D. J. (2002). Newcomer Programs: An Educational 

Alternative for Secondary Immigrant Students. 

 

Vidare, valde vi att göra ytterligare en andra riktig sökning i databasen ERIC. Den 

här gången sökte vi i ERICs Thesaurus, databasens lexikon med sökorden Program 

descriptions, Immigrants och Educational policy och valde också att söka med AND 

så alla sökorden söks tillsammans samt valde vi också att få granskade artiklar. 

Sökningen gav 10 träffar, där en artikel valdes ut. Igen lästes alla artiklarnas titel och 

abstrakt, där de nio artiklarna som inte valdes ut mestadels handlar om multi- och 

interkulturell utbildning i skolor, undersökningar av antalet olika nationaliteter i 

skolor, om vietnamesisk diaspora, tvåspråkighet samt om minoritetsspråk och 

diskriminering bland utländska personer. Alla dessa nio artiklarna ansåg vi vara 

irrelevanta då de inte handlade om arbetssätt med nyanlända elever, och de valdes 

därför bort. Artikeln som dock valdes ut heter: del Olmo, M. (2010). The Effects of 

the "Welcome Schools" Program in Madrid, Spain: An Ethnographic Analysis. 

 

Ovanstående artikel fann vi mycket relevant och valdes ut på grund av att den redan i 

sin titel förklarar att artikeln diskuterar arbetssätt med nyanlända elever i skolor i 

Spanien och artikelns abstrakt förklarar också att författaren diskuterar arbetssättens 

poäng och konsekvenser.  

 

Sist men inte minst, gjordes en sista och tredje sökning i databasen ERIC. Vi valde 

sökord där en av orden är en synonym till föregående sökord som använts – method. 

Sökorden blev Immigrant*, method* och school* och efter att ha avgränsat 

sökningen till peer reviewed och artiklar publicerade mellan år 2000 och 2012 så fick 

vi 261 träffar. Vi läste igenom dessa 261 träffars titel och abstrakt, och valde ut två 

artiklar. De 259 artiklarna som valdes bort handlade bland annat om kultur- och 

identitetsutveckling bland utländska personer, andraspråksinlärning och 

tvåspråkighet kopplat till pedagogik, multi- och interkulturell utbildning i skolor, 

diskriminering bland utländska personer, hur skolor arbetar med utländska elever i 

specifika ämnen som historia och matematik samt om utländska personers hälsa i det 

nya landet.  Detta ansåg vi vara irrelevanta områden då ingen av artiklarna varken 

nämnde eller diskuterade arbetssätt med nyanlända elever. De två artiklar som 

faktiskt valdes ut heter: Hersi, A. & Watkinson, J. (2012). Supporting Immigrant 

Students in a Newcomer High School: A Case Study och Stritikus, T. & Nguyen, D. 

(2010). Universalist and Differentialist Approaches to Instruction for High-School-

Age Immigrants: Tensions in Practice and Policy. Dessa två artiklar visar både i sina 

titlar och i deras abstrakt att de båda är relevanta för vår studie då båda diskuterar 

arbetssätt med nyanlända elever. Båda studierna är gjorda i USA.  
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3.2.2 Presentation av de valda vetenskapliga artiklarna  

Allen, D. (2006). Who’s in and Who's out? Language and the Integration of New 

Immigrant Youth in Québec. International Journal of Inclusive Education, 10, 2-3, s. 

251-263. Artikeln handlar om hur nyanlända elever tas emot och utbildas av 

skolväsendet i Québec, en provins i Kanada, betraktat ur en språklig synvinkel. 

Artikeln är kvalitativ och baseras på en intervju- och observationsstudie gjord med 

elever under 15 månader år 2004-2005.  

Permisán, C. & Fernández, J. (2007). Educational Responses to Immigrant Students 

in Madrid. Intercultural Education, 18, 3, s. 207-213. Denna kvalitativa artikels syfte 

är att undersöka hur skolor i Madrid, Spanien väljer att arbeta med nyanlända elever. 

Permisáns och Fernández val av metod är kritisk analys7, där de analyserar 

dokumentet Compensatory Education Regional Plan som ger riktlinjer och innehåller 

regler för hur skolor i Madrid kan arbeta med nyanlända elever.  

Feinberg, R. (2000). Newcomer Schools: Salvation or Segregated Oblivion for 

Immigrant Students? Theory Into Practice, 39, 4, s. 220-227. Feinbergs syfte är att 

med hjälp av kritisk analys som metod gå igenom fyra amerikanska skolors arbetssätt 

med nyanlända elever – så kallade ”välkomstskolor” i sin artikel. Författaren 

diskuterar arbetssättens fördelar, nackdelar och konsekvenser för de nyanlända 

elevernas utbildning. Studien är kvalitativ.  

Short, D.J. (2002). Newcomer Programs: An Educational Alternative for Secondary 

Immigrant Students. Education and Urban Society, 34, 2, s. 173-198. Short 

presenterar i sin kvalitativa artikel resultatet av en fyra-årig studie gjord genom 

enkäter i USA där syftet är att ta reda på hur olika amerikanska högstadie- och 

gymnasieskolor arbetar med nyanlända elever.  

del Olmo, M. (2010). The Effects of the "Welcome Schools" Program in Madrid, 

Spain: An Ethnographic Analysis. Intercultural Education, 21, 4, s. 341-350. Mellan 

2005-2008 utförde del Olmo en etnografisk8 studie i Madrids skolor för att se hur 

skolorna utbildar och förbereder nyanlända elever för det spanska skolsystemet. del 

Olmo problematiserar i sin artikel de nyanländas deltagande i mottagarlandets kultur 

oavsett om de har gått igenom ovanstående program eller inte. Författaren nämner 

också att det analyserade programmet för integration och introduktionsutbildning har 

implementerats på olika sätt men väljer att analysera det arbetssätt som kallas för 

“Linking Classrooms”. Studien är kvalitativ.  

Hersi, A. & Watkinson, J. (2012). Supporting Immigrant Students in a Newcomer 

High School: A Case Study. Bilingual Research Journal, 35, 1, s. 98-111. Syftet med 

artikeln är att undersöka de erfarenheter som nyanlända elever har efter att ha gått i 

en amerikansk skola skapad i syfte att utbilda nyanlända elever. Studien gör 

kvalitativa undersökningar om sex elevers erfarenheter av gymnasieprogram för 

                                                 

 

 

 

7   En metod där man kritiskt värderar och tolkar resultat (Nationalencyklopedin).  
8 En forskningsmetod där man analyserar sociala och kulturella processer och strukturer 

(Nationalencyklopedin).  
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nyanlända elever som de själva har passerat igenom. Artikelförfattarna intervjuar 

även tre pedagoger på denna skola i syfte att finna vilka pedagogiska strategier som 

användes för att stödja de nyanlända elevernas sociala och kunskapsmässiga 

utveckling i skolan.  

Stritikus, T. & Nguyen, D. (2010). Universalist and Differentialist Approaches to 

Instruction for High-School-Age Immigrants: Tensions in Practice and Policy. 

Bilingual Research Journal, 33, 3, s. 329-345. Artikelförfattarna har undersökt hur 

olika pedagoger arbetar med elever på en skola i USA som syftar till att utbilda 

nyanlända elever, samt hur lämpliga olika pedagogers arbetssätt är för uppgiften. 

Vidare, undersöker artikeln även vad pedagogerna anser är ett optimalt arbetssätt för 

att utbilda nyanlända elever. Författarna undersöker också hur de nyanlända eleverna 

som har gått igenom systemet upplevde sin utbildning. Undersökningen är gjord 

genom en tre år lång kvalitativ studie av skolsystemet i sig samt genom intervjuer 

med elever och pedagoger.  

3.2.3 Bearbetning och redovisning  

De sju artiklarna som valdes ut till denna studie har lästs igenom noggrant, speciellt 

artiklarnas resultatdel, ett flertal gånger för att hitta svaren på studiens två 

frågeställningar och för att uppfylla studiens syfte. Vid läsningen av artiklarna 

undersökte vi vilka arbetssätt med nyanlända elever som presenterades samt vilka 

konsekvenser arbetssätten gav för de nyanlända eleverna. Efter noggrann läsning av 

artiklarna jämförde vi sedan hur arbetssätten liknade och skiljde sig åt. På så vis fann 

vi i artiklarna att det finns två primära olika sätt som introduktionsundervisning för 

nyanlända elever kan organiseras. Det ena sättet är genom att ha en förberedelseklass 

för nyanlända elever i en ordinarie skola där andra elever i mottagarlandet också går. 

Det andra sättet är att ha en hel förberedelseskola9 för nyanlända elever där endast de 

går. Vi bestämde sedan att ha dessa två organiseringssätt som rubriker i vår studies 

resultatetdel och under varje rubrik presentera svar på studiens båda frågeställningar.  

De vetenskapliga artiklarnas resultat presenteras i form av följande två rubriker: 

Förberedelseklass i en skola samt Förberedelseskola. Under båda två rubrikerna 

redovisas först lite kort information kring de skolor som deltagit i artiklarnas studier 

och deras arbetssätt, för att sedan övergå till att redovisa arbetssätten mer omfattande 

och konsekvenserna av arbetssätten som har obeserverats i artiklarnas resultat. Vår 

studies första frågeställning besvaras under rubrikerna 4.1.1 samt 4.2.1 och vår 

studies andra frågeställning besvaras under rubrikerna 4.1.2 samt 4.2.2.  

3.3 Etiskt förhållningssätt  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det ytterst viktigt att en litteraturstudies 

resultat bygger på artiklar vars författare har haft ett etiskt förhållningssätt och gjort 

                                                 

 

 

 

9 Förberedelseskola är ett begrepp konstruerad av författarna av denna studie som en defitinion på ett 

skolsystem där en skola är specifikt anpassad för nyanlända elever för att integrera in dem i ett lands 

skolväsen.  
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etiska överväganden i sin forskning (s. 77). Därför har vi under bearbetningen av de 

utvalda sju artiklarna också tagit reda på ifall och hur artiklarnas forskare har arbetat 

etiskt, och då har de kriterier som finns bestämda i Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor (Svensk Författningssamling 2003:460) följts. Artiklarna av 

Feinberg (2000), Short (2002) och Permisán och Fernández (2007) säger inte direkt 

något om de har haft etiska arbetsmetoder, men alla artiklarna visar på ett etiskt 

förhållningsätt genom att de tar hänsyn till att inte avslöja känsliga uppgifter om de 

personer eller de skolor som deltar i deras studier. Permisán och Fernández (2007) 

nämner inga skolor eller elever vid namn i sin studie, men det gör Feinberg (2000) 

och Short (2002). Författarna namnger endast skolor, och de skolor som nämns har 

möjligtvis gett tillstånd och sitt samtycke till det eftersom alla skolorna som beskrivs 

är välfungerade skolor. Publiciteten som skolorna då får bara gynnar dem. Men, 

Feinberg (2000) väljer att inte namnge en skola i sin artikel som beskrivs som 

problematisk och det är ett bevis på att hon är etiskt medveten då hon värnar om att 

inte ge ut känslig information eller kränka den specifika skolans integritet.  

Stritikus och Nguyen (2010) har i deras artikel valt att nämna en specifik skolas 

namn och namnge rektorn, pedagogerna och eleverna som deltar i deras studie. Även 

om eleverna kan vara svåra att identifiera när det enda som nämns är förnamnen 

förefaller inte lärarna lika anonyma. I Stritikus och Nguyens (2010) artikel omnämns 

inte bara lärares namn, utan även de ämnen och nivåer som lärarna undervisar i. 

Utifrån detta i samband med årtalen som studien utförs under är det möjligt att fastslå 

lärarnas identiteter. Dessutom associeras en pedagog direkt med det som författarna 

anser är en dålig undervisningsmetod. Problematiken med detta är om det kan 

betraktas som etiskt korrekt eller inte att göra en individ till en förespråkare för en 

dålig undervisningsmetod. Vi anser att det inte är korrekt att göra en individ till en 

förespråkare för något vilket betraktas som dåligt och hade då hellre sett 

artikelförfattarna använda en pseudonym, som exempelvis ”Lärare A”.  

Stritikus och Nguyen (2010) nämner inget om etik i deras artikel, men med tanke på 

att artikeln är granskad och publicerad finns det en möjlighet att personalen och 

eleverna som deltog i deras studie har gett sitt samtycke till att delta och nämnas vid 

namn. Vidare, visar Hersi och Watkinson (2012) också på etisk medvetenhet i deras 

artikel. De nämner dock inget om etik i deras studie, men de visar på etisk 

medvetenhet då både skolan, personalen och eleverna som deltar i deras studie har 

pseudonymer till namn. Sist men inte minst, nämner inte del Olmo (2010) eller Allen 

(2006) något om etik i sina artiklar heller, men del Olmo (2010) väljer inte namnge 

några skolor alls och Allen (2006) använder sig av pseudonymer i sin studie.  

3.4 Metoddiskussion 

Vi gjorde ett medvetet val i vår studie när vi valde att inkludera internationell 

forskning bland de resultat vi fick vid sökningarna i databasen ERIC. Internationella 

studier i resultatet visar på att de frågeställningar som vi söker svar på även kan 

ställas till skolor i andra länder, och att den problematik som vår studie tar upp även 

finns på skolor i fler länder. Olika internationella studier ger även ett mer trovärdigt 

resultat. 

Vi valde att söka efter nyare artiklar gjorda de senaste 12 åren och efter artiklar som 

handlar om elever i skolor på högstadie- och gymnasienivå. Eftersom vi ska bli 

högstadie- och gymnasielärare var det ett naturligt val för oss och lämpligt för vårt 

kommande yrke som pedagoger. Genom att också välja nyare forskning visar det att 
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arbetssätten med nyanlända elever som redovisas i resultaten är aktuella idag. Vi 

valde även att använda ett flertal och varierande sökord vid sökningen i databasen 

ERIC för att få så många träffar som passade studiens syfte som möjligt, men också 

för att få en stor geografisk spridning bland de artiklar som valdes ut som empiri.  

Vi valde sammanlagt ut sju vetenskapliga artiklar till vår litteraturstudie, och fyra av 

dem hittades genom sökningar i databasen ERIC. De resterande tre hittades genom 

forskaren Bunars (2010) vetenskapliga rapport och i fulltext i ERIC efteråt. De tre 

artiklarna som hittades genom Bunars (2010) källförteckning är inte en 

upprepningsbar sökning och är därför också vårt svagaste urval. Men, för att få ihop 

tillräckligt med empiri till denna litteraturstudie var de tre artiklarna från Bunars 

(2010) rapport nödvändiga att ha med som empiri. Denna sökstrategi har dock inte 

påverkat vårt resultat på något negativt sätt och dessutom är Nihad Bunar en kunnig 

forskare inom vårt undersökningsområde.  

Som tidigare nämnt råder det brist på svensk forskning kring nyanlända elever i 

svenska skolor, och därför hittades inga svenska artiklar vid sökningen av 

vetenskapliga artiklar. Vi ville dock ha ett svenskt perspektiv på vårt 

undersökningsområde i studien också och därför valde vi att redogöra för Bunars 

(2010 och 2012) forskning kring arbetssätt med nyanlända elever i svenska skolor i 

bakgrunden, under rubrik 2.2 och även diskutera hans resultat i diskussionen. 
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4 RESULTAT 
 

Att kritiskt granska och redovisa de vetenskapliga artiklarnas resultat är steg nummer 

sex i Forsberg och Wengströms (2008) åttastegsplan, och nedan presenteras 

resultaten under de två rubrikerna Förberedelseklass i en skola samt 

Förberedelseskola. Resultatet har delats upp så på grund av att vi identifierade en 

form av introduktionsundervisning i en separat klass i en skola, som vi har tolkat 

som en typ av förberedelseklass. Vi fann även en form av introduktionsundervisning 

där nyanlända elever antingen gick en kortare tid eller i flera år, men där också 

endast andra nyanlända elever vistades. Vi tolkade den typen av 

introduktionsundervisning som en förberedelseskola. Som tidigare nämnt, 

presenteras svar på studiens första frågeställning under rubrikerna 4.1.1 samt 4.2.1 

och studiens andra frågeställning besvaras under rubrikerna 4.1.2 samt 4.2.2.  

 

4.1 Förberedelseklass i en skola 

Nedan presenteras information om de förberedelseklasser som vi har identifierat i de 

sju vetenskapliga artiklarna, där förberedelseklassernas namn samt deras funktion 

kommer att presenteras.   

 

Permisán och Fernández (2007) förklarar att styrdokumentet Compensatory 

Education Regional Plan ger förslag på fem olika arbetssätt med nyanlända elever i 

skolor som fungerar som förberedelseklasser. Det första arbetssättet kallas för 

Transitional classrooms (TC) där högstadie- och gymnasieelever får 

förberedelseundervisning i max sex månader i skolor. I varje förberedelseklass går 

det endast 12 elever och eleverna har tillgång till en eller två språkpedagoger som har 

stor erfarenhet av arbete med nyanlända elever (a.a.). Nästa arbetssätt med nyanlända 

elever kallas för Educational compensatory classrooms (ACE10), där elever mellan 

14 och 16 år som ligger i riskzonen att inte kunna slutföra en ordinarie skolgång på 

grund av diverse problem får gå. Villkoret för att få gå i en ACE klass är att elevens 

kunskapsnivå ska ligga cirka två år efter då de börjar i en ACE klass (a.a.).  

 

Den tredje typen av förberedelseklass kallas för Maintenance of mother tongue and 

culture programmes (a.a.). Det fjärde arbetssättet kallas för Itinerant support service 

for immigrant students, och detta arbetssätt existerar i skolor där ovanstående tre 

arbetssätt inte finns. Genom detta arbetssätt får nyanlända och andra elever av 

utländsk bakgrund hjälp av kringresande pedagoger i den skola de för tillfället går på 

(a.a.). Det sista och femte arbetssättet kallas för External compensation services, 

outside the school timetable (ECSOTST), där nyanlända elever får hjälp både socialt 

och utbildningsmässigt av organisationer och institutioner i staden utanför ordinarie 

skoltid med att skapa kontakter i kommunen de bor i (a.a.). 

 

                                                 

 

 

 

10 Artikelförfattarna Permisán och Fernández (2007) använder denna förkortning. 
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Short (2002) identifierade i sin studie tre olika arbetssätt med nyanlända elever. Ett 

av arbetssätten innebär att eleverna får genomgå ett program för nyanlända elever i 

en skola, i andra ord en förberedelseklass. De nyanlända eleverna går i 

förberedelseklassen i cirka ett år, men tiden är oftast individuell och somliga kan 

stanna upp till två år. De verksamma pedagogerna som arbetar i 

förberedelseklasserna är utbildade för arbete med nyanlända elever och på skolorna 

arbetar också studie- och yrkesvägledare. I varje klass går cirka 20 nyanlända elever 

(a.a.).  

 

Allen (2006) har undersökt arbetssätt med nyanlända elever i en skola som består av 

cirka 900 utländska elever. Nyanlända elever får gå i en förberedelseklass vars 

primära syfte är att under 10 månader lära dem mottagarlandets språk11. Dock, 

varierar tiden för hur länge en elev befinner sig i förberedelseklassen, för om en elev 

inte klarar målen kan denne få gå kvar ett tag till. Förberedelseklassen betraktas dock 

bara som ett steg i nyanlända elevers utbildning och klarar eleverna av det steget så 

sätts de i en ordinarie klass där allt extra stöd försvinner och eleverna förväntas 

kunna klara sig själva. Förberedelseklasserna består av elever som är ungefär lika i 

språk- och åldersnivå (a.a.).  

 

del Olmo (2010) har analyserat det förberedelseprogram12 som har implementerats i 

skolor med syftet att undervisa nyanlända elever. Eleverna ska utbildas på plats i 

redan befintliga skolor och syftet med förberedelseprogrammet är att integrera 

eleverna in i landets skolväsen, lära dem mottagarlandets språk samt att fylla i 

eventuella kunskapsluckor eleverna har. Efter att förberedelseprogrammet är avslutat 

borde de nyanlända eleverna kunna följa den standardiserade läroplanen, förklarar 

del Olmo (a.a.).  

 

4.1.1 Utbildnings- och undervisningsmetoder 

Under denna rubrik redovisas de arbetssätt som finns i de ovan namngivna 

förberedelseklasserna i mer detalj, vilket också är svar på studiens första 

frågeställning.  

I Permisáns och Fernández (2007) artikel skiljer sig arbetssätten i de fem olika 

typerna av förberedelseklass markant, och det enda två av dem har gemensamt är att 

de undervisar de nyanlända eleverna i mottagarlandets språk (a.a.). När det gäller 

arbetssättet Transitional classrooms (TC), förklarar författarna att eleverna får lära 

sig det nya språket samtidigt som de får undervisning i andra skolämnen. Under vissa 

timmar av dagen får eleverna undervisning i förberedelseklassen, medan de under 

andra timmar får delta i ordinarie klassundervisning tillsammans med andra elever. 

Ju högre kunskaper de nyanlända eleverna får i mottagarlandets språk, desto mer tid 

                                                 

 

 

 

11 ’Mottagarlandets språk’ syftar till det språk som är ett lands officiella språk, som exempelvis 

svenska i Sverige. Även ordet ’målspråk’ har denna betydelse. Ordet ’mottagarland’ syftar till det land 

där en person har fått uppehållstillstånd eller asyl. 
12 Förberedelseprogram benämns i fortsättningen som Förberedelseklass för att underlätta för läsaren. 
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får de spendera i en ordinarie klass (a.a.). Undervisningen består till stor del av 

samarbete mellan de nyanlända eleverna men också mellan de nyanlända och andra 

elever. Varje nyanländ elev har också två elever från mottagarlandet som ger dem 

extra hjälp i skolan, där den ena eleven fungerar som en lärare och hjälper till med 

skolarbete och den andra eleven fungerar som en stödjande kamrat som även talar 

den nyanlända elevens hemspråk. Nyanlända elever träffar sina stödjande kamrater 

och elevlärare två gånger i veckan (a.a.). Författarna förklarar också att varje 

nyanländ elev som går i en ACE13 klass får själv välja vilka kurser han eller hon vill 

läsa för att till slut få en examen. Det finns många kurser att välja bland, bland annat 

matlagning och elektroteknik (a.a.).  

I förberedelseklassen Maintenance of mother tongue and culture programmes får 

eleverna ta kurser relaterade till den kultur de härstammar ifrån och de får stöd i sitt 

modersmål av pedagoger under studietiden (Permisán och Fernández 2007). 

Fortsättningsvis, får de nyanlända eleverna som får besök av kringresande pedagoger 

på sin egen skola endast extra undervisning i det mottagarlandets språk och de 

nyanlända elever som får stöd utanför ordinarie skoltid i External compensation 

services, outside the school timetable (ECSOTST) klasserna får hjälp med att arbeta 

på sociala färdigheter, hjälp med skolarbete samt att de får lära sig använda teknologi 

som exempelvis datorer. Eleverna har även möjlighet att delta i teater, dans och 

sporter för att lära sig ytterligare aktiviteter (a.a.).  

De elever som Short (2002) identifierade i sin studie har ett par timmars 

undervisning i förberedelseklassen under dagen och ett par timmar där de bland 

annat har idrott med andra elever på skolan, vilket är likt Permisán och Fernández 

(2007) arbetssätt Transitional classrooms (TC). Skolan i Shorts (2002) studie 

anordnar även projektdagar mellan de nyanlända och andra elever så de får mötas 

och arbeta tillsammans (a.a.). Alla elever får lära sig mottagarlandets språk, men 

endast en del får också modersmålundervisning då det beror på tillgången till 

modersmålslärare. Pedagogerna som arbetar i förberedelseklasserna använder olika 

undervisningsmetoder, bland annat grupparbeten och praktiska uppgifter, bilder och 

film, läsning, samtal, muntliga presentationer, drama och rollspel för att öka de 

nyanlända elevernas språkinlärning och utveckling. Många av eleverna får också 

delta i aktiviteter utanför skoltid som exempelvis en sport och deras kunskaper och 

språkutveckling betygssätts och bedöms genom bland annat Language Assessment 

Scales och IDEA Proficiency Tests. Eleverna blir också bedömnda med skolans 

egentillverkade prov (a.a.).  

Det huvudsakliga syftet med förberedelseklasserna i Allens (2006) studie är att 

eleverna ska lära sig mottagarlandets språk för att senare kunna gå vidare in i det 

ordinarie skolväsendet. Allen (2006) observerade att eleverna i förberedelseklasserna 

betraktades som socialt och akademiskt14 isolerade från den övriga skolan. Trots 

denna isolering uppmanades samtliga elever att på egen hand söka sig till aktiviteter 

                                                 

 

 

 

13 ACE står för Educational compensatory classrooms i Permisáns och Fernández (2007) studie. 
14 Ordet akademisk/akademiskt innebär skolämnen som handlar om annat än språk. 
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efter skolan, såsom idrottslag eller olika klubbar. Denna elevautonomi skulle enligt 

skolledningen främja integration och sociala relationer mellan de nyanlända eleverna 

och andra elever (a.a.). Även förberedelseklasserna i Shorts (2002) studie samt 

Permisáns och Fernández (2007) arbetssätt ECSOTST15 la fokus på att integrera de 

nyanlända eleverna i skolor och samhället genom olika aktiviteter.  

del Olmo (2010) förklarar att det system som används av förberedelseklasserna i 

hennes studie realiseras genom tillämpning av den tidigare namngivna metoden 

Linking Classrooms, vars syfte är att lära eleverna mottagarlandets språk och fylla i 

de kunskapsluckor som eleverna har. Dock, har del Olmo observerat att dessa luckor 

inte fylls ut då pedagogerna har påpekat att skolmaterialet inte är tillräckligt bra för 

att uppfylla syftet (a.a.). Avsaknaden av bra skolmaterial är så hög enligt en pedagog 

som del Olmo (2010) har intervjuat att det inte bara är omöjligt att fylla i tidigare 

luckor, utan det är också svårt att lära eleverna mottagarlandets språk (a.a.). 

Ytterligare observationer i del Olmos (2010) studie var att pedagogerna hade en 

förutfattad stereotypisk attityd om de nyanlända elevernas bakgrundskunskap vilket 

baserades på elevens etnicitet och att det i praktiken inte går att utröna samtliga 

elevers bakgrundskunskaper i en klass med ett flertal elever. Pedagogerna arbetade 

med eleverna utan att ha bakgundskunskap om dem (a.a.). Precis som i Allens (2006) 

studie, undervisas även de nyanlända eleverna i del Olmos (2010) studie endast i 

mottagarlandets språk. 

  

4.1.2 Konsekvenserna av arbetssätten i förberedelseklasser 

Nedan redovisas konsekvenser av de arbetssätt i förberedelsklasser som 

presenterades ovan, vilket också är svar på studiens andra frågeställning. 

I deras artikel, presenterar Permisán och Fernández (2007) endast konsekvenserna av 

arbetssättet Transitional classrooms (TC), och därför kan konsekvenser av de 

resterande fyra arbetssätten som författarna presenterar i sin studie inte redovisas. 

Men, författarna förklarar att genom att eleverna som deltar i Transitional clasrooms 

(TC) får möjligheten att även delta i ordinarie undervisning under tiden så blir 

eleverna integrerade i skolan tillsammans med andra elever och de får också ökat 

självförtroende, vilket också är en del av utbildningsmålen med arbetssättet (a.a.).  

Short (2002) förklarar att eleverna i förberedelseklasserna i hennes studie får mycket 

stöd i skolan tack vare förberedelseklassernas varierande och hjälpande arbetssätt, 

där de nyanlända också integreras bland andra elever på skolan samtidigt som de går 

i förberedelseklass (a.a.). De elever som även får modersmålsundervisning klarar 

studierna ännu bättre tack vare de språkkunskaper de utvecklar i förberedelseklassen, 

förklarar Short (2002).  

Vidare, har Allen (2006) under sin observation av förberedelseklasserna talat med ett 

flertal nyanlända elever som alla har förmedlat sin bild av förberedelseklasserna. En 

del av dessa elever uttryckte att klasserna saknade legitimitet eftersom all fokus var 

                                                 

 

 

 

15 External compensation services, outside the school timetable. 
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lagd på att utbilda eleverna i mottagarlandets språk. Fokuseringen på språket 

medförde att eleverna inte studerande andra skolämnen. Utbildningen betraktades 

som skapad för barn och det uppskattades inte av de äldre eleverna. Det sociala och 

akademiska utanförskapet i samband med uppfattningen om att utbildningen var för 

barn skapade enligt Allen (2006) ett motstånd mot mottagarlandets språk som ämne 

vilket bidrog till att en del elever minskade sin arbetsinsats och utvecklade en negativ 

attityd gentemot mottagarlandets språk (a.a.).  

Det fanns också en möjlighet för de nyanlända eleverna i Allens (2006) studie att ta 

del av ytterligare ett förberedelseprogram som skulle främja integration. Dock, 

fungerade inte det programmet då det av administrativa skäl blev att eleverna inte 

kom in i programmet förrän en bit in i den andra terminen. Detta medförde att 

eleverna som deltog i det programmet blev tvungna att jobba extra mycket över en 

termin. Allen (2006) observerade således att syftet med programmet gick om intet 

(a.a.). Även del Olmo (2010), likt Allen (2006) ovan, observerade nackdelar med 

förberedelseklasser vars mål var att endast lära de nyanlända eleverna 

mottagarlandets språk. del Olmo (2010) förklarar att att eleverna när de anlände fick 

veta att deras enda problem var att de inte var väl förtrogna med målspråket16, vilket 

inte var ett problem i sig. När de däremot väl hade bemästrat språket fick de 

konstanta implicita budskap om att kunskaperna inte var tillräckliga och det bidrog 

sedan till att eleverna blev förvirrade och deras självkänsla sjönk samtidigt som 

kraven sänktes på dem från pedagogernas håll (a.a.). 

 

4.2 Förberedelseskola 

Nedan presenteras information om de förberedelseskolor som vi har identifierat i de 

sju vetenskapliga artiklarna, där förberedelseskolornas namn samt deras funktion 

kommer att presenteras.   

I sin studie har Feinberg (2000) identifierat fyra olika arbetssätt i fyra olika 

förberedelseskolor vars syfte är att utbilda nyanlända elever. Det första arbetssättet 

kallas San Francisco’s Newcomer High School, en liten gymnasieskola där de 

nyanlända eleverna går i max ett år för att sedan börja i en vanlig gymnasieskola 

(a.a.). Nästa arbetssätt heter Redwood Elementary School, och är en förberedande 

grundskola placerad i ett välbärgat område. Både pedagogerna och rektorn är 

tvåspråkiga och de nyanlända eleverna går i denna skola i max ett år och får sedan 

byta till en ordinarie grundskola (a.a.).  

Den tredje typen av arbetssätt heter International High School, en mindre skola som 

ligger bredvid ett högskolecampus, där de nyanlända eleverna har tillgång till alla 

lokaler som tillhör högskolan. De nyanlända eleverna går här i tre år och får en hel 

gymnasieutbildning och blir vid en avklarad examen också automatiskt antagna till 

högskolan bredvid. Skolan har en bra budget och en majoritet av de nyanlända 

                                                 

 

 

 

16 Målspråk syftar till det språk som är ett lands officiella språk, som exempelvis svenska i Sverige. 

Definitionen ’Mottagarlandets språk’ har samma betydelse.  
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eleverna tar sin examen i planerad tid (Feinberg 2000). Det sista arbetssättet som 

Feinberg (2000) presenterar är en anonym skola som författaren valt att kalla K-12 

School. Denna byggnad är en tillfällig plats som är tänkt att fungera som en skola, 

där det inte finns några garantier att de nyanlända eleverna får några resurser alls. 

Eleverna får använda det material som finns och inget nytt köps in på grund av att 

skolan inte har någon strukturerad budget. Eleverna går här i max ett år, och 

pedagogerna som arbetar med eleverna behöver inte följa läroplaner eller kursplaner 

(a.a.).  

Det första arbetssättet som Short (2002) beskrev i sin studie skedde i en 

förberedelseklass. De två andra typerna av arbetssätt som hon upptäckte i sin studie 

sker i två olika typer av förberedelseskolor, där den ena skolan är en separat 

grundskolebyggnad (Förberedelseskola 117). De flesta nyanlända elever går cirka ett 

år på Förberedelseskola 1, men tiden är dock individuell. Många nyanlända går här 

på heltid i ett år medan andra elever kommer hit från andra skolor under dagen för att 

få undervisning (a.a.). Den andra typen av arbetssätt i förberedelseskola som Short 

(2002) identifierat i sin studie är en gymnasieskola där nyanlända elever får en 

utbildning på cirka tre-fyra år (Förberedelseskola 218). Här går det cirka 20 

nyanlända elever per klass (a.a.).  

Stritikus och Nguyen (2010) kallar den förberedelseskola i vilken deras 

observationer gjordes för Northwest Newcomer Center (NNC). Alla elever på skolan 

får när de anlänt i det specifika skoldistriktet göra ett språktest och de som får låga 

resultat har rätt till stöd för att lära sig mottagarlandets språk, där de spenderar cirka 

en till två terminer på skolan (a.a.).  

Hersi & Watkinson (2012) presenterar i sin studie ett arbetssätt i en 

förberedelseskola som de kallar för Lake Ridge International High School (LRIHS). 

Syftet är att utbilda nyanlända elever i mottagarlandets språk. Hur länge eleverna 

befinner sig på skolan varierar från elev till elev. De elever som uppfyller 

grundkraven för en examen från en gymnasieskola på tre år examineras därifrån, 

men andra elever kan vara kvar på skolan upp till fem år. Forskarna nämner också att 

flera av de elever som de har observerat sökte sig efter deras skolgång också till 

högre utbildningar (a.a.).  

  

4.2.1 Utbildnings- och undervisningsmetoder 

Nedan redovisas konsekvenser av de arbetssätt i förberedelseskolor som 

presenterades ovan, vilket också är svar på studiens andra frågeställning. 

I San Francisco’s Newcomer High School får eleverna undervisning i både sitt 

modersmål och i mottagarlandets språk. Eleverna får individuell hjälp i skolan av 

pedagogerna, som också anpassar sin undervisning till de nyanländas språkliga 

behov. Eleverna får endast utbildning i språk och umgås mestadels med sina också 

                                                 

 

 

 

17 Vi har valt att kalla detta arbetssätt för Förberedelseskola 1 för att underlätta för läsaren. 
18 Vi har valt att kalla detta arbetssätt för Förberedelseskola 2 för att underlätta för läsaren. 
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nyanlända kamrater i mindre klasser (Feinberg 2000). Likadant, får de nyanlända 

elever som går i Redwood Elementary School och som talar spanska som modersmål 

undervisning i både sitt modersmål och i mottagarlandets språk. Men, de nyanlända 

elever som talar ett annat modersmål än spanska får då ingen 

modersmålsundervisning (a.a.). Pedagogerna på skolan använder sig av 

multikulturella undervisningsmetoder19 som också är självkänslehöjande för 

eleverna, förklarar Feinberg (2000). Fortsättningsvis, får eleverna som går i 

International High School i tre år, till skillnad från ovanstående två 

förberedelseskolor, både stöd och undervisning i sitt modersmål, i mottagarlandets 

språk och i andra skolämnen, de får rådgivning av skolans studievägledare och 

eleverna får ha praktik. Pedagogerna på skolan fokuserar mycket på de nyanlända 

elevernas kunskapsmässiga och sociala behov (a.a.). Sist men inte minst, får de 

nyanlända eleverna på K-12 School endast undervisning i mottagarlandets språk. 

Som tidigare nämnt, får dessa elever använda de skolmaterial som endast finns 

tillgängliga på skolan och eleverna får inte något stöd i sitt modersmål, eller 

undervisning enligt gällande kursplaner eller betyg enligt rådande betygssystem då 

pedagogerna själva får bestämma hur de vill lägga upp undervisningen och 

betygsätta eleverna (a.a). 

I Förberedelseskola 1 och 2 i Shorts (2002) artikel förklarar författaren att dessa två 

förberedelseskolor till stor del utformar undervisningen efter den nyanlända 

elevernas egna behov, och undervisningen kan se mycket varierade ut. I 

Förberedelseskola 1 är somliga elever där under en hel dag, medan andra har 

undervisning under några timmar, för att sedan återvända till sina vanliga skolor för 

resten av dagen. Likt Feinbergs (2000) två förberedelseskolor San Francisco’s 

Newcomer High School och Redwood Elementary School, får alla elever i 

Förberedelseskola 1 undervisning i mottagarlandets språk, och en del får även 

undervisning i sitt modersmål. Pedagogerna i Förberedelseskola 1 utformar 

arbetssätt där eleverna får träna på att skriva, tala, lyssna och läsa genom exempelvis 

grupparbeten och film och eleverna får även samarbeta med elever på andra skolor i 

kommunen genom projektarbeten. Eleverna får även orientering i skolrutiner och 

mottagarlandets kultur samt att de bedöms och betygsätts genom att deras 

språkutveckling testas (a.a.). Till skillnad från Förberedelseskola 1, får eleverna i 

Förberedelseskola 2 undervisning i både mottagarlandets språk och andra skolämnen 

för att till slut få en examen. Somliga elever får även modersmålundervisning. 

Eleverna får även ha praktik och har tillgång till studie- och yrkesvägledning inför 

framtiden (a.a.).  

Stritikus och Nguyen (2010) observerade ett arbetssätt under en lektion för 

nyanlända elever i sin studie. Läraren Miss. Ibarra introducerade eleverna genom att 

förklara klassens funktion till dem: “In this class, you won’t have homework, but we 

will support the homework you recieve from other classes” (a.a. s. 335-336). Genom 

Miss. Ibarras genomgång till eleverna gavs det en inblick i vad klassens funktion är 

                                                 

 

 

 

19 Undervisningsmetoder är en synonym till ordet arbetssätt.  
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på skolan. Författarna citerar Miss. Ibarra ytterligare en gång när skolans funktion 

igen beskrivs: 

 

This school is designed to help you move to the next school without 

problems [. . .] [and] we will help you so that you have the least amount 

of problems possible. All that we do here for you is that we teach 

English, so that you can have success in the other school (a.a. s. 336). 

 

Det som Miss. Ibarra förmedlade är att syftet med skolan är att lära eleverna 

mottagarlandets språk så de kan gå vidare för att ta en examen på en annan skola 

(a.a.). Alla pedagoger på NNC20 väljer att undervisa på olika sätt, och det beror på att 

det inte finns en etablerad läroplan (a.a.). Men det finns två arbetssätt som Stritikus 

och Nguyen (2010) har observerat i deras studie. Det första kallas för Basic English 

Language Acquisition Approach (BELAA) och det andra kallas för Content and 

Language Instruction (CLI). BELAA går ut på att eleverna undervisas i 

mottagarlandets språk genom att läraren fokuserar på de tekniska delarna av språket. 

Dessa övningar är av den enklare graden och för somliga elever så pass enkla att en 

elev under en lektion bad om att få sluta gå i den klassen (a.a.). Det andra 

arbetssättet, CLI, till skillnad från BELAA, går ut på att läraren försöker skapa en 

klassrumsmiljö där eleverna får omsätta sina språkkunskaper i meningsfulla 

sammanhang. Hur det fungerar exemplifieras med en lektion där läraren berättade 

om vissa nyckeltermer som var viktiga för lektionen. De övningarna som sen gjordes 

utfördes på målspråket för att ge språket ett meningsfullt syfte. Syftet med detta ska 

vara att ge eleven ett ökat engagemang för lektionen (a.a.).  

 

Syftet med förberedelseskolan LRIHS21 som Hersi och Watkinson (2012) 

observerade var att eleverna skulle nå upp till en viss standard i matematik, 

mottagarlandets språk, historia, vetenskapliga ämnen samt ytterligare ett språk (a.a.). 

Utöver dessa skolämnen ska eleverna även gå en kurs i hur man skriver prov vilket 

skulle öka deras ’test-taking skills’. Efter detta förväntades det att eleven skulle ligga 

på samma kunskapsnivå som andra elever i staten vilket utvärderades genom ett 

examensprov på gymnasienivå (a.a.). Arbetssätten på LRIHS är mycket liknande de 

arbetssätt som finns på International High School i Feinbergs (2000) studie ovan och 

på Förberedelseskola 2 i Shorts (2002) studie22. Sist men inte minst, förklarar Hersi 

och Watkinson (2012) också att lärarna på LRIHS använde sig av något som heter 

Culturally Responsive Teaching (CRT). Detta arbetssätt användes på olika sätt av 

olika lärare på skolan. Bland annat lät de eleverna arbeta i mindre grupper med 

problem där de fick tala sina modersmål när de diskuterade lösningar på problem, 

men de fick presentera lösningarna på mottagarlandets språk. Andra lärare använde 

sig av läscirklar eller multikulturell litteratur för att främja elevernas intresse. 

                                                 

 

 

 

20 Northwest Newcomer Center, en förberedelseskola i Stritikus och Nguyens (2010) studie.  
21 Lake Ridge International High School, en förberedelseskola i Hersi och Watkinsons (2012) studie. 
22 Hersi och Watkinson (2012), Feinberg (2000) och Short (2002) gjorde sina studier i USA, vilket 

kan vara en förklaring till likheterna i arbetssätten med nyanlända elever.  
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Elevernas kulturella och språkliga kapital togs om hand i undervisningen. Även 

lärarna tog tillvara på sitt egna kulturella kapital och kunskaper om eleverna för att 

kunna skapa relationer med dem (a.a.). 

 

4.2.2 Konsekvenserna av arbetssätten i förberedelseskolor 

Nedan redovisas konsekvenser av de arbetssätt i förberedelseskolor som 

presenterades ovan, vilket också är svar på studiens andra frågeställning. 

Feinberg (2000) förklarar att den personal som arbetar på San Francisco’s 

Newcomer High School tycker att de nyanlända eleverna känner sig inkluderade och 

integrerade tack vare pedagogernas arbetssätt där de nyanländas språkliga behov tas i 

akt. Trots att eleverna endast umgås med andra nyanlända elever så känner de sig 

inte isolerade (a.a.). Vidare, får eleverna på Redwood Elementary School bra 

kunskaper i mottagarlandets språk och blir stolta över sig själva, vilket gör dem till 

högpresterare och de är väl förberedda inför en ordinarie skolgång också, förklarar 

Feinberg (2000). Också på International High School klarar sig eleverna bra då de 

flesta klarar studierna med mycket goda resultat. Trots att de nyanlända endast 

umgås med andra i liknande skolsituation, precis som i ovanstående två 

förberedelseskolor, ser lärarna till elevernas behov och ger dem stora möjligheter till 

utveckling i skolan (a.a.). Fortsättningsvis, förklarar Feinberg (2000) att de 

nyanlända eleverna på K-12 School blir isolerade och segregerade från andra elever, 

där de får gå i en skola som utmärker sig starkt genom att endast ha nyanlända elever 

(a.a.). Men, trots att tre av ovanstående fyra förberedelseskolor lyckas genom sina 

arbetssätt att ge nyanlända elever en god introduktionsutbildning, riktar Feinberg 

(2000) kritik mot dem. Forskaren anser att alla förberedelseskolorna behöver skapa 

ännu bättre kontakter mellan nyanlända elever och andra elever så de kan umgås och 

kommunicera så att nyanlända elever också får lära sig mottagarlandets kulturella 

koder (a.a.).  

Short (2002) förklarar att tack vare arbetssätten på Förberedelseskola 1 får eleverna 

det stöd de behöver och även integreras genom samarbete med elever på andra 

skolor, och deras tid i Förberedelseskola 1 gör dem då bra förbereda inför fortsatta 

studier (a.a.). Arbetssätten i Feinbergs (2000) två förberedelseskolor San Francisco’s 

Newcomer High School och Redwood Elementary School skiljer sig åt från 

arbetssättet i Shorts (2002) Förberedelseskola 1 genom att de nyanlända eleverna i 

det sistnämnda arbetsättet även får integreras med andra elever. Men konsekvenserna 

av alla tre arbetssätten är nästan desamma. Eleverna i Shorts (2002) 

Förberedelseskola 2 klarar sig också bra tack vare de varierande arbetssätten de har 

och att de går ett helt gymnasieprogram som försöker uppfylla deras behov (a.a.).   

En av konsekvenserna som Stritikus och Nguyen (2010) observerade var att eftersom 

arbetssätten med de nyanlända eleverna var centraliserade till NNC23, kunde eleverna 

inte dra nytta av resurserna längre när de gick vidare till andra skolor. Författarna 

                                                 

 

 

 

23 Northwest Newcomer Center, en förberedelseskola i Stritikus och Nguyens (2010) studie. 
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observerade också att de två olika arbetssätten som användes, BELAA24 och CLI25, 

ibland stod i strid med varandra. Den ena sidans försök att implementera något kunde 

hindras av den andra sidan då de inte ansåg att sådana kunskaper var nödvändiga och 

fokus behövde läggas på annat. Ett av problemen var att användandet av BELAA 

gjorde eleverna ointresserade då de inte förstod syftet med övningarna och fick inte 

använda språket kreativt. Ytterligare problem som observerades var att de övningar 

som användes låg under elevernas kognitiva kapacitet och var således inte 

utmanande (a.a.).  

Hersi & Watkinson (2012) förklarar att utöver den för eleverna väldigt stödjande 

skolstrukturen var lärarnas intresse för eleverna stort. De satte upp mål för sina 

nyanlända elever, motiverade dem och föreföll att tro på deras förmågor att uppnå 

något med sina liv. De skapade förhållanden med sina elever som baserades på 

respekt och tillit, vilket noterades av eleverna. Lärarna involverade sig även i 

elevernas liv utanför skolan, då de bland annat organiserade studiebesök. Detta 

bidrog till starkare relationer mellan de nyanlända eleverna och lärare (a.a.).  

                                                 

 

 

 

24 Basic English Language Acquisition Approach, ett arbetssätt i Stritikus och Nguyens (2010) studie. 
25 Content and Language Instruction, ett arbetssätt i Stritikus och Nguyens (2010) studie. 
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5 DISKUSSION  

Att analysera och diskutera resultaten är steg nummer sju i Forsberg och 

Wengströms (2008) åttastegsplan, och nedan redovisas en diskussion kring olika 

aspekter av resultatet med hjälp av det specialpedagogiska perspektivet och 

bakgrunden samt pedagogiska implikationer. Även en slutsats presenteras och 

förslag på hur man skulle kunna arbeta vidare med denna studie i framtiden.  

5.1 Sociala faktorer 

Flera av artiklarna har observerat arbetssätt som ser till att nyanlända elever inte ska 

bli socialt eller kulturellt isolerade, det vill säga en avsaknad av integration. 

Permisáns och Fernández (2007) arbetssätt Transitional Classrooms (TC) har 

potential att bidra till att de nyanlända eleverna får kontakt med elever av 

mottagarlandets kultur. Dock, förefaller systemet som används i TC där nyanlända 

elever får hjälp och stöd av två elever från mottagarlandet inte helt oproblematiskt då 

mycket av ansvaret för att de nyanlända eleverna ska få en god social kontakt hänger 

på de elever vilka valts ut som stödjare. Mycket av ansvaret flyttas således över från 

pedagogerna till mottagarlandets elever. Detta kan då jämföras med vad Hersi och 

Watkinson (2012) observerade där lärarna valde att involvera sig i de nyanlända 

elevernas liv och guida dem genom skolväsendet. Då flyttades ansvaret för de 

nyanlända elevernas sociala integration över till pedagogerna istället. Men, att ha 

kamratstödjare för de nyanlända eleverna som i Permisán och Fernández (2007) 

arbetssätt TC som främjar social integrering framstår som mer framgångsrikt än att 

inte ha någon integrering alls.  

Som problematiskt framstår också det som Allen (2006) har observerat där 

nyanlända elever i förberedelseklasser betraktas som socialt isolerade och uppmanas 

att på egen hand söka sig till klubbar eller idrottslag. Det är tveksamt att nyanlända 

elever som befinner sig i ett socialt utanförskap kommer kunna ta sig ur detta på 

egen hand enbart genom att söka sig till olika studentorganisationer, anser författarna 

av denna studie. Detta är problematiskt eftersom ansvaret för den nyanlände elevens 

integration skjuts till eleven själv, tycker vi. Vad som är intressant med just Allens 

(2006) observation är att trots att utbildningen sker i en förberedelseklass blir de 

nyanlända eleverna isolerande från resterande av skolans elever. Vi kan jämföra det 

med K-12 School som Feinberg (2000) observerade vars explicita syfte egentligen 

var att segregera de nyanlända eleverna från mottagarlandets elever. I fallet med 

Feinbergs (2000) K-12 School var isoleringen inte bara social utan även geografisk 

medan förberedelseklasserna som Allen (2006) observerade var enbart socialt 

isolerade. Det är viktigt att notera då det visar att förberedelseklasser inte 

nödvändigtvis är bättre på att socialt integrera de nyanlända eleverna även om den 

geografiska förutsättningen kan ses som bättre, tycker vi. Från ett specialpedagogiskt 

perspektiv kan en segregering av elever med specialbehov ge socioekonomiska 

konsekvenser för elevernas framtid (Oliver 1992 se Brodin och Lindstrand 2004, s. 

86). En tanke som klart är värd en reflektion i samband med ovan nämnda arbetssätt, 

tycker vi. Risken finns att misslyckad social integration från skolors håll kan leda till 

socioekonomiska svårigheter för nyanlända elever i framtiden, men även för resten 

av samhället (a.a.).  
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5.2 Utbildningsmetoder och deras konsekvenser 

När det gäller att undervisa de nyanlända eleverna i antingen endast mottagarlandets 

språk eller i flera skolämnen, förekommer endast språkundervisning oftare i 

förberedelseskolor och undervisning i flera ämnen förekommer oftare i 

förberedelseklasser, visar resultaten. I bland annat Feinbergs (2000), Shorts (2002) 

och Stritikus och Nguyens (2010) studier presenteras tre förberedelseklasser och fem 

förberedelseskolor där de nyanlända eleverna endast får undervisning i 

mottagarlandets språk. Men, i bland annat Hersis och Watkinsons (2012) och 

Permisáns och Fernández (2007) studier presenteras i fem förberedelseklasser och tre 

förberedelseskolor arbetssätt där eleverna får undervisning i flera skolämnen. Från 

ett specialpedagogiskt perspektiv, är det arbetssätt där de nyanlända eleverna får läsa 

flera ämnen samtidigt troligtvis bättre för dem då de förutom språkinlärning har 

möjlighet att även få integreras bland andra elever än bara nyanlända (Brodin & 

Lindstrand 2004). Oavsett hur introduktionsundervisning för nyanlända elever 

utformas behöver de nyanlända eleverna få en strukturerad vardag med bestämda och 

likartade aktiviteter varje dag så att de utvecklar meningsfulla rutiner i det nya 

samhället (Elmeroth och Häge 2009).  

Även erbjudandet om modersmålsundervisning skiljde sig markant, där endast tre 

förberedelseklasser i bland annat Shorts (2002) och Permisáns och Fernández (2007) 

studier och fem förberedelseskolor i bland annat Feinbergs (2000) och Shorts (2002) 

studier kunde erbjuda någon form av modersmålsundervisning för de nyanlända 

eleverna. Med tanke på de låga siffror vårt resultat visar, speciellt i 

förberedelseklasser, framstår inte modersmålsundervisning för nyanlända elever vara 

högt prioriterat bland skolorna generellt, då det verkar bero på tillgången på 

modersmålslärare ifall nyanlända elever får undervisning i sitt modersmål eller inte. I 

de förberedelseklasser och förberedelseskolor som erbjöd modersmålsundervisning 

visar resultaten att de hade bra med resurser, vilket kan vara en förklaring.  

När det gäller tiden som en nyanländ elev spenderar i en förberedelseklass eller i en 

förberedelseskola varierar resultaten mycket. Men, resultaten visar att nyanlända 

elever i förberedelseklass spenderar minst ett halvår där, som exemplifieras i 

Permisáns och Fernández (2007) studie. I de flesta fall verkar vistelsetiden vara 

individuell när det gäller förberedelseklasser, men ändå går de flesta av eleverna där 

från ett halvår till maximalt ett och ett halvt år. När det gäller förberedelseskolor är 

vistelesetiden olika, beroende på om skolan erbjuder en hel utbildning eller ej. De 

nyanlända eleverna som gick en hel utbildning vistades på skolan i tre till fyra år som 

i exempelvis Feinbergs (2000) studie, medan de som bara hade kortare 

introduktionsundervisning på en förberedelseskola spenderade nästan lika mycket tid 

där som elever i förberedelseklasser, cirka ett eller ett och ett halvt år. 

Med tanke på ovanstående tid som nyanlända elever får på sig att lära sig ett nytt 

språk undrar vi ifall tiden räcker, alltså cirka ett år, för att uppnå en tillräckligt god 

språknivå för att kunna fortsätta med studier i ordinarie skola. Svaret verkar bero på 

mängden resurser som de nyanlända får tillgång till i förberedelseklasserna eller 

förberedelseskolorna. Resultaten visar att de förberedelseklasser och 

förberedelseskolor som erbjöd bra resurser, det vill säga hade bra ekonomi, och 

stödjande och varierande arbetssätt för de nyanlända eleverna visade på positiva 

konsekvenser för de nyanlända elevernas kommande skolgång. Vidare, visar 

resultaten att de nyanlända elever som även fick modersmålsundervisning och blev 

integrerade bland andra elever i mottagarlandet fick en ännu mer positiv kommande 
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skolgång, men det är främst tillgången till resurserna som framgången beror på. Det 

spelade heller ingen roll om de nyanlända endast läste språk eller flera skolämnen 

samtidigt under introduktionsundervisningen, så länge undervisningen var stödjande 

och resurserna bra fick det en positiv påverkan på elevernas kommande skolgång. 

Utifrån ovanstående diskussion framstår det som möjligt för de nyanlända eleverna 

att uppnå en god språknivå efter cirka ett års tid ifall de får lära sig under stödjande 

arbetssätt.  

Från ett specialpedagogiskt perspektiv, behöver nyanlända elever mycket 

specialpedagogiskt stöd som uppfylller deras behov (Simeonsdotter Svensson 2002), 

och de förberedelseklasser och förberedelseskolor som tack vare goda resurser kunde 

erbjuda detta gav de nyanlända en bra skolstart i mottagarlandet, både språkligt och 

mentalt. Men, i de fall där de nyanlända eleverna fick en sämre 

introduktionsundervisning på grund av bristande resurser som i exempelvis 

Feinbergs (2000) K-12 School, visar det sig att de nyanlända elevernas fortsatta 

skolgång blev besvärlig. Asmervik m.fl. (1995) förklarar att elever med någon form 

av funktionsnedsättning, som exempelvis stora brister i mottagarlandets språk, kan få 

ytterligare problem senare under skolgången eller i livet, som exempelvis social 

isolering. Nyanlända elever som får introduktionsundervisning liknande den som 

erbjuds i Feinbergs (2000) K-12 School har stor chans att få sociala och språkliga 

problem under kommande skolgång och i livet.  

5.3 Arbetssättens likheter och skillnader 

Det finns en mängd likheter och skillnader mellan de arbetssätt som har observerats 

av artikelförfattarna i länder världen runt. När det kommer till vad de nyanlända 

eleverna utbildas i har Permisán och Fernández (2007), Short (2002), Feinberg 

(2000) samt Hersi och Watkinson (2012) observerat arbetssätt vars fokus legat på att 

lära de nyanlända eleverna mottagarlandets språk och även andra skolämnen. Att 

utbilda eleverna i mer än mottagarlandets språk är dock viktigt då pedagoger inte kan 

anta att den nyanlände eleven, även med ett bra språk, har alla de grundläggande 

kunskaper som krävs för att ta sig vidare i skolan. del Olmo (2010) samt Stritikus 

och Nguyen (2010) har även de observerat liknande intentioner, men i respektive 

studies arbetssätt uppfylls inte intentionen, antingen på grund av motsättningar i 

arbetslagen som i Stritikus och Nguyens (2010) studie eller att skolmaterialet inte är 

tillräckligt bra som i del Olmos (2010) studie. 

Ovanstånde förefaller sig likna det som Bunar (2012) också tidigare har observerat. 

Han menar att fokus i de svenska skolor som han har observerat ligger på att 

antingen utbilda eleverna i det svenska språket i en förberedelseklass under en längre 

tid på cirka ett år eller att eleverna får en kortare vistelse i en förberedelseklass för att 

snabbt integreras in i en vanlig klass (a.a). Dock, förefaller det som om även de 

arbetssätt som Bunar (2012) observerade saknar intentionen att fylla i eventuella 

kunskapsluckor och de nyanlända eleverna verkar förväntas ha de grundkunskaper 

som krävs för att följa med i ordinarie undervisning. Han menar också att det behövs 

styrdokument och introduktionsplaner som dikterar hur arbetet med nyanlända elever 

ska gå till, något som även Stritikus och Nguyen (2010) har observerat behövs. 

Bristen på styrdokument och introduktionsplaner är således inte enbart ett problem i 

Sverige, utan i flera länder i världen. Dock, redovisade Permisán och Fernández 

(2007) och Short (2002) arbetssätt i förberedelseklass där de nyanlända eleverna får 

under vissa timmar undervisning tillsammans med andra elever i mottagarlandet 
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under dagen och det är det önskvärda introduktionsarbetssättet som Bunar (2012) 

också vill införa i svenska skolor. Däremot, har Bunar (2012) inte observerat några 

förberedelseskolor som exempelvis Stritikus och Nguyen (2010), Feinberg (2000) 

eller Short (2002) har gjort. Det förstår vi beror på att det arbetssättet inte existerar i 

Sverige, och att möjligheten att skapa enbart förberedelseskolor för nyanlända elever 

inte finns i Sverige. Svenska skolor kan möjligtvis ha valt förberedelseklass som den 

metod som är mest lämplig för att potentialen för enklare integration finns, tror vi.  

5.4 Centralisering av tjänster 

I Stritikus och Nguyens (2010) studie var det intressant när de observerade att de 

nyanlända eleverna vid deras förberedelseskola NNC26 förlorade den support som de 

hade tillgång till för att utvecklas då de lämnade förberedelseskolan för att gå vidare 

till en ordinarie skola. Det innebär att de nyanlända eleverna vid NNC hade en till två 

terminer på sig att skaffa sig bra kunskaper i mottagarlandets språk så de kan följa 

med i en ordinarie klass (a.a). Problematiken med detta som vi ser och som kan 

diskuteras är om en elev faktiskt kan skaffa sig de kunskaper i mottagarlandets språk 

som krävs för att eleven ska kunna följa med i ordinarie undervisning, med tanke på 

de arbetssätt som förberedelseskolan NNC redovisade.  

Ytterligare problematik anser vi är det kriterium som användes av NNC och som den 

nyanlände eleven måste ha uppfyllt för att få tillträde till skolans specialiserade 

tjänster. Kriteriet var att den nyanlände eleven måste besitta låga kunskaper i 

mottagarlandets språk (Stritikus och Nguyen 2010). Det nämns ingenting om den 

nyanlände elevens tidigare kunskaper i skolämnen eller vikten av en utveckling av 

dessa. I vårt resultat utförs det dock enligt Stritikus och Nguyen (2010) undervisning 

som inbegriper språkinlärning (CLI27 och BELAA28), men eftersom det saknas en 

central läroplan handlar det om vad den enskilda läraren finner viktigt att undervisa 

om (a.a). Med ovanstående i åtanke framstår det i NNCs fall som problematiskt med 

en centralisering av tjänsterna som så har gjorts. Det är anmärkningsvärt att det inte 

finns en central läroplan vilket hade organiserat förberedelseskolan och arbetssätten 

på ett mycket bättre sätt, tycker vi. Brodin och Lindstrand (2004) menar att valet av 

specialpedagogiska arbetssätt är viktigt för de nyanlända elevernas fortsatta 

skolgång. Men såsom observerats har NNC inte valt ett specifikt arbetssätt som alla 

pedagoger borde följa, vilket i viss mån har inneburit att lärarlagen har motarbetat 

varandra. 

Huruvida ovanstående problem bara kan vara exklusivt för förberedelseskolor är 

svårt att säga då det inte bara beror på skoltypen, tycker vi. Problemet med NNC är 

att alla tjänster för skoldistriktet är centraliserad till just den skolan (Stritikus och 

Nguyen 2010). Hade det funnits tillgängliga resurser i form av specialpedagoger för 

eleverna när de sökte sig vidare till andra skolor hade möjligtvis problemet med 

                                                 

 

 

 

26 Northwest Newcomer Center, en förberedelseskola i Stritikus och Nguyens (2010) studie.  
27 Content and Language Instruction, ett arbetssätt i Stritikus och Nguyens (2010) studie. 
28 Basic English Language Acquisition Approach, ett arbetssätt i Stritikus och Nguyens (2010) studie. 
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disponeringen av distriktets resurser minskat eller omintetgjorts, tror vi. Vi anser att 

de skolor som använder sig av förberedelseklass har en bättre möjlighet att undvika 

problemet som fanns med förberedelseskolan NNC. Återigen, beror det dock på fler 

faktorer. Har den nyanlände eleven efter att ha avklarat sin introduktionstid i 

förberedelseklassen eller förberedelseskolan en möjlighet att återkomma till den för 

att ta del av tjänsterna som de bistår med vore det till den nyanlände elevens fördel. 

En för stark centralisering av tjänster kan vara till nyanlända elevers nackdel, men ett 

system där det finns ytterligare specialpedagogisk support för eleverna då de lämnar 

förberedelseklasser eller förberedelseskolor är att föredra, enligt oss.  

5.5 Pedagogiska implikationer 

I resultatet har vi redovisat olika arbetssätt med nyanlända elever, där de nyanlända 

ibland endast läser mottagarlandets språk och att de ibland läser flera skolämnen 

samtidigt. Från ett pedagogiskt perspektiv är båda arbetssätten möjliga och resultaten 

visar att båda arbetssätten har stor chans att ge de nyanlända eleverna en god 

introduktionsutbildning. Som resultaten också visade fick nyanlända elever vars 

skola gav dem en introduktionsundervisning med bra tillgång till resurser en positiv 

kommande skolgång. Därför är specialpedagogiska undervisningsmetoder mycket 

viktiga för att de nyanlända eleverna ska få så bra stöd under sin språkinlärning som 

möjligt. Får eleverna även tillgång till modersmålsundervisning gynnar det dem 

också. Får eleverna bra stöd är det då också möjligt för dem att lära sig 

mottagarlandets språk under cirka ett års tid.  

 

Det är också viktigt att de nyanlända eleverna får integreras socialt bland 

mottagarlandets elever, och det är en skolas ansvar att det sker. Trots att resultaten 

visat att integrering inte nödvändigtvis är en vital faktor för att de nyanlända ska få 

en lyckad skolgång, tycker vi att det är viktigt att eleverna integreras så mycket som 

möjligt genom diverse aktiviteter. Från ett specialpedagogiskt perspektiv är social 

integrering gynnsamt för de nyanlända, men också för mottagarlandets elever då 

båda får ett kulturutbyte som hjälper till att öka förståelsen och toleransen gentemot 

varandra (Brodin & Lindstrand 2004). 

 

I andra länder i världen som resultaten visar säger styrdokument som ger skolor 

riktlinjer för hur arbete med nyanlända ska gå till mycket olika saker. Arbetet 

utformas olika beroende på hur man ser på de nyanlända eleverna och vad man anser 

att de behöver lära sig. I Sverige, precis som Bunar (2012) förklarade, behövs 

tydligare riktlinjer och styrdokument för hur arbetet för nyanlända elever kan gå till, 

så de får en bra skolstart som ger dem möjlighet att klara av en hel skolgång. Det är 

också skolans ansvar. Kvalitén på de nyanlända elevernas introduktionsutbildning 

beror som sagt på tillgången till resurser, som det även i svenska skolor ibland är en 

brist på, men ifall de nyanlända eleverna även senare under ordinarie undervisning 

skulle få tillgång till specialpedagogiskt stöd i skolan vore det mycket gynnsamt för 

dem.  

 

Som pedagog är det en del man kan ha i åtanke om man får en elev som nyligen 

genomgått introduktionsundervisning. Även ordinarie pedagoger ska ha kunskap om 

specialpedagogiska arbetssätt, och när det gäller nyanlända elever är det en god idé 

att arbeta med multikulturella undervisningsmetoder så de nyanlända eleverna får 

känna dig delaktiga i undervisningen. Att ha förståelse för att eleverna även kan ha 
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traumatiska bakgrunder är viktigt, då de känslomässigt kan få det svårt i skolan 

också. Elmeroth och Häge (2009) förklarar att nyanlända elever kan utveckla PTSD 

– posttraumatiskt stressyndrom och Kadesjö (2008) menar att elever med PTSD eller 

minnen av traumatiska upplevelser kan få koncentrationssvårigheter i skolan som 

kan leda till en svårare skolgång. Som lärare är det viktigt att ha förståelse för att 

nyanlända elever kan ha en komplicerad bakgrund och att man som pedagog stöttar 

dem i deras skolgång så gott man kan.  

 

Pedagoger borde också engagera sig i sina elever och försöka skapa goda relationer 

till dem i klassrummet, och även nyanlända elever ska kunna känna sig uppskattade 

och bli sedda i skolan. Alla pedagoger, inkluderar författarna av denna studie, borde 

skaffa sig bra kunskaper om nyanlända elever och hur man skulle kunna arbeta med 

dem i skolan då de flesta pedagoger någongång kommer att få en relativt nyanländ 

elev i sin klass.  

5.6 Slutsats 

Att dra slutsatser är det åttonde och sista steget i Forsberg och Wengströms (2008) 

åttastegsplan. Resultaten i denna litteraturstudie visar att det förekommer olika, men 

ändå liknande, arbetssätt med nyanlända elever världen över. Antingen får de 

nyanlända eleverna börja i förberedelseklass, en metod som svenska skolor har 

anammat, eller sätts de i en förberedelseskola och får antingen 

introduktionsundervisning i cirka ett år eller en utbildning på tre till fyra år. För att 

de nyanlända ska få en lyckad introduktionsundervisning och en god kommande 

skolgång krävs det att de får tillgång till bra resurser, som exempelvis bra 

skolmaterial och bra språkinlärningsmetoder av pedagogerna som arbetar med dem. 

Studien har inte påvisat något optimalt arbetssätt med nyanlända elever, utan så 

länge de nyanlända eleverna får mycket specialpedagogiskt stöd, gärna socialt 

integreras genom aktiviteter med andra elever samt också gärna får tillgång till 

modersmålsundervisning under sin skolgång fungerar olika arbetssätt också. Dock, 

skulle vi som framtida pedagoger i Sverige gärna se att tydligare styrdokument eller 

en introduktionsplan om hur svenska skolor kan arbeta med nyanlända elever införs 

så att fler, om möjligt alla, nyanlända elever kan få en likvärdig utbildning. 

5.7 Förslag på framtida forskning 

Som framtida forskning är det till exempel möjligt att undersöka om det finns några 

optimala arbetssätt som kan ligga till grund för en svensk introduktionsundervisning 

för nyanlända elever. Vår studie har inte riktat in sig på att finna ett optimalt 

arbetssätt, utan endast att få en bild av vilka arbetssätt som existerar idag. Den 

forskningen skulle sedan kunna ligga till grund för en introduktionsplan för 

nyanlända elever i Sverige.  
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