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Abstrakt 

Syftet med studien är att analysera hur nyanlända elever integreras i den svenska skolan 

och att undersöka vilka arbetsformer lärare i förberedelseklass, och lärare som arbetar 

med svenska som andraspråk använder sig av i utbildningen av nyanlända elever. 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem lärare på tre skolor i två olika kommuner i 

södra Sverige. Under intervjuerna låg fokus på vilka arbetssätt lärare använder sig av, 

gällande två viktiga komponenter i integrationsarbetet: mottagningen och 

undervisningen. Eftersom undersökningsgruppen är relativt liten så ger det enbart en 

insikt i hur arbetet kan se ut, men då likheterna är uppenbara så antyder det att samma 

arbetssätt förekommer på andra skolor. Resultaten visar att mottagningen sköttes på 

liknande sätt på alla undersökta skolor, det vill säga, deltagande vid första mötet med 

eleven var det samma, och kartläggningen påbörjades omgående. Vidare 

individanpassas undervisningen för eleverna efter deras behov och förutsättningar. 

Eftersom de flesta nyanlända eleverna är kulturellt olika, så varierar också deras 

skolerfarenheter, vilket gör att undervisningsmetoderna skiljer sig beroende på hur 

elevgruppen ser ut. Svenskaundervisning och socialt samspel med andra svenska elever 

anses vara de två viktigaste faktorerna för de nyanlända elevernas integrationsprocess. 
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1 Inledning  

Den svenska skolan har förändrats en hel del de senaste decennierna. Elevgrupperna ser 

inte likadana ut då de nu är mer språkligt och kulturellt heterogena än någonsin förr. 

Den här utvecklingen har lett till nytänkande och skapande av nya pedagogiska 

arbetssätt. Lärarna ställs inför en rad utmaningar då språkinlärningsprocesserna ser 

annorlunda ut i  och med de nyanlända elevernas olika kulturella bakgrunder (Mattson 

& Håkansson, 2011). Sverige är idag ett mångkulturellt land där människors bakgrunder 

på många sätt skiljer sig åt, och där många har väldigt olika erfarenheter av att 

exempelvis gå i skola. Många av de som kommit till Sverige har fått fly från sitt 

ursprungsland och har inte haft möjlighet att förbereda sig på ett nytt liv i ett annat land 

med ett annat språk och andra levandsvanor. Det är därför oerhört viktigt att skolorna 

som dessa invandrarbarn och ungdomar blir placerade på, förhåller sig till deras, ibland 

traumatiska, livssituationer för att kunna underlätta deras skolgång och göra den så 

effektiv som möjligt (Bunar, 2010). I den svenska skolan finns det många elever med 

annat modersmål än svenska, som inte klarar de krav som ställs på dem. Det vill säga, 

de har svårigheter med att nå kunskapsmålen i de olika ämnena, och anledningen är att i 

de flesta fall så har eleverna inte tillräckliga språkkunskaper i förhållande till att 

ämnesundervisningen med tiden blir allt mer komplex (Mattson & Håkansson, 2011).  

I Sverige är det inte lagstadgat specifikt hur skolorna runtom i landet ska ta hand 

om de nyanlända eleverna. Det som står i skollagen är att svenska för invandrare ska 

erbjudas till de som är i behov av det (22 kap, 11§). Dessutom står det att varje elev, 

utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utvecklas och stimuleras i sitt lärande (3 

kap, 3§), och det här innefattar givetvis också de nyanlända eleverna. Alltså, det finns 

ingen särskild organisatorisk modell vilken måste följas enligt lag, vilket har resulterat i 

att arbetet ser olika ut på de flesta skolorna i kommunerna runtom i Sverige. De 

arbetssätt som förekommer på skolorna riktar sig ofta på att de nyanlända lär sig 

svenska, vilket också är en vital del i de nyanländas integreringen i skolan och 

samhället. Att behärska svenskan är väsentligt på så sätt att det blir en markör för 

svenskhet (Tallberg Broman m.fl., 2002). Vidare står det i läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) att skolan ska ansvara för att varje elev 

efter sin tid i grundskolan ”kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt” (LGR 11).  

De barn och ungdomar som kommer till Sverige från ett annat land och som har 

dåliga eller inga kunskaper alls i svenska, skulle onekligen få en tuff skolstart om de 
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blev placerade i en ordinarie klass, där närmare all undervisning är på svenska. I och 

med att det här skulle göra skolsituationen jobbig för både elev och undervisande lärare 

så använder sig mångkulturella skolor av olika arbetsformer för att underlätta elevernas 

skolgång. En metod är de så kallade förberedelseklasserna. Dessa är omdiskuterade, 

men är en vanlig organisatorisk modell.  I dessa klasser får de nyanlända eleverna 

möjlighet till en skolstart tillsammans med andra nyanlända elever, och där det 

huvudsakliga fokuset ligger på att lära sig det svenska språket för att senare kunna delta 

i ordinarie undervisning. Ett alternativ till det här är att de nyanlända blir placerade i 

ordinarie klass tillsammans med de svenska eleverna, och istället får handledning på sitt 

modersmål. Eftersom dessa två organisationsmodeller är de som i huvudsak används 

och förekommer på skolorna runtom i Sverige, så finns det med dessa två arbetssätt 

givetvis både för- och nackdelar (Bunar, 2010) vilket också kommer diskuteras i den här 

studien. 

Trots avsaknaden av ett speciellt mottagningssystem som fungerar på alla skolor 

när det gäller att inkludera och undervisa de nyanlända eleverna, så finns det åtminstone 

råd från Skolverket (2008). De tar upp sådant som kommunen och skolan bör göra i 

arbetet med nyanlända elever. Bland annat står det att ”det är viktigt att skolan 

organiserar undervisningen utifrån varje nyanländ elevs behov och förutsättningar” 

(2008:14). Eftersom de riktlinjer som kommer från skolverket enbart är förslag på vad 

som bör göras, innebär det att de skolor som tar emot nyanlända elever kan utforma 

mottagandet och klassrumsundervisningen på ett sätt som de anser lämpligast för den 

nyanlända eleven. Det här är självfallet bra för de nyanlända eleverna, men samtidigt en 

svår och utmanande uppgift för lärarna. Eftersom de, enligt skollagen, måste se till varje 

enskild elevs behov och förutsättningar så ställs automatisk höga krav på utbildningen. 

Viktiga faktorer för en lyckad och välorganiserad utbildning för de nyanlända eleverna 

grundar sig i att det finns tillräckligt med resurser och erfarna pedagoger (Mattson & 

Håkansson, 2011).  

Invandringen till Sverige har, från konfliktdrabbade länder på olika håll i 

världen, under de senaste åren varit hög och den ökar successivt (SCB, 2013). Syrien är 

ett av de länder där människor tvingas fly från, och Sverige anses idag inom EU vara 

det primära destinations- och mottagarlandet för människor på flykt därifrån 

(Migrationsverket, 2013). Det här innebär att många nyanlända elever blir placerade på 

svenska skolor runtom i landet, vilket betyder att de olika organisationsmodellerna för 

mottagning och utbildning av nyanlända elever måste fungera väl. Det ställs alltså krav 
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på skolorna att de kan ta hand om och ge dessa elever en grundläggande och 

förberedande skolgång utifrån deras förutsättningar och erfarenheter.  

Utifrån forskning på området så går det att konstatera att arbetsformerna idag 

varierar skolor emellan, vilket gör det intressant och lärorikt att få en insyn i hur ett 

urval av grundskolor i två olika kommuner i södra Sverige arbetar med just utbildning 

av nyanlända elever. 
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2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här undersökningen är att belysa hur lärare i förberedelseklass, och 

lärare som arbetar med nyanlända elever i SVA (Svenska som andraspråk) utformar sin 

undervisning för att främja de nyanlända elevernas integration och inkludering i den 

svenska skolan och samhället. Kunskapsbristen i det svenska språket hos många 

nyanlända elever är ett hinder för både lärare och elever när det gäller att uppnå 

kunskapsmålen. Det är de ansvariga lärarnas uppgift att se till så att de nyanlända får 

den hjälp de behöver och tillägnar sig nödvändiga kunskaper i det svenska språket så de 

kan få en normal skolgång. I och med att antalet barn och ungdomar som invandrar till 

Sverige är relativt högt så är det som sagt viktigt att skolorna arbetar på ett sätt som 

förbereder dem språk- och kunskapsmässigt för att integrationen ska gå så bra som 

möjligt. I studien kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

 Hur ser mottagningen av de nyanlända eleverna ut och hur utformas deras 

undervisning så att deras behov och förutsättningar tillgodoses? 

 Hur ser integrationsarbetet ut och vad gör lärare i förberedelseklass och i 

svenska som andraspråk för att främja de nyanlända elevernas integration i den 

svenska skolan? 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Vilka är de nyanlända? 

Definitionen som används för nyanlända elever i den här studien kommer från 

skolverket (2009), och följande definition tar upp några av de aspekter som definierar en 

nyanländ elev. Begreppet ”nyanländ” används om de barn och ungdomar som kommer 

till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan, gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan. Många av de som kommer har familj med sig, medan andra kommit 

utan legala vårdnadshavare. Det kan vara så att de barn och ungdomar som börjar i 

skolan redan har spenderat en längre tid i landet, och därmed lärt sig svenska i viss 

utsträckning. Begreppet nyanländ kan alltså betyda att eleven är nyanländ till skolan och 

inte nödvändigtvis till landet (Skolverket, 2009). 

De barn och ungdomar som bosätter sig i Sverige har med sig upplevelser från 

sina respektive ursprungsland, vilket påverkar studiesituationen. Det vill säga, deras 

hälsotillstånd kan se väldigt olika ut beroende på vad de upplevt och vilka 

omständigheter de levt i. Det förekommer ofta en blandning av elever där vissa kommer 

från en trygg miljö och andra har med sig traumatiska upplevelser från ursprungslandet. 

Skolbakgrunden är också någonting som skiljer sig mycket bland eleverna och det är 

ingen självklarhet att alla har haft möjlighet att gå i skolan. Flertalet ungdomar som 

kommer till Sverige har dock redan en relativt etablerad insyn i skolverksamhet och vad 

det innebär att gå i skola, vilket gör att det svenska skolsystemet kan komma att kännas 

främmande för de nyanlända (Skolverket, 2009). 

 

3.2 Skolinspektionens granskning av arbetet med nyanlända elever 

(2013) 

Skolinspektionen har enligt skolförfattningarna till uppgift att granska verksamheter 

som rör skola, vuxenutbildning, fritidshem och förskola. De undersöker både skolor 

inom den offentliga sektorn, alltså skolor som drivs av exempelvis kommun och 

landsting, samt fristående skolor. Deras huvudsakliga uppdrag är att skapa en hållbar 

och trygg utbildningsmiljö i Sverige. Det vill säga, skapa förutsättningar för elever att 

lättare nå upp till målen i skolan och att utbildningskvaliteten håller en stadig nivå och 

inte förändras till det sämre (Skolinspektionen, 2013).  

Det är viktigt att det finns en verksamhet som kontinuerligt kontrollerar 

utbildningskvalitén i den svenska skolan. I och med att skolinspektionen har ett 



  
 

6 

 

övergripande ansvar att undersöka mer eller mindre allt inom skolverksamheten så är de 

nyanlända elevernas skolsituation del i deras granskningsarbete. I rapporten 

Övergripande resultat från skolinspektionen (2013) finns de övergripande resultaten av 

en granskning som gjordes av nyanlända elevers utbildning och som baseras på alla 

skolor som ingick i kontrollen. Här uppmärksammades det bland annat att det var 

sällsynt att de nyanlända vid skolstart skulle inkluderas i reguljär undervisning. Det står 

att ”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” (Skolinspektionen, 2013).  

En annan punkt de tar upp är bristen på studiehandledning på modersmålet. 

Enligt skolinspektionen ska eleven med hjälp av studiehandledning på modersmålet, 

trots dåliga kunskaper i det svenska språket, få det lättare att följa med på lektionen. 

Eleven ska på så sätt kunna utveckla sina kunskaper inom de ämnen som eleven 

studerar. Risken med att inte erbjuda eleven studiehandledning på modersmålet är en 

minskad kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2013).  

 

3.3 Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända elever 

Skolverkets allmänna råd för utbildning av nyanlända består av rekommendationer och 

är utformade för att hjälpa de verksamhetsansvariga och skolpersonal i deras arbete med 

nyanlända elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Råden anger hur arbetet 

borde utföras för att främja och påverka utvecklingen i en viss riktning. De skolor som 

genomför utbildningen av nyanlända elever på annat sätt än det skolverket 

rekommenderar, behöver nödvändigtvis inte följa de allmänna råden så länge skolans 

författningar tillämpas (Skolverket, 2008). Bortsett från de bestämmelser och regler som 

finns för asylsökande elever gällande rätten till skolgång, så gäller alla skolförfattningar 

för nyanlända på samma sätt som för de ordinarie eleverna.  

 

3.4 Mottagande och undervisning av nyanlända elever 

Nyanlända elever i den svenska skolan är ett område vilket det finns ganska få studier 

om, och det anses av många också vara ett område där det finns mycket brister. I och 

med att de flesta nyanlända elever inte behärskar det svenska språket när de börjar 

skolan så blir det svårt att uppnå kunskapsmålen. Det är då viktigt att det här studeras 

och uppmärksammas eftersom det kan öka förståelsen och kunskapen för arbetet med 

nyanlända elever, vilket i sin tur kan leda till en utvecklad och förbättrad utbildning. 
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Bunar (2010) beskriver i den sortering han gjorde att det framkom att endast ett fåtal 

texter av det materialet som fanns faktiskt direkt fokuserade på nyanlända elever.  

Huvuddelen av den insamlade litteraturen, mestadels doktorsavhandlingar, har att göra 

med exempelvis invandrarbarn i den svenska skolan och flerspråkighet, men de handlar 

inte nödvändigtvis om nyanlända elevers situation (Bunar, 2010). Alltså, även om 

materialet i många fall berör barn med utländsk bakgrund, så är de flesta studier mer 

inriktade på till exempel migrationsbakgrund och sådant som rör det vardagliga livet 

utanför skolan.  

I utredningen Utbildning av nyanlända elever (2013), vilken är en 

departementspromemoria framtagen av regeringskansliet, diskuteras de nyanlända 

elevernas skolsituation och den arbetades fram i syfte att förbättra utbildningen. Det 

som diskuteras är bland annat de nyanländas mottagande och undervisning i skolan. 

Kommuner och skolor utformar själva sina arbetsplaner och riktlinjer för hur de 

nyanländas utbildning ska se ut. De två vanligaste organisatoriska modellerna är att 

antingen placera elever i förberedelseklasser, eller låta dem gå till reguljär undervisning 

från första dagen och få andraspråksundervisning och modersmålshandledning i 

klassrummet.  

Det är givetvis så att de nyanlända elevernas tidigare kunskaper styr hur mycket 

hjälp de kommer behöva, och på grund av den stora variationen gällande ålder, 

språkliga och sociala kunskaper så blir det svårt att anpassa undervisningen till varje 

enskild elevs behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2013). Det är 

naturligtvis en utmanande uppgift för lärare i förberedelseklasser där det finns elever 

vilka har olika mycket erfarenhet av att gå i skola. Likaså i de ordinarie klasser de 

nyanlända eleverna slussas ut till, där läraren får i uppgift att integrera och undervisa de 

nyanlända tillsammans med de ordinarie eleverna. 

Vidare så diskuteras lärarens uppfattning om eleverna och att lärare från början 

ofta har låga förväntningar på de nyanlända elevernas prestationer och ser på dem som 

lågpresterande, och det här synsättet är inte att föredra. I och med att de nyanlända 

eleverna är en heterogen grupp så bör istället lärarna utgå från varje enskild elevs 

kunskaper och förmågor då de skiljer sig mycket och ligger på olika nivåer 

(Utbildningsdepartementet, 2013). Det här arbetssättet borde få stort utrymme, men det 

som ligger till grund för att det inte får det genomslag i undervisningen som det borde är 

bristen på kompetent personal som har utbildning och erfarenhet av att arbeta med 

nyanlända elever (Utbildningsdepartementet, 2013). 
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Bunar (2010) nämner en studie som är skriven av Mathias Blob (2004) som handlar om 

arbetet med nyanlända elever. Det är en kartläggning och analys av skolintroduktionen 

av nyanlända invandrarbarn där han undersöker de olika organisatoriska modellerna 

som finns för att ta emot och introducera nyanlända elever. Studien fokuserar på hur 

olika kommuner arbetar med inskrivningsproceduren, placering i förberedelseklass, 

utslussning och övergång till reguljär undervisning samt vilka problem som påträffats.  

             ”Slutsatserna är att det förekommer väsentliga variationer mellan kommunernas 

modeller, främst i ansvarsfrågan och avsaknad av en övergripande kommunpolicy 

för hanteringen av de nyanländas introduktion i skolan. Bristande resurser, 

otillräcklig kompetens och samarbete mellan olika enheter inom kommunen och 

mellan skolorna, liksom bristen på aktiviteter för dem som anländer under 

sommarmånaderna i kombination med det segregerade boendet och traumatiserade 

elever och föräldrar anfördes av de ansvariga tjänstemännen som de största 

svårigheterna. Däremot menar Blob att i samtliga kommuner finns en hög grad av 

medvetenhet om betydelsen av ett nära och produktivt samarbete med föräldrarna, 

medan betydelsen av modersmålslärarna i förberedelseklasserna liksom 

handledningen på elevernas modersmål, betonades olika” (Bunar, 2010:55).  

 

Det som tas upp här har starka samband med skolinspektionens rapport från 2009 där 

arbetet med nyanlända elever granskades. De tar upp de brister som Blob (2004) bland 

annat pekar på, det vill säga att utvecklingen har gått väldigt långsamt trots den ökade 

inströmningen av invandrarbarn.  Detta problem förvärras när klasserna på skolorna blir 

större och det saknas kompetenta lärare som har erfarenhet av att undervisa i 

exempelvis förberedelseklasser. Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass 

är ett riskfyllt moment. De kritiska med övergången är exempelvis om den blir för tidig 

då det har en negativ inverkan på elevens färdigheter i undervisningsspråket. I längden 

leder det här till att eleven motsätter sig undervisningen, känner stor press inför att läsa 

fler ämnen samtidigt och får problem att anpassa sig till större undervisningsgrupper. 

Det är också så att för lång tid i förberedelseklass, där det huvudsakliga fokuset ligger 

på svenskaundervisningen, kan hämma elevens motivation och utveckling, samt göra att 

eleven får bristfällig kontakt med andra elever (Blob, 2004:14). En mängd olika studier 

har visat på nödvändigheten med att erbjuda eleverna studiehandledning på 

modersmålet. Det är en bra modell då de flesta eleverna inte behärskar det svenska 

språket (Blob, 2004). 

Flera studier som fokuserar på nyanlända elever har genomförts av personer som 

själva undervisat, eller har erfarenhet av arbete med nyanlända elever som i många fall 
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kommit till Sverige på grund av att de flytt från krigsdrabbade länder. Christina Rodell 

Olgaç (1995) har själv arbetat som lärare i en förberedelseklass och bildat sig egna 

uppfattningar om hur de nyanlända elevernas integration ser ut. Boken 

Förberedelseklassen – en rehabiliterande interkulturell pedagogik (Rodell Olgaç, 1995) 

beskriver vilka tillvägagångssätt lärare enligt henne kan använda sig av och som gynnar 

de, i vissa fall traumatiserade nyanlända eleverna, och hur de kan arbeta på ett 

rehabiliterande och integrerande sätt.  

I och med att studien genomfördes 1998, så finns det anledning att tro att 

situationen har förändrats mycket fram till idag. Blob (2004) som utförde sin studie 

några år senare nämner också att den övergripande funktionen med förberedelseklasser 

är, precis som i ovan nämnda studie, att ge grundläggande svenskakunskaper i syfte att 

förbereda eleven och ge inte bara eleven, utan också familjen möjlighet till en lugn 

skolstart. Föräldrakontakten är en betydande faktor för elevens framgång i skolan, vilket 

har uppmärksammats i flertalet studier (Blob, 2004). Det handlar bland annat om 

föräldrarnas insyn i barnens vardag, utvecklingssamtal och problem relaterade till 

hemmet, och det är viktigt att föräldrar engagerar sig i det då det kan underlätta vissa 

moment i utbildningen. Det finns givetvis både för- och nackdelar med att placera 

nyanlända elever i förberedelseklass och likaså om de först får gå i ordinarie klass, men 

båda organisatoriska modeller används.  

Olgaç skriver i en annan publicering, Interkulturella arbetssätt i en 

förberedelseklass: att lära av sina romska och somaliska elever (1999) att inställningen 

att alla elever är lika och att de inte skiljer sig åt är viktig att komma bort från i 

undervisningen. Det handlar alltså om att läraren måste bekräfta minoritetselevernas 

identiteter, däribland de nyanlända eleverna som är del av den här minoritetsgruppen. 

Det är viktigt att eleven känner sig trygg i sig själv, och att läraren förstår innebörden av 

att elevens ursprungliga kultur skiljer sig från den svenska kulturen och att modersmålet 

förstärks. (Bunar, 2010).  

Mottagandet och den första introduktionen av de nyanlända eleverna är en viktig 

del i processen, i och med att eleven först då möter den svenska skolkulturen och bildar 

sina uppfattningar om hur det kommer bli. Efter att eleven skrivits in på en skola så bör 

den inledande konferensen då eleven, lärare, föräldrar, rektor et cetera är närvarande, så 

snabbt som möjligt genomföras så att elevens deltagande i undervisning inte dröjer 

(Olgaç, 1995). Under mötet får deltagarna en inblick om elevens och familjens 

bakgrund vilket är av stor nytta för de lärare som sedan ska möta dessa elever i 
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undervisningen. Exempel på sådant som läraren bör bilda sig en uppfattning om är 

elevens levnadsmönster, modersmål och om det förekommer fler språk i familjen, 

skolbakgrund, den politiska situationen i elevens ursprungsland, etniska motsättningar 

och religiös tillhörighet (Olgaç, 1995). Eftersom det kan vara svårt att få all den 

nödvändiga information som behövs under den inledande konferensen, så är det 

väsentligt att läraren frågar både eleven och föräldrarna om dessa saker. Utifrån svaren 

kan läraren få en uppfattning om hur eleven ska bli bemött, och givetvis är det här 

någonting som läraren bör göra med alla elever och inte enbart de nyanlända.  

Interaktionen och mötet med de andra eleverna i klassen blir en viktig del då det 

i många fall finns andra barn med samma livssituation och som kanske talar samma 

språk, vilket inbringar en viss samhörighetskänsla och trygghet (Olgaç, 1995). 

Dessutom är det essentiellt att eleverna blir undervisade i sitt modersmål enligt Olgaç 

(1995). ”Själv betonar jag alltid hur enormt viktigt för barnets språkutveckling och 

identitet det är att delta i undervisningen i hemspråket” (Olgaç, 1995:20). 

Studiehandledning på modersmålet i de olika ämnena är betydelsefullt då det blir en 

kort paus från svenskundervisningen, vilket gynnar elevens tankeutveckling och 

förmåga att tänka och resonera på sitt eget språk. Det vill säga, barnen kan givetvis inte 

det svenska språket tillräckligt bra under den första tiden i skolan, vilket gör att de får 

svårt att följa med på lektionen och måste därför använda sitt modersmål på olika sätt 

för att få tillräcklig tankestimulans. Nyttjas inte det här arbetssättet så kan följden bli att 

eleven får det svårt att följa med under de sista åren på högstadiet och på gymnasiet 

(Olgaç, 1995). 

I slutet av 1990-talet arbetades den integrationspolitik fram som gäller än idag, 

och i samband med det så har modersmålsundervisningens ställning i skolan diskuterats, 

och om det är betydelsefullt för elevernas utveckling eller inte (Borevi, 2002). 

Modersmålet har under en tid gått från att ses som ett kulturarv och något som eleverna 

har rätt till att bevara, till att vara ett verktyg för att hjälpa dem att tillgodogöra sig 

svenska- och ämneskunskaper.  

 

”Att berövas sitt modersmål, sitt förstaspråk, innebär att berövas det språk på vilket 

man lärt sig att tala och förstå världen. I skolans uppdrag ingår att erbjuda alla  elever 

tillgång till sitt förstaspråk. Detta ska ske genom tre slags insatser. I förskolan ska 

barnen få modersmålsstöd, i skolan ska de få modersmålsundervisning och de elever 

som inte klarar att följa ämnesundervisningen på svenska har rätt till 

studiehandledning” (Elmeroth, 2008:86). 
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Hill (1996) påvisar också i sin undersökning Invandrarbarns möjligheter – om 

hemspråksundervisning och språkutveckling att det finns en positiv koppling mellan 

modersmålsundervisning och betyg för nyanlända elever i årskurs 9. Dock så finns det 

andra faktorer som påverkar betygen såsom deras socio-ekonomiska bakgrund vilket 

gör att det inte går att dra några givna slutsatser. Olika aspekter på 

modersmålsundervisning har diskuterats sedan 1970-talet, då Sverige fick en mer tydlig 

invandringspolitik, men den sammanlagda slutsatsen av många forskningsbidrag var att 

modersmålet har betydelse för elevernas utveckling (Borevi, 2002). 

Bunar (2010) skriver att satsningar på modersmålsundervisning, 

ämneskunskaper och svenskundervisning kompletterar varandra och fungerar på sätt 

och vis som en enhet i skolan idag. Han menar att det idag inte handlar om att eleverna 

borde bli erbjudna modersmålsundervisning, utan snarare hur den ska organiseras och 

hur lärarna ska göras mer uppmärksamma på integrationsarbetet för de nyanlända 

eleverna (Bunar, 2010). En organisationsform är som tidigare nämnt handledning på 

modersmålet, och enligt Skolverket (2008b) är tanken med den arbetsformen att 

eleverna inte ska gå miste om ämneskunskaper, oavsett undervisningsspråk. 

Det finns olika åsikter om vilket arbetssätt som är att föredra gällande en 

nyanländ elevs mottagande och undervisning, men också tydliga framgångsfaktorer 

enligt forskare som undersökt de nyanlända elevernas skolsituation. Att lärarna har 

särskild utbildning i andraspråksinlärning och att de är väl medvetna om de utmaningar 

som finns med flerspråkighet är av stor vikt. Specialistkompetens är en nödvändighet 

för de lärare som ska undervisa nyanlända elever i svenska (Utbildningsdepartementet, 

2013). Det här innefattar inte enbart lärare i förberedelseklasser utan övriga lärare bör 

ha basala kunskaper i andraspråksundervisning.  

Utbildningsdepartementet (2013) tar upp det faktum att de nyanlända eleverna 

borde få mer undervisningstid så att de hinner lära sig det svenska språket under sin tid i 

skolan. De insatser och åtgärder som idag sätts in i syfte att främja de nyanländas språk- 

och kunskapsutveckling tenderar istället till att de får färre undervisningstimmar 

(Utbildningsdepartementet, 2013). De skriver att ”det är ovanligt att skolor använder de 

20 extra skoldagar som skolförordningen ger möjlighet till. Det är inte heller vanligt att 

skolor lägger ut mer undervisningstid än den som anges i timplanen, trots att den endast 

fastställer den minsta garanterade undervisningstid en elev har rätt till.” 

(Utbildningsdepartementet, 2013:48).  
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3.5 För- och nackdelar med förberedelseklass 

Det finns givetvis både för- och nackdelar med förberedelseklasser, och likaså med att 

direkt placera nyanlända elever i en ordinarie klass. En positiv aspekt med att de 

nyanlända blir placerade direkt i ordinarie klass är att det blir möjligt att lära känna 

jämnåriga, svensktalande elever vilket är en fördel då de nyanlända eleverna lär sig det 

svenska språket när det kommunicerar med varandra (Utbildningsdepartementet, 2013). 

Det får också en positiv inverkan på de ordinarie elevernas språk- och 

kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010). Det främjar samhörigheten och 

solidariteten bland eleverna om man undviker att separera dessa två elevgrupper. En 

annan fördel är att de nyanlända får gå med på alla schemalagda lektioner och inte bara 

blir undervisade i några specifika ämnen, vilket oftast är fallet i förberedelseklasser, och 

den här organisationsmodellen innebär att de får en varierad kunskapsutveckling 

(Utbildningsdepartementet, 2013). ”Om undervisningen läggs upp på ett sådant sätt att 

eleven får färre timmar och att vissa delar av kunskapskraven eller hela ämnen tas bort 

finns stor risk att eleven inte får förutsättningar att utveckla sina kunskaper i de olika 

ämnena.” (Utbildningsdepartementet, 2013:48). 

Förberedelseklasser är en organisatorisk modell som uppkommit för att 

förbereda och integrera de nyanlända eleverna för inslussning i ordinarie undervisning. 

Att få kunskaper i det svenska språket och bli inslussad i den svenska skolkulturen är 

den huvudsakliga uppgiften med förberedelseklasser (Bunar, 2010). En studie av två 

internationella klasser (1998) är en undersökning som har sin utgångspunkt i två 

skolklasser från en kommun med många nyanlända elever. Det som undersöks är hur 

inslussningsarbetet och övergången från förberedelseklass till ordinarie klass ser ut. 

Varför det är nödvändigt med internationella klasser diskuteras, och i studien beskrivs 

betydelsen av en lugn skolstart för eleverna som en av anledningarna till 

förberedelseklassernas uppkomst (Axelsson & Landsberg, 1998). Kort sammanfattat 

handlar det om att eleverna ska få trygghet, slussas in i den svenska skolkulturen samt 

få tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna delta i reguljär undervisning 

(Axelsson & Landsberg, 1998).  

Förberedelseklass innebär ofta ”en mindre grupp, där det finns större möjlighet 

att möta varje barns behov än i skolans ordinarie klasser” (Olgaç, 1995:5). Det finns 

olika faktorer som spelar in för att en nyanländ elevs integration i den svenska skolan 

ska gå bra. Gruppsammansättningen i förberedelseklasser är ofta skör, vilket innebär att 

det är viktigt att fokusera på samhörigheten mellan eleverna, genom att utifrån varje 
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elevs förutsättningar och erfarenheter hitta gemensamma nämnare. Dessutom är struktur 

och fasta rutiner av betydelse för eleverna eftersom brist på det skulle skapa mer 

förvirring och oro än vad eleverna redan upplever (Olgaç, 1995). Förberedelseklassen är 

positiv ur ett integreringsperspektiv då eleverna successivt slussas in i den svenska 

skolan och dess regler och förhållningssätt. De lär sig grunderna i det svenska språket 

vilket gör att de senare kan delta i ordinarie undervisning med andra svenska elever och 

på så sätt få en ”normal” skolgång (Olgaç, 1995).  

Riskerna som finns med förberedelseklasser är att de i en sådan klass ofta blir 

kvar för länge (Utbildningsdepartementet, 2013). Tanken med förberedelseklass är att 

de nyanlända eleverna ska få en introduktion till den svenska skolan och språket, och 

tillägna sig tillräckliga kunskaper för att kunna delta i ordinarie undervisning. På många 

skolor är det ofta så att förberedelseklasser används som en lösning på organisatoriska 

svårigheter. Det kan exempelvis vara så att lärarna inte har tillräcklig utbildning när det 

gäller andraspråksundervisning, och då ser förberedelseklasser som en smidig lösning 

(Utbildningsdepartementet, 2013). Ett annat intressant perspektiv som tas upp är det 

faktum att förberedelseklasser kan skapa och bidra till segregering i skolan. Eftersom de 

nyanlända går i en separat klass med specialutformad undervisning så hamnar de lätt i 

en annan kategori, utanför skolans reguljära arbete (Skolinspektionen, 2009). Risken 

finns att utanförskapet blir permanent om de nyanlända blir placerade i 

förberedelseklass istället för ordinarieklass vid skolstart.  

Det står beskrivet i departementspromemorian (2013) att tillströmningen av 

nyanlända elever kan dra ner undervisningstakten, vilket i sin tur påverkar elevernas 

motivation negativt, och speciellt elever som redan varit en längre period i en 

förberedelseklass. När övergången till ordinarie klass väl ska genomföras, så saknas det 

också på många skolor ordentliga rutiner gällande en nyanländ elevs flytt från 

förberedelseklass till ordinarie klass (Utbildningsdepartementet, 2013). Om den 

nyanlända eleven anses vara redo att gå till ordinarie undervisning baseras ofta på en 

bedömning av läraren utan tydliga kriterier, och det kan exempelvis handla om hur 

socialt mogen eleven är.  

Det är svårt att dra slutsatser kring vilken organisationsmodell som är den bästa, 

det vill säga om förberedelseklasser eller undervisning i ordinarie klass är att föredra. 

Forskare samsas om att det essentiella i utbildningen av nyanlända elever är att de får 

stöd tidigt och att de ansvariga på skolorna utgår från elevens egna förutsättningar och 

behov (Utbildningsdepartementet, 2013). 
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3.6 Normalt och avvikande 

Inom den forskning som genomförts och som berör de nyanländas integration och 

skolsituation så har mycket fokus lagts på uppfattningen om sådant som är ”normalt” 

och ”avvikande”. Alltså, utgångspunkten är att de svenska eleverna speglar det 

”normala” i den dagliga skolverksamheten medan elever med utländsk bakgrund, 

däribland de nyanlända eleverna ses som ”avvikande” (Bunar, 2010). Att den större 

delen av forskningen utgår från det här perspektivet exemplifieras i en rad olika studier 

enligt Bunar (2010). Elever med utländsk bakgrund behandlas i vissa sammanhang som 

”problematiska” av svenska lärare där lösningen på problemet skulle vara att försvenska 

dem, det vill säga, att dagligen ge dem en dos av ”svenskhet” vilket i längden skulle 

underlätta deras skolgång (Bunar, 2010). Problemet med det här är att det leder till ett 

sätt att arbeta där lärarna, istället för att se till elevens styrkor och kunskaper, fokuserar 

på elevens svagheter och kunskapsluckor. Det är strävan efter homogenisering av och 

försvenskning av elevgrupperna som skapar det här och leder till ett synsätt där elever 

delas upp i kategorierna ”normalt” och ”avvikande” (Bunar, 2010).  

Det är inte enbart lärarna som tenderar att se på de nyanlända eleverna på det här 

sättet, utan också de svenska eleverna. De fokuserar på de nyanländas svagheter istället 

för styrkor och ser eleverna som mindre ambitiösa och att de inte ligger på samma nivå 

som dem själva (Bunar, 2010). I och med det här så lyfts diskussion fram om lärarnas 

förhållningssätt gällande den kulturella mångfalden på skolorna, och om det är lämpligt 

att fokusera på de nyanlända elevernas tidigare kunskaper och hur det skulle kunna 

utnyttjas och användas. Alternativt, om det gynnar alla elever i längden att inte lyfta 

fram deras starka sidor då riskerna med att göra det förstärker särskiljningen mellan de 

svenska och nyanlända eleverna då de, som sagt, placeras i olika kategorier (Bunar, 

2010). Bunar (2010) nämner att det gjorts studier på ett flertal skolor, däribland skolor 

som anses vara ”invandrartäta”, vilket innebär att de har en hög andel nyanlända elever. 

De ansvariga lärarna på dessa specifika skolor, som ligger i Stockholmsområdet, var 

engagerade och motiverade och hade ett arbetsätt som grundade sig på ett 

”invandrarbarn”-perspektiv. De riktade alltså sin uppmärksamhet på att i så stor 

utsträckning som möjligt få dem att arbeta sig ifrån sin kulturella bakgrund och istället 

lägga energi på att lära sig det svenska språket. Det här i syfte att underlätta 

integrationen i den svenska skolan, eftersom en framtid i Sverige för en elev som inte 

behärskar det svenska språket är otänkbar. Med andra ord handlade det om ”frikoppling, 

formning och infogning” (Bunar 2010:26) för att inte belasta och försvåra en framtida 
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integration i det svenska samhället. Kort sammanfattat så låg lärarnas största fokus på 

elevernas brister och tillkortakommanden och att ”de ständigt hamnade i rampljuset för 

det de inte var” (Bunar, 2010:26).  

Elmeroth (2008) diskuterar begreppet ”invandrarelever” och hur det har 

värderats och betraktats på olika sätt. Hon skriver att man exempelvis slutat använda 

begreppet ”invandrare” i statliga texter i ett försök få bort de negativa betydelser som 

har kopplats till begreppet. Hon nämner sådant som påverkat och gjort att vi skapat den 

här associationen och säger att ”Idag benämns elever som själva har invandrat eller vars 

föräldrar har invandrat oftast minoritetselever, ibland förekommer och också begreppet 

mångkulturella elever. Även om gamla begrepp byts ut mot nya, behöver vi vara 

medvetna om att alla former av kategoriseringar förstärker dikotomin ”vi-och-dom” och 

härigenom kan bli grogrund för såväl maktordning som diskriminering” (Elmeroth, 

2008:76).  

De stereotypa bilderna av hur invandrare är, och att bli kategoriserad på grund 

av sin kulturella bakgrund och etniska tillhörighet skapar vem man är. Flertalet forskare 

anser att begreppet kultur mycket ofta är förklaring till att det uppstår skillnader, där 

kultur lätt får en negativ klang. Enligt Tallberg Broman med flera (2002) är det viktigt 

att granska de normalitetsgränser som finns på skolan gällande det som betraktas som 

normalt och avvikande i mötet med de nyanlända eleverna. ”Så länge identitetsmarkörer 

av vissa elevers tillhörighet nedvärderas så kommer skolan att reproducera en 

segregerande rationalitet och därmed ställa ungdomarna utanför den svenska 

gemenskapen, det ”svenska” samhället, det vill säga ”det normala” (Tallberg Broman 

m.fl., 2002:169). 

 

3.7 Vad säger Internationell forskning 

Sverige är inte ensamt om att ta emot nyanlända elever, utan många andra länder 

runtom i världen har liknande mottagningssystem och utbildning för barn och ungdomar 

som ska introduceras i skolor i de respektive länderna. The Education of Asylum-Seeker 

& Refugee Children är en studie skriven av Pinson och Arnot (2005) där syftet var att 

undersöka vilka nationella arbetsmodeller för utbildning som används för att stödja 

flyktingar och asylsökande elever i Storbritannien. Några av de sammanfattande 

slutsatserna som dras i studien är att de fanns många lokalt utformade strategier för hur 

man skulle se till de asylsökande elevernas behov, och i de flesta lokala 

utbildningsplanerna var engelska det huvudsakliga fokuset och det eleverna behövde 
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lära sig (Pinson & Arnot, 2005). Vidare tar de upp det faktum att flyktingbarnen tyckte 

att det behövde göras mer gällande deras integration på skolan, då de upplevde en viss 

förträngning och illvilja. ”The challenge for schools faced with the integration of new 

arrivals from diverse countries, is to address the negative images which might be 

associated with them” (Pinson & Arnot, 2005:17). Det talas alltså om ett “vi” och ett 

“dom” mellan de nyanlända och de ordinarie eleverna vilket blir problematiskt ur ett 

integrationsperspektiv.  

De diskuterade också hur man ska gå tillväga för att se till elevernas behov och 

hjälpa dem att utvecklas, och att skapa positiva bilder av mångkulturalism på skolorna, 

att se eleverna som tillgångar och inte brister, och att upprätta sociala relationer med 

föräldrarna var viktiga delar. Att de asylsökande och flyktingeleverna i allmänhet bidrog 

positivt på olika sätt till skolan och samhället var något som uppmärksammades. 

Framförallt nämnde de betydelsen av att de andra eleverna på skolan visar intresse och 

ser fördelarna med att de asylsökande eleverna går på skolan, då det ses som en 

grundläggande faktorn till att lyckas med utbildningen och den sociala integrationen 

(Pinson & Arnot, 2005). 

En liknande kanadensisk studie skriven av Dawn Allen (2006) genomfördes i 

det fransktalande Quebeck och handlar om vilka integrationsprocesser olika skolor 

använder sig av i arbetet med nyanlända elever. Till skillnad från vad många svenska 

forskare antytt angående de positiva aspekterna med att de nyanlända lär i samspel med 

de ordinarie eleverna och vice versa, så hade en del skolor enligt Allen (2006) anammat 

helt isolerade förberedelseklasser där de gick tills de kunde franska så pass bra att de 

kunde delta i ordinarie undervisning. Dock så var det nästan enbart fokus på 

språkundervisning, vilket hämmade elevernas ämneskunskaper då inte blev undervisade 

i det (Allen, 2006). Fördelen med det här arbetssättet enligt Allen (2006) var att 

eleverna lärde sig språket tillräckligt bra och att senare kunde tillägna sig 

ämneskunskaper efter sin tid i förberedelseklass. Nackdelarna var att det hämmade 

deras integration, de blev inte en del i det allmänna sociala nätverket på skolan, och 

andraspråket (i det här fallet franskan) sågs som ett hinder för en normal skolgång vilket 

i vissa fall skapade ett visst förakt mot språket. Ett mer inkluderande mottagnings- och 

introduktionssystem var därför att föredra enligt Allen (2006).  

 

 

 



  
 

17 

 

4 Teorianknytning 

Hur individer lär i olika sammanhang finns det en mängd olika teorier som beskriver. 

Det sammanhang i vilket nyanlända elever lär sig det svenska språket och integreras i 

det svenska samhället går att se ur olika perspektiv. Hur inkluderas de i skolan och 

samhället? Hur ser interaktionen med andra lärare och elever ut? Det finns en rad olika 

teorier som berör just det här, och några olika perspektiv och begrepp kommer att 

diskuteras i följande stycken. Anledningen till att valet av just dessa begrepp gjordes är 

för att de utgör en grund för hur lärande går till i olika sammanhang, vilket går att 

applicera på hur nyanlända elevers lärande ser ut och hur de inkluderas i den svenska 

skolan. 

 

4.1 Lärandeprocesser 

Mikael Jensen (2011) nämner att det finns fem så kallade lärandesfärer vilka är: 

vardagens lärande, skolans lärande, arbetslivets lärande, Internet som lärandesfär och 

fritidsintressen som lärandesfär. En av poängerna med att det förekommer olika 

lärandesfärer är att beroende på sammanhanget vi befinner oss i så lär vi oss olika saker 

(Jensen, 2011). Människan befinner sig i en ständig inlärningsprocess som innefattar två 

olika perspektiv på lärande, det formella och informella lärandet. Med formellt lärande 

är det som vi förknippar med exempelvis skolan. Det handlar alltså om organiserade 

lärandesituationer, precis som i ett klassrum. Informellt lärande är i stort sett alla andra 

situationer då vi inte lär inom ramen för organiserad utbildning (Jensen, 2011). 

Eftersom inlärning sker på olika sätt för alla så är det ett avancerat och komplext 

fenomen att förstå sig på. De situationer elever befinner sig i och de olika 

tillvägagångssätt som används styr inlärningsprocessen.  

 

4.2 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij är grundaren till den teori som uppkom under 

tidigt 1900-tal, vilken också kom att få stort genomslag i undervisningen på många håll 

i världen. Det sociokulturella perspektivet på inlärning handlar om att människan lär 

och utvecklas i det sociala samspelet med andra. Vygotskij menar att syftet med skola 

och utbildning är att dels kvalificera, skapa kunskaper och kompetenser hos människor, 

och dels att placera dem på olika positioner i samhället (Säljö, 2000).  
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Vygotskij beskrev ett begrepp han kallade för den proximala utvecklingszonen och 

Roger Säljö definierar begreppet i sin bok (2000) i Lärande i praktiken – Ett 

sociokulturellt perspektiv. Han skriver att det går att betrakta en individ utifrån vad 

denne kan prestera på egen hand och utan stöd, och vidare vad samma individ kan 

prestera under en vuxens ledning och i samarbetet med arbetsvilliga kamrater. Vygotskij 

menar att problem som är svåra att lösa självmant, blir enklare att lösa med viss 

assistans eller handledning från omgivningen. Det kan handla om sådant som att få 

hjälp med att klargöra en frågeställning, eller att dela upp ett komplext problem i mindre 

mer förståeliga delar. I ett större interaktivt och socialt sammanhang så får detta 

tankesätt avgörande konsekvenser (Säljö, 2000). ”Med utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv och dess betoning av samhörigheten mellan sociala praktiker och 

intellektuella och fysiska redskap är det således naturligt att förstå lärande i första hand 

som något som är inbyggt i samhällets sätt att fungera” (Säljö, 2000:235). Det vill säga, 

att deltagande i olika former av verksamheter, gör att människor inte kan undgå att 

tillägna sig kunskaper och erfarenheter, och att sociala praktiker har en inbyggd 

pedagogik. Sociala praktiker lägger grunden för lärande och det sker genom att 

individer gradvis ökar sin bekantskap med omgivningen, vilket så småningom leder till 

att individen antar en mer självständig roll i en sociokulturell miljö (Säljö, 2000). 

De processer som pågår inuti människans huvud skapas av den enskilde 

individens yttre aktiviteter. Samspelet med omgivningen är alltså det som lägger 

grunden för lärande och det är aktiviteter såsom tänkande, talande och läsande som 

betonas (Strandberg, 2006). Vygotskij menar att det finns faktorer och kännetecken som 

hör till inlärning, vilka är bland andra det sociala, det situerade och det kreativa. Det 

sociala grundar sig i att man lär sig alltid först tillsammans med andra. Människors 

aktiviteter äger alltid rum i en särskild miljö eller kontext, vilket kännetecknar det 

situerade lärandet. Alltså, om vi befinner oss i en speciell kontext så har vi lättare att 

lära utifrån det som pågår där. Det kreativa står för att kreativa aktiviteter leder till 

utveckling och lärande hos en elev. Det innebär alltså att vi lär oss speciellt mycket när 

vi omformar och använder vår kreativitet i praktiken. 

 

4.3 Språket och den personliga identiteten 

Förstaspråket hos en person är ofta en tydlig identitetsmarkör. Att tala sitt modersmål är 

ett sätt att visa på sitt ursprung och hemhörighet, och att överge modersmålet för att lära 

sig ett andraspråk är inget som görs utan starka skäl (Einarsson, 2009). Hur vi uppfattar 
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oss själva, hur andra gör det, vilken grupp vi vill tillhöra och vilka egenskaper vi 

besitter har att göra med den subjektiva identiteten, och bidrar till att vi ser oss själva 

som unika. Beroende på vilken social grupp vi tillhör, vår ockupation och vilka 

intressen vi har, gör att vi skapar en känsla av att vi inte är som ”de andra”. Trots att 

man vill vara sig själv så finns alltid ett behov av att associera sig med eller vara lik 

andra, och språket är i det sammanhanget någonting som ofta binder samman grupper 

med samma kulturella bakgrund och skapar gemenskap (Einarsson, 2009). En persons 

etniska identitet sätter gränser mellan ett vi och ett dom, och Einarsson (2009) menar att 

i ett tvåspråkigt samhälle är det naturligt för en grupp med ett minoritetsspråk som 

modersmål att välja hur den ska stå i relation till de två språken. De flesta tvåspråkiga 

individerna föredrar att identifiera sig med ett språk, och det finns ett samband med att 

vara tvåspråkig och välja sitt modersmål att identifiera sig med, även om det råkar vara 

språket som personen behärskar sämst (Einarsson, 2009). Alltså, även om det är så att 

individen behärskar sitt modersmål sämre än sitt andraspråk så tenderar han eller hon att 

ändå indentifiera sig med sitt modersmål på grund av de starka band som binder 

personen med språket.  

Enligt Tallberg Broman m.fl. (2002) pekar forskning på betydelsen av att 

minoritetselever lär sig tala och skriva bra svenska, då det ses som nyckeln till att bli en 

del i det svenska samhället. Nyanlända elevers möte med den svenska skolan har 

betydelse för deras skapande av personlig identitet, i och med att de ofta blir 

kategoriserade och placerade i en grupp som anses tillhöra det avvikande, eller ses som 

”de andra” (Tallberg Broman m.fl., 2002:167).  

 

4.4 Integrering och inkludering 

Den svenska skolan har en viktig roll ur ett etnicitetsperspektiv då Sverige i hög grad är 

ett mångkulturellt land. Skolans roll som en integrationsskapande plats för alla 

nyanlända elever är en utav många frågor som diskuterats. Att många skolor i Sverige 

idag är multikulturella är det inget tvivel om och eftersom det finns stigmatiserande 

mönster i skolan, och i vissa avseenden en tydlig segregation, så har skolan till viss del 

misslyckats med sin integrationsroll (Tallberg Broman m.fl., 2002). Det finns ett 

samband mellan det här och Bunars (2010) beskrivning av vad som anses normalt och 

avvikande i skolan. Det finns förhållningssätt från lärarnas sida vilka påverkar 

minoritetselevernas syn på skolan, och det handlar om att skolan markerar olikhet. Att 
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falla utanför de normer som finns, är ur ett integreringsperspektiv problematiskt 

(Tallberg Broman m.fl., 2002). 

Att integreras innebär att det sker en ”sammansmältning av olikartade delar till 

en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader” (Fredriksson, 1993:26). Det är 

alltså ett slags gemensamt handlade för ett visst syfte. I Boken om integrering skriver 

Rabe & Hill (1996) att det som skapar integrering och dess motsats segregering 

kommer från hur vi värderar, påverkas av och uppmärksammar de normalt 

förekommande olikheterna som existerar människor emellan. Dessa uppfattningar ligger 

till grund för vad vi anser vara önskvärt och icke önskvärt, vilket i sin tur leder till 

integration. Begreppet integrering används i olika sammanhang, däribland i 

specialpedagogiska sammanhang. Det kan ses som en utvecklingsprocess där 

integration är slutmålet (Rabe & Hill, 1996). Utmaningen med integration ligger i att 

stimulera de utvecklingsprocesser som leder till ett samhälle där möjligheterna för varje 

medborgare att bli fullt deltagande fungerar bra. 

 

”Integrering som mål är främst en utmaning för dem som har makt och 

förutsättningar att påverka samhällsutveckling, både i det lilla ”nära” samhället och i 

det stora ”allomfattande”. Om ett samhälle utvecklas mot integration eller 

segregation visar sig främst i hur det behandlar sina s.k. svaga medborgare, vilkas 

möjligheter till helt och fullt deltagande i olika avseenden är mest beroende av dem 

som har rikare förutsättningar och därmed större makt. Specialpedagogerna, liksom 

all annan skolpersonal, är representanter för makten i samhället när de medverkar i 

såväl integrerings- som segregeringsprocesser.” (Rabe & Hill 1996:12). 

 

Makten ligger delvis i att planera och organisera individgrupperna på ett sätt som 

framhäver och möjliggör gruppens alla resurser och bidrar till dess integrerande 

gemenskap (Rabe & Hill 1996).  

Nilholm (2007) skriver om olika perspektiv på specialpedagogik och olika 

perspektiv på integrering. En aspekt han beskriver handlar om att se och kompensera 

brister hos elever, och eftersom nyanlända elever i många fall har bristande språk- och 

ämneskunskaper i förhållande till den svenska läroplanen och ibland har svårt att nå 

kunskapsmålen, så faller de in i samma kategori. Begreppet integration introducerades 

redan för 50-60 år sedan och grundidén var hur arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd skulle se ut, och hur de skulle inkluderas i den reguljära skolgången (Nilholm, 

2007). Diskussioner har förts kring begreppet integreringen och missnöje har uppstått i 

samband med att man ansåg att det ofta handlade om att elever oreflekterat placerades i 
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miljöer som inte var anpassade efter deras behov och förutsättningar, och där det viktiga 

var att helheten skulle förändras istället för varje enskild individ. Begreppet inkludering 

kom som ett svar på det här och tanken var att fokus istället skulle ligga på att förändra 

och anpassa undervisningssituationen i klassrummet för eleverna. ”Kritiken hade som 

nämnts inriktats på att de vanliga skolmiljöerna inte var anpassade efter elevers 

olikheter. Således går idén om inkludering långt utöver frågan om placering av barn och 

centralt är att hela undervisningssituationen måste förändras så att den anpassa till 

elevers olika förutsättningar” (Nilhom, 2007:90).  

Segregering är synonymt med avskiljande eller särskiljande, och ses som ett hot 

mot integrationsutvecklingen. Integration handlar om en gemensamhet där alla individer 

är delaktiga, har en given tillhörighet och är lika värda. Det är en demokratisk 

människosyn som är den grundläggande faktorn i integration, där olikheterna mellan 

varje enskild individ ses som fördelaktiga, snarare än någonting som skapar problem 

(Rabe & Hill, 1996).  

 

4.5 Att lära på ett andraspråk 

Modersmålsinlärning och andraspråksinlärning är två processer som skiljer sig mycket 

åt. Det handlar om att språkutvecklingen ser annorlunda ut och har olika förutsättningar. 

Motivation, kognitiv mognad och tidigare språkkunskaper är exempel på faktorer är 

nödvändiga att läraren är medveten om för att kunna skapa en så bra inlärningsmiljö 

som möjligt (Mattson & Håkansson, 2011). Inlärning av grammatiska strukturer är det 

språkinlärning handlar om och det finns två typer av inlärning. Den som bygger på 

explicit kunskap och den som bygger på implicit kunskap. Om inläraren av ett 

andraspråk medvetet studerar grammatiska strukturer, exempelvis under en lektion i ett 

klassrum, så är det så kallad explicit kunskap (Mattson & Håkansson, 2011). Implicit 

kunskap däremot, handlar om att inläraren omedvetet lär sig grammatiska strukturer och 

inte uppfattar varför den grammatiska strukturen ser ut som den gör. Tillfällen då 

inlärarna skaffar sig den här typen av kunskap är genom att exempelvis ha en 

konversation med en infödd talare (Mattson & Håkansson, 2011). Det här är vad som 

hela tiden sker för nyanlända elever i mötet med svenska elever på skolan. De får 

undervisning i svenska och är hela tiden är de omringade av språket vilket innebär att de 

befinner sig i en ständig inlärningsprocess.  

Einarsson (2009) talar om två sorters överföring gällande andraspråksinlärning. 

Ofta finns det kopplingar mellan två språk, och att lära sig ett nytt språk underlättas då 
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genom detta språkliga samspel. Positiv transfer kallas det när inläraren kan överföra 

sina modersmålkunskaper till det nya språket, det vill säga att språken på olika sätt 

liknar varandra vilket gynnar inlärningen. Om det istället är tvärtom, och inlärningen 

försvåras av att förstaspråkets uttals- och skrivregler ser alltför annorlunda ut, så kallas 

det Negativ transfer (Einarsson, 2009).  

Med tanke på att det finns en stor variation bland de nyanlända elevernas 

språkliga bakgrunder, så är det också någonting som påverkar deras förutsättningar för 

att så snabbt som möjligt kunna lära sig det svenska språket. I tillägnandet av ett 

andraspråk är det viktigt med kvalificerad handledning från de lärare som undervisar i 

svenska som andraspråk. ”De har utbildning att utveckla språkliga aspekter som 

andraspråkselever behöver som uttal, ordförråd, grammatik och textstruktur, pragmatik 

och samtal. Och rekommendationen är att alla elever som inte har uppnått 

förstaspråksnivå skall läsa svenska som andraspråk samt betoningen på att alla lärare 

skall arbeta med språkutvecklingen och inte överlämna ansvaret enbart till läraren i 

svenska som andraspråk.” (Bunar, 2010:72).  

Svenska som andraspråk infördes som ämne i de svenska skolorna i slutet av 

1970-talet och har sedan dess forskats på en hel del. Ämnets status, organisation, 

innehåll och hur det blev mottaget i relation till ordinarie svenskundervisning är sådant 

som undersökts (Bunar, 2010). I boken Svenska som andraspråk – Varför det? (2004) 

diskuteras ämnets status, och att utvecklingen av modersmåls- och svenskakunskaper 

skiljer sig från en elev till en annan. Det anses att en grundlig språklig bas på 

förstaspråket, kompletterat av handledning på modersmålet underlättar tillägnandet av 

ett andraspråk och ämneskunskaper (Hyltenstam & Lindberg, 2004). Bristen på 

användandet av elevernas modersmål i skolan har blivit starkt kritiserat, trots att det 

finns en mängd forskning som pekar på betydelsen av att ha goda kunskaper i 

modersmålet och att det gynnar inlärningen av majoritetsspråket i skolan (Bunar, 2010). 

 

4.5.1 Tvåspråkighet 

Barn och ungdomar som kommer till Sverige och som har ett annat språk än svenska 

som sitt modersmål blir tvåspråkiga efter en tid i landet eftersom de oftast lär sig 

svenska under sin skoltid. Tvåspråkighet är någonting som blivit uppmärksammat och 

studerat i stor utsträckning. Det är ett omdiskuterat område där det finns delade åsikter. 

Gisela Håkansson skriver i Tvåspråkighet hos barn i Sverige (2003) att det finns de som 

anser att tvåspråkighet är högst användbart och ökar barnets förmåga att kunna lära sig 
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fler språk, medan det finns andra som tror det är svårt och förvirrande för ett barn att 

hantera två språk samtidigt. Elmeroth (2008) menar att den som behärskar mer än ett 

språk, har lättare för att lära sig nya. I många olika sammanhang är språk makt, och att 

ha språkkunskaper är på olika sätt en fördel i olika samhällspositioner. 

Hyltenstam och Stroud (1991) nämner att den offentliga debatten till stor del har 

fokuserat på för- och nackdelar med att vara tvåspråkighet. Självklart finns det många 

fördelar, och en av dem är att ju fler språk en individ kan desto större möjligheter har 

individen att deltaga i olika tankevärldar och kulturer, vilket i längden gynnar personen 

själv och det samhälle individen lever i (Hyltenstam & Stroud, 1991). Även en individs 

kognitiva funktioner förbättras, såsom att mer flexibelt kunna se och lösa 

problemställningar. En annan fördel är att två- eller flerspråkiga individers attityd och 

inställning till andra språkgrupper även blir mer öppen och tolerant. De nackdelar som 

finns har att göra med att tvåspråkighet kan inverka negativt på individens 

känslomässiga och intellektuella utveckling.  

Det finns två typer av tvåspråkighet, den additiva och subtraktiva. Det går att se 

den additiva tvåspråkigheten som fördelaktig eftersom individen då utökar sitt språkliga 

register. Att individer lär sig ytterligare ett språk kan också vara en nackdel, då 

språkbytesprocessen kan ha en negativ inverkan på modersmålet, vilket då är den 

subtraktiva tvåspråkigheten. Anledningar till att de två olika typerna av tvåspråkighet 

uppstår beror på den sociala kontexten individen befinner sig i, och om majoritetstalarna 

har högre social status än minoritetstalarna och vice versa (Hyltenstam & Stroud, 1991). 

Elmeroth (2008) skriver att ”additiv tvåspråkighet förutsätter att båda språken av 

omgivningen betraktas som värdefulla” (2008:94). Alltså, additiv tvåspråkighet är 

möjlig, om eleven får kontinuerligt stöd för både modersmålet och andraspråket och 

dessutom känner trygghet under inlärningsperioden. Det är dock så att svenskan är 

betraktad som värdefull i Sverige och värderas högre än andra språk. Det betyder att 

minoritetsbarnen blir omringade av svenska och nästan hela tiden befinner sig i 

sammanhang där språket används. Deras modersmål blir därför ofta begränsat till 

hemmen där föräldrarna kan vara med och stödja eleverna i sin språkutveckling 

(Elmeroth, 2008).   

 

4.6 Arbetsformernas betydelse för inlärning 

Mattson & Håkansson (2011) beskriver de olika utvecklingsstadium som finns, alltså 

hur och när en elev lär som bäst, och att det är lärarens uppgift att skapa förutsättningar 
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för elevernas språkutveckling. De betonar vikten av att lägga sig på rätt nivå när de lär 

ut. Det optimala är att ligga precis över den språkliga nivå inläraren befinner sig på, 

alltså något mer avancerat än inlärarens nivå, vilket gör sannolikheten för inlärning stor. 

Det här beskrivs som i+1 där i representerar inlärarens aktuella språknivå och +1 står 

för den möjliga språkutvecklingen. Skulle inläraren istället ligga på en högre nivå där 

det språkliga inflödet är mer komplext än i+1 så gör det att inläraren inte kan ta in 

någonting av det som lärs ut (Mattson & Håkansson, 2011). I och med att många 

nyanlända elever inte kan ett enda ord, eller har väldigt basala kunskaper i det svenska 

språket så är det då viktigt att läraren är medveten om elevernas språknivåer för att veta 

vilken nivå som är lämpligast att lära ut på. Svårigheterna med det här är som tidigare 

nämnt, att elevgrupperna ofta är heterogena där kunskapsnivåerna varierar.  

Cooperative learning är en arbetsform som grundar sig på Vygotskijs teori om 

sociokulturellt lärande, där lärande betraktas som en förhandlingsprocess. Inlärare 

tillägnar sig språkliga och sociala kunskaper genom att medverka i ”inlärningsaktiviteter 

där gemensam konstruktion av social och språklig kunskap skapar kontexter för 

utveckling” (Tallberg Broman m.fl., 2002:163). En sådan kontext är heterogent 

sammansatta grupper i klasser där språk- och kunskapsnivån ofta varierar.  
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5 Metod 

Eftersom syftet med den här studien är att få en insyn i hur lärare arbetar med nyanlända 

elever på några olika skolor, så blev valet av metod att göra en kvalitativ undersökning 

baserad på kvalitativa intervjuer. Logiken bakom att använda kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod grundar sig i att syftet med studien är att analysera lärares erfarenheter 

och få en insikt i informantens tankar, känslor och egna erfarenheter. Intervjuformen har 

sin utgångspunkt och grund i den kvalitativa forskningstraditionen, och det 

huvudsakliga syftet med metoden är att få en uppfattning om personers egna tankar och 

uppfattningar om sin egen situation (Dalen, 2008).  

 

5.1 Intervjuer 

Intervjuer grundar sig i att ett gemensamt ämne blir diskuterat och resonerat kring av två 

eller flera parter.  Själv ordet intervju betyder i grund och botten ”utväxling av 

synpunkter” (Dalen, 2008). Intervjuaren har alltid en förförståelse eller en uppfattning 

på förhand om det fenomen som ska studeras. Under intervjun är det dock viktigt att 

låta informantens tankar och åsikter få utrymme, och tränga undan ens egen uppfattning 

om ämnet så att man uppfattar informantens upplevelser i så stor utsträckning som 

möjligt (Dalen, 2008).  

Intervjuer kan gå till på olika sätt och man skiljer ofta på två typer av intervjuer. 

Den strukturerade intervjun innebär att intervjuaren ställer mer styrda och relativt 

lättbesvarade frågor vilka ger mer exakta svar. Tidsmässigt är de ganska korta, det vill 

säga mellan 5-20 minuter, vilket är tillräckligt för att få nödvändig information om ett 

mycket begränsat område. Den semi-strukturerade eller ostrukturerade intervjun tar 

oftast lite längre tid och på 40-60 minuter kan informanten förmedla tillräckligt med 

fakta i förhållande till frågeområdena. Eftersom intervjuerna är lite längre kan 

intervjuaren och informanten lättare fördjupa sig i diskussionerna och det går att styra 

mer vad som ska tas upp (Kylén, 2004). Frågorna är mer öppna och genom följdfrågor 

så styr intervjuaren informanten i samtalet. Under en intervju är det också viktigt att 

tänka på att situationen påverkar oavsett intervjutyp. Ålder, kön, utbildning et cetera är 

faktorer som spelar in och informanterna ger olika nyanserade svar på frågorna 

beroende på dessa (Kylén, 2004). Kvale och Brinkmann (2009) ser intervjuer som en 

aktiv process där mötet mellan deltagarna i intervjun producerar kunskap genom sin 

relation. De menar att det kan handla om att få redan existerande information som sitter 
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djupt rotad hos intervjupersonen eller att det är en kreativ process där intervjuaren har 

möjlighet att skapa och forma vad som sägs. Grundtanken är att i samtalet mellan 

intervjupersonen och intervjuarna så konstruerar de kunskaper tillsammans (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Lärare som arbetar i förberedelseklass och som undervisar elever i svenska som 

andraspråk blev utvalda till intervju. Intervjupersonerna arbetar på tre olika skolor i två 

kommuner i Småland. Eftersom skolor i Sverige har möjlighet att själva utforma 

arbetssätt för integration och utbildning av nyanlända elever. Intervjuerna tog allt 

mellan 30-50 minuter, och tog plats på de respektive skolorna i de klassrum där de 

nyanlända eleverna blir undervisade. För att få kontakt med intervjupersonerna valde 

jag att skicka e-post till rektorer och de verksamma lärarna på de respektive skolorna. 

Jag presenterade mitt bakomliggande syfte med arbetet och varför det skulle vara 

intressant att intervjua lärare som arbetar med nyanlända elever och elever med annat 

modersmål än svenska. Jag presenterade mina frågeställningar och skickade även ut 

intervjufrågorna inför intervjutillfället för att ge intervjupersonerna en chans att 

förbereda sig. Varje intervju spelades in med intervjupersonernas tillåtelse för att sedan 

transkriberas till ett textdokument. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna var 

öppna där intervjupersonen kunde svara fritt, så att det fanns möjlighet att styra 

intervjupersonernas svar mot det som skulle undersökas. Eftersom de intervjuade 

lärarna befann sig på sina arbetsplatser så var det lätt för dem att peka och förklara, 

vilket gjorde samtalet avslappnat och det skapade en avslappnad stämning. Under 

intervjun är både talspråk och kroppspråk viktigt då de kompletterar varandra (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Eftersom man i ljudinspelningen inte ser hur intervjupersonerna 

gestikulerar under samtalet, så är det viktigt under själva analysen av materialet att ha 

det i åtanke då det osagda kan vara minst lika viktigt som det sagda.  

 

5.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen består av fem lärare som alla jobbar med nyanlända elever, där 

lärarnas arbetserfarenhet i skolan sträcker sig från sex månader till 30 år. Tre av dem 

arbetar i förberedelseklass och de andra två arbetar med svenska som andraspråk. 

Anledning till att undersökningsgruppen inte enbart består av lärare i förberedelseklass 

eller enbart SVA-lärare beror på det begränsade antalet lärare i förberedelseklass och 

SVA-lärare som fanns att tillgå. Men eftersom syftet med studien är att få en insyn i hur 

mottagningen och undervisningen utformas, samt hur lärare arbetar för att främja deras 
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integration i den svenska skolan var valet relevant för undersökningens syfte. Trots att 

arbetet skiljer sig mellan lärare i förberedelseklass och SVA-lärare så arbetar båda med 

nyanlända elever. Lärare i förberedelseklass och SVA-lärare är både viktiga delar i de 

nyanlända elevernas integration och inkludering i den svenska skolan och samhället 

eftersom de nyanlända eleverna efter ett tag slussas ut från förberedelseklass och då får 

SVA-undervisning där arbetet fortsätter. Nedan följer en kort presentation om 

intervjupersonerna: 

 

 Alina är en kvinnlig pedagog som arbetar på en grundskola i en förberedelseklass som 

för närvarande har 23 elever där åldrarna varierar. Hon är utbildad låg- och 

mellanstadielärare med inriktning svenska och engelska. 

 Beatrice är en pedagog med lärarkompetens i särskolan. Hon arbetar i förberedelseklass 

som för närvarande har 6 elever där åldrarna varierar.  

 Caroline är en kvinnlig pedagog som studerat till svenska som andraspråkslärare. Hon 

arbetar för närvarande med cirka 30 elever i SVA på en grundskola.  

 Denise är en kvinnlig pedagog med en lärarutbildning i grunden. Hon är specialpedagog 

och SVA-lärare. Hon jobbar nu med SVA på en grundskola.  

 Erika är en kvinnlig pedagog med en lärarutbildning för skolans tidigare år upp till 

gymnasiet med inriktning svenska. För närvarande arbetar hon med nyanlända elever i 

en förberedelseklass med 14 elever där åldrarna varierar.  

 

5.3 Tillförlitlighet 

I genomförandet av studier så används olika metoder för insamlandet av data. Eftersom 

kvaliteten på studierna kan ifrågasättas så talar man om validitet och reliabilitet.  

Validitet handlar om att de uppgifter och fakta vi får under exempelvis en intervju, 

döms efter hur värdefulla och användbara de är. Den är beroende av att den insamlade 

informationen är relevant och att den inte innehåller onödig information. Studien har 

hög tillförlitlighet då undersökningsgruppen har yrkeserfarenhet inom läraryrket och för 

närvarande arbetar med och utbildar nyanlända elever, vilket gör att de har god insikt i 

hur det fungerar och kan ge svar på studies frågeställningar. Validiteten generellt 

innebär att man mäter det man önskar att mäta, så står reliabiliteten för hur sanna 

uppgifterna är, det vill säga att datans tillförlitlighet mäts. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att man ofta drar kopplingar mellan reliabilitet och om resultatet i en studie kan 

reproduceras av andra forskare vid ett annat tillfälle. ”Det handlar om huruvida 
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intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och hururvida de 

kommer att ge olika svar till olika intervjuare” (Kvale och Brinkmann, 2009:263). 

Eftersom intervjuerna spelades in så var det enkelt att spela upp intervjuerna på datorn 

för att sedan påbörja transkriberingen. För att inte missa någonting som sades under 

intervjuerna så sänktes uppspelningshastigheten för att lättare höra skillnad på när 

intervjuaren och respondenten talade.  

 

5.4 Etiska överväganden 

En viktig del gällande intervjuer och de deltagande är att intervjuaren har ett 

medvetande om etiska förhållningsätt, och att de som deltar i en undersökning kan få sin 

anonymitet och kofindentialitet garanterad. Det här är viktigt att tänka på och ha i 

åtanke under hela studien. Dalen (2008) menar att det är ett krav då mötet mellan 

intervjupersonen och intervjuaren blir personligt. Inför intervjutillfället är det viktigt att 

ha informerat deltagarna om vad studien handlar om. Det vill säga, syftet med studien 

och varför just de blivit valda till intervju och för att de ska få en chans att avböja. 

Deltagandet är givetvis frivilligt och intervjupersoner ska göras uppmärksamma på de 

forskningsetiska principerna (Dalen, 2008). Vid genomförandet av undersökningen så 

finns det krav som ska användas för att bibehålla ett etiskt förhållningssätt, vilka är 

vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet, så informerades 

intervjupersonerna om syftet med studien och varför deras deltagande hade betydelse 

för undersökningen, samt att alla informanter gjordes uppmärksamma på att 

intervjuerna var frivilliga och att de kunde avbryta samtalet när som helst om de ville. 

En viktig del i undersökningar som denna är att konfidentialitetskravet uppfylls, och det 

gjordes genom att informera intervjupersonerna om att de kommer vara helt anonyma 

och att deras namn kommer ersättas av pseudonymer.  Nyttjandekravet som är det sista 

av de fyra uppfylldes genom att göra intervjupersonerna uppmärksamma på att 

intervjusamtalen och svaren på intervjufrågorna kommer användas enbart i den här 

studien, och således inte i några andra undersökningar.  
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6 Resultat och analys 

Det här avsnittet är ägnat åt redovisningen av undersökningens resultat och analys. 

Resultatet baseras på intervjumaterial från de fem intervjupersonerna. De intervjuade 

lärarna har fått pseudonymer och kallas för Alina, Beatrice, Caroline, Denise och Erika, 

och eftersom de arbetade i både förberedelseklass och med SVA så kommer det att 

specificeras i redovisningen och analysen. Studien belyser de nyanlända elevernas 

integration i den svenska skolan och samhället, och två viktiga delar i denna process är 

mottagningen och undervisningen av eleverna. Integration är det övergipande temat i 

analysen, och för att få en förståelse för hur lärare arbetar med det här så kommer 

analysen att fokusera på två underteman vilka är mottagningen och undervisningen av 

de nyanlända eleverna. Under rubriken Mottagning är tre punkter i fokus:  första mötet, 

kartläggning av eleverna och elevernas tidigare erfarenheter. Under rubriken 

Undervisning är fyra punkter i fokus: individanpassad undervisning, studiehandledning 

på modersmålet och dess betydelse, undervisningsmetoder, samt för- och nackdelar 

med förberedelseklass. Nedan presenteras återigen studiens frågeställningar: 

 

 Hur ser mottagningen av de nyanlända eleverna ut och hur utformas deras 

undervisning så att deras behov och förutsättningar tillgodoses? 

 Hur ser integrationsarbetet ut och vad gör lärare i förberedelseklass och i 

svenska som andraspråk för att främja de nyanlända elevernas integration i den 

svenska skolan? 

6.1 Mottagning 

Nedan följer en beskrivning av hur de olika lärarna arbetar med mottagandet av de 

nyanlända eleverna och hur första mötet och kartläggningen ser ut, likaså deras syn på 

de nyanlända elevernas tidigare skolerfarenheter och vad det medför.  

 

6.1.1 Första mötet 

Det första mötet kräver en del förberedelse och det är oftast många personer iblandade i 

processen. De intervjuade lärarna i förberedelseklass arbetade på liknande sätt gällande 

det första mötet med eleverna och deras föräldrar och såg det som viktigt eftersom det 

är mycket information som ska nå fram och tas upp av de deltagande vid mötet. 

Eftersom de intervjuade SVA-lärarna inte var delaktiga i det första mötet på samma sätt 
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som lärarna i förberedelseklass så diskuterades inte det så mycket under 

intervjutillfället. Det som sades var att de har god kännedom om eleverna i 

förberedelseklassen, men att de sällan närvarar vid första mötet. Under det 

introducerande mötet så medverkar lärare i förberedelseklassen, tolk, rektor och 

sjuksköterska, och den här uppsättningen såg ut på samma sätt på alla skolor, dock 

kunde det variera vilka som var närvarande under mötet.  

Någonting som alla var överens om var också att det är bra om eleverna kommer 

igång så fort som möjligt efter det första mötet, då all tid i skolan är nödvändig. Det vill 

säga att det är bättre för eleverna om de får spendera sin tid i skolan istället för i hemmet 

då det hämmar deras integration. En annan synpunkt som togs upp var föräldrarnas 

deltagande och att det kan underlätta mycket om de är närvarande vid mötet. Anledning 

till det var att de kan fylla i med information som eleven själv inte vill eller kan dela 

med sig av.  

Alina lyfte fram betydelsen av och hur viktig föräldrakontakten är. Efter några 

dagar kontaktas föräldrarna och välkomnas till skolan för att gå med sitt barn på 

lektionerna. Vid mötet med föräldrarna så är vanligtvis en tolk närvarande, dock oftast 

via telefon vilket fungerar lika bra. Alina säger att tanken bakom att vänta några dagar 

med att bjuda in föräldrarna till skolan är att de vill bilda sig en uppfattning om hur 

eleven är utan sina föräldras närvaro, och se hur det beter sig i klassrummet och mot de 

andra eleverna.  

Beatrice och Erika nämnde att specialpedagoger, handläggare på 

migrationsverket och kurator medverkade vid de introducerande mötena på de 

respektive skolorna. Beatrice säger också att migrationsverket i kommunen gör den 

förberedande inskrivningen där eleverna placeras på de respektive skolorna, och de tar 

även hand hälsoundersökningarna. Det är en annan punkt i själva mottagandet som togs 

upp som viktig enligt både Alina och Beatrice, att göra hälsoundersökningar, såsom 

syntest, hörseltest, blodprov et cetera, då det är sådant eleven annars kanske inte 

meddelar läraren och skolsköterskan om på grund av språkbristen.   

Det är först efter det introducerande mötet som lärarna börjar med kartläggning av 

eleven vilket också diskuterades under interjvuerna. 

 

6.1.2 Kartläggning av eleverna  

Att kartlägga eleverna innebär att ta reda på deras tidigare skolkunskaper, för att se 

vilka ämnen de är starka i och vad de behöver extra hjälp med. Alla lärare var eniga om 
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att det är viktigt att kartläggningen görs och att syftet med den är att få reda på 

eventuella styrkor och svagheter hos eleverna. Givetvis är det svenska språket någonting 

majoriteten av alla nyanlända elever får ägna mycket tid åt, men vissa lär sig snabbare 

än andra, och det här gäller i alla ämnen. Det här blir lärarna informerade om när 

eleverna kartläggs vilket naturligtvis är mycket fördelaktigt. Kartläggningen av eleverna 

såg lite annorlunda ut på de olika skolorna. Det handlade om att den antingen påbörjas 

redan innan de nyanlända eleverna kommit till skolan eller att den påbörjas direkt efter 

det första mötet på skolan. Lärarna var tydliga med att påpeka att det är viktigt att 

påbörja kartläggningen i ett så tidigt skede som möjligt då det gynnar eleverna på så sätt 

att få de då kan få stöd tidigt vilket snabbar på integrationsprocessen och att gå från 

förberedelseklass till ordinarie klass. Likaså för lärarna, då de inte behöver ägna lika 

mycket tid och energi åt att ta reda på vad eleverna kan och inte kan då de redan fått den 

informationen. 

På den grundskola där Alina arbetar så hade de tillgång till ett 

mottagningscentrum för nyanlända flyktingfamiljer. Mottagningscentrumet hjälper till 

att ta tillvara på tidigare erfarenheter för att underlätta skolgången och etableringen i det 

svenska samhället. Det kan handla om att ta reda på barnens kompetenser, om familjen 

eller barnet haft traumatiska upplevelser, om det finns särskilda behov et cetera. De får 

reda på var eleverna ligger kunskapsmässigt och, var de kommer ifrån och vilka länder 

de bott i innan de kom till Sverige. 

På det mottagningscentrum som Alinas skola hade tillgång till så påbörjar de en 

kartläggning som sedan är till hjälp för skolan när de tar emot eleverna. Alina tycker att 

det är väldigt fördelaktigt, och att det underlättar kartläggningen av eleverna, då de på 

mottagningscentrumet redan påbörjat den.  

 

”Då får vi ju info från XXX
1
 att nu är det elever påväg ut och sen får jag och 

XXX den infon och sen kan vi ta kontakt med föräldrarna [...] då har dom ju gjort 

en kartläggning” - (Alina) 

 

Att ha ett mottagningscenter som påbörjar kartläggningen av eleverna innan de börjar på 

skolan är en stor tillgång och underlättar för lärarna. Dock var Alinas skola den enda i 

undersökningsgruppen som hade den möjligheten. Erika nämnde att en liknande enhet 

var påväg att etableras i kommunen där hon arbetade, och att den skulle hjälpa till med 

                                                 
1
 Mottagningscentrumet har ett specifikt namn 
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kartläggning av de nyanlända eleverna, och enligt henne är det en omfattande process 

som kräver mycket tid. 

 

”För då behöver vi bara jobba vidare med kartläggningen, för den tar upp till ett 

år egentligen [...] det är rätt så omfattande” – (Erika) 

 

Caroline och Denise arbetade lite annorlunda med mottagandet av de nyanlända 

eleverna eftersom de redan träffat dem på skolan och haft viss undervisning i 

förberedelseklasserna med dem, innan de slussas ut och blir undervisade i svenska som 

andraspråk. Det introducerande mötet med eleven och föräldrarna har redan genomförts 

när de flyttas från förberedelseklass till SVA-undervisning. Under mötet får lärarna reda 

på elevernas tidigare skolkunskaper och hur långt eleverna kommit i sitt modersmål, 

samt i engelska, vilket gör det möjligt för dem att individanpassa undervisningen i 

svenska som andraspråk så bra som möjligt.  

 

6.1.3 Elevernas tidigare erfarenheter 

Givetvis är det viktigt för de lärare som arbetar med nyanlända elever att få en grundlig 

genomgång av deras tidigare språk- och ämneskunskaper för att kunna ge dem en så bra 

skolgång som möjligt. På samtliga skolor var lärarna i förberedelseklass samt SVA-

lärarna överens om att elevernas tidigare erfarenheter spelar stor roll för hur elevens 

undervisning kommer att se ut. De nyanlända elevernas tidigare skolkunskaper varierar 

mycket beroende på var de kommer ifrån vilket de intervjuade lärarna självfallet tyckte 

både underlättade och försvårade undervisningen. De menar att i vissa fall handlar det 

om elever som har en stabil skolbakgrund att stå på, där de tidigare lärt sig exempelvis 

läsa, skriva och räkna, vilket går att applicera på det de lär sig här och således gör det 

lättare att tillägna sig det som lärs ut i den svenska skolan. Andra elever är precis tvärt 

om, det vill säga de har ingen erfarenhet av att gå i skola och kan varken läsa, skriva 

eller räkna, vilket förstås gör undervisningssituationen mer komplex. En viktig del som 

togs upp i samtliga intervjuer var det faktum att många elever bär på traumatiska 

upplevelser från sina ursprungsländer. Lärarna menade att många elever har stora 

problem med att hantera sådant de varit med om, och det märks i olika sammanhang på 

lektionerna och kan försvåra inlärningen för dem.  

Alina säger att det är ett flertal elever som kommit från Syrien, och att de oftast 

har erfarenhet av att gå i skola. Det kan handla om att de har läst exempelvis matte, 



  
 

33 

 

engelska och naturskunskap, vilket gör att de har en grund att stå på när de börjar i den 

svenska skolan. Beatrice påpekade samma problematik med elevernas tidigare 

skolerfarenheter och att det beror väldigt mycket på var eleverna kommer ifrån. Hon sa 

att många elever är analfabeter vilket gör att de varken kan skriva eller läsa på sitt eget 

språk och andra skriver och läser utan några problem alls. Beatrice betonade 

svårigheterna med att undervisa i  en klass där både kunskaperna och åldrarna skiljer sig 

så mycket.  

 

”Det kan vara rätt så svårt för många är väldigt outbildade, upp i åldrarna om 

man säger. Vi hade någon flicka som var en 16-17 år” – (Beatrice) 

 

Det är givetvis så att de elever som kommer till Sverige kan ha precis lika mycket 

skolerfarenheter och ämneskunskaper som de svenska eleverna, vilket Caroline och 

lyfte fram.  

 

”Dom kan ju ha kommit jättelångt i sitt eget hemland [...] det kan vara fruktansvärt

  idiotförklarande” – (Caroline) 

 

Hon menar att det kan vara oerhört frustrerande för eleverna att ha dessa kunskaper 

sedan innan och inte kunna använda dem i skolan på grund av språkbarriären.  Denise 

förstår att det måste kännas jobbigt för eleverna och som att de plötsligt inte kan 

någonting på grund av att de inte kan utrtycka sig och förklara på svenska eller engelska 

vilka kunskaper de besitter.  

Erika förklarade precis som Beatrice också problemen med att en del av de 

elever som kommer är analfabeter, och att de har väldigt lite skolerfarenhet, vilket gör 

att man då får börja på en väldigt grundläggande nivå. Eftersom deras tidigare 

skolerfarenheter också varierar gör att de också får börja på olika ställen. Erika har 14 

elever i sin klass, där tio nationaliteter från hela världen finns representerade. Det vill 

säga, en del elever kommer från länder i Europa vilket innebär att de med allra största 

sannolikhet har tidigare erfarenheter av att gå i skola och åtminstone kan lite engelska, 

medan elever från andra delar av världen som kommer till klassen inte har någon 

skolerfarenhet alls. 

  

”En del elever kan lite engelska, någon elev har gått i internationell skola och 

kan redogöra för sina kunskaper på engelska, och kan därför delta till stor del i 
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all ämnesundervisning [...] men svenskan då, har eleven inte med sig [...] men 

vi kan kommunicera på ett universellt språk, eller engelska” - (Erika)  

 

Att ha engelska som hjälp var enligt alla lärare en fördel då det ofta är ett verktyg som 

underlättar mötet med eleverna. Trots att kommunikationen på engelska ofta funkar 

ganska bra så kan det ibland bli fel då de grammatiska delarna och språkreglerna kan 

skilja sig mycket mellan elevernas modersmål och engelskan.  

Ett viktigt område som alla lärare lyfte fram har att göra med vad eleverna har 

för erfarenheter av livet i sitt ursprungsland och vad de har fått uppleva där. De elever 

som kommer till Sverige gör det av en rad olika anledningar. Det kan röra sig om att 

familjen kommit som arbetskraftsinvandrare, anhöriginvandrare eller att de är flyktingar 

från ett krigsdrabbat land. Oavsett vad bakgrunden till invandringen är, så menar Erika 

att alla elever har med sig ett trauma. Hon säger att det är mycket som spelar in för att 

skolgången ska gå smidigt, och en sådan sak som att många elever har fått lämna mor- 

och farföräldrar och kompisar i sitt ursprungsland, att den svenska maten smakar 

annorlunda et cetera, är exempel på sådant som kan göra att inlärningen låser sig för 

vissa elever.  

Beatrice påpekar också det här och menar att det kan bli struligt eftersom man 

inte vet vad de varit med om, och att det ofta kan ta tid innan det kommer fram.  

 

”Man fattar inte vad en del utav dom har varit med om, det kan komma sånna 

berättelser att man inte tror det är sant” – (Beatrice) 

 

Många av de traumatiska upplevelser eleverna har med sig får man inte reda på under 

de introducerande mötena med eleven och föräldrarna menar hon, så det är någonting 

som kommer fram efterhand. Hon menar att det skulle underlättat om det fanns en 

grupp skolpsykologer eller kuratorer som tog hand om de här eleverna i ett tidigt stadie, 

i syfte att nysta upp de traumatiska händelserna så att det inte blir ett hinder för 

inlärningen.  

 

6.2 Undervisning 

Hur lärarna utformar undervisningen för de nyanlända eleverna diskuterades vid 

samtliga intervjutillfällen, och nedan följer lärarnas tankar och idéer kring hur de 

undervisar i sina klasser för att skapa en inlärningsmljö som tillgodoser deras behov.  
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6.2.1 Individanpassad undervisning 

Som tidigare nämnt står det i skollagen att varje elev, utifrån sina egna förutsättningar, 

ska kunna utvecklas och stimuleras i sitt lärande (3 kap, 3§) och det här fanns det en 

tydlig medvetenhet om bland de intervjuade lärarna. Av de lärare som jobbade i 

förberedelseklass så varierade  arbetsbelastningen en aning eftersom antalet elever och 

åldrarna på eleverna såg olika ut. Hur lärarna individanpassar undervisningen beror helt 

och hållet på hurdana eleverna är och vad de kan. Sådant som de intervjuade lärarna tog 

upp var exempelvis hur vissa elever kräver mindre stimulans än andra. Det vill säga, 

många elever är från 6 år och har ännu inte börjat lära sig läsa och skriva, vilket gör att 

de inte får den typen av undervisning som hela tiden kräver stöd och hjälp, medan de 

lite äldre eleverna som lär sig skriva och läsa nästan behöver hjälp oavbrutet. Att 

individanpassa undervisningen kräver att man ser till elevernas behov och det går att 

göra på olika sätt. De lärare som hade elever i samma klass som var jämnåriga och hade 

liknande skolerfarenheter, kunde göra samma typer av uppgifter och bli hjälpta i grupp, 

vilket underlättade undervisningen för lärarna. Däremot de lärare i förberedelseklass 

som hade elever i olika åldrar, med olika kulturella bakgrunder och blandade tidigare 

skolerfarenheter, fick spendera mer tid åt att utforma undervisningen så att det passade 

alla, vilket är mer tidskrävande. Hur klasserna såg ut vid intervjutillfällena kan ha 

ändrats då elever kommer och går från klassen hela tiden, vilket är viktigt att ha i 

åtanke. 

Alina som arbetar i en klass med 23 elever tycker det är svårt att se till alla 

elevers förutsättningar, men för tillfället är det så att många av eleverna är så pass små 

att de inte läser och skriver överhuvudtaget, vilket gör att de får syssla med enklare 

aktiviteter som inte kräver så mycket stöd. Däremot de elever som är några år äldre som 

har grundläggande läs- och skrivkunskaper, är i behov av kontinuerligt stöd vilket är 

tidskrävande. 

 

”Dom behöver hela tiden att man stöttar dom, hela, hela tiden” – (Alina)  

 

Är det så att många elever i klassen är på samma nivå språk- och kunskapsmässigt, så 

blir det individanpassade arbetet enklare menar Alina. Det går att se det som 

individanpassad undervisning  fast i en mindre grupp. Erika säger också att man i 

kommunen ibland inte ser till behovet av att individanpassa undervisningen för de 

nyanlända eleverna. Hon menar att man bara ser till antalet elever och utgår från att alla 
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elever har samma förutsättningar, eller är ”stöpta i samma form”. Enligt henne så går 

det inte att applicera det här synsättet på hur det faktiskt ser ut, då varje elev är unik. 

De flesta nyanlända eleverna är i behov av konstant hjälp och stöd i 

förberedelseklassen för att kunna följa med i undervisningstakten menar Beatrice. Hon 

säger också att när en elev anses vara redo att bli utslussad från förberedelseklass till 

ordinarie klass så innebär det inte att eleven plötsligt klarar sig själv, utan det är 

fortfarande viktigt att eleven får stöd. Att studiehandledning på modersmålet är en 

viktig del i de nyalända elevernas utbildning var alla lärare överens om. 

 

”Meningen är då att dom ska ut till sina klasser och att dom får hjälp av 

studiehandledare [...] för dom behöver verkligen ha någon som sitter ner och 

jobbar med dom, det är bara så, man behöver en till en-undervisning” – 

(Beatrice)  

 

6.2.2 Studiehandledning på modersmålet och dess betydelse 

Som tidigare nämnt så är det viktigt med handledning på modersmålet när exempelvis 

en elev gått från förberedelseklass till ordinarie klass, eller i andra sammanhang där 

eleven behöver stöd för att följa med och förstå vad läraren pratar om. Som tidigare 

nämnt så underlättar det tillägnandet av ett andraspråk och ämneskunskaper 

(Hyltenstam & Lindberg, 2004). Att ha studiehandledare tillhands är givetvis en otrolig 

tillgång då alla elever som inte behärskar det svenska språket får hjälp att hänga med i 

undervisningen på sitt modersmål, vilket också underlättar för undervisande lärare. 

Intervjupersonerna var alla positivt inställda till att de nyanlända eleverna fick 

undervisning och studiehandledning på sitt modersmål eftersom det gynnar elevernas 

tillägnande av ytterligare ett språk, vilket då är fördelaktigt när eleverna lär sig svenska. 

Alla lärare var eniga om att det finns för få modersmålslärare för att tillgodose alla 

elever och ge dem den hjälp de behöver. Problemet som samtliga lärare såg det är att det 

inte finns tillräckliga resurser på skolan och i kommunen för att alla elever hela tiden 

ska få möjlighet till studiehandledning på modersmålet. Den sammanlagda åsikten från 

intervjupersonerna är att elevens behov inte kan tillgodoses till fullo om inte det finns 

tillgång till stöd i förberedelseklass och studiehandledning på modersmål i ordinarie 

klass, och därför borde mer pengar från kommunen skjutas till för att ändra på det.  

Caroline och Denise som arbetar med svenska som andaspråk var tydliga med 

att poängtera hur viktigt det är att eleverna får stöd och undervisning i sitt modersmål. 



  
 

37 

 

Tanken är att eleverna får både modersmålsundervisning och studiehandledning på 

modersmålet. Det är viktigt att bevara sitt modersmål då det är ett sätt för eleverna att se 

kopplingar till det svenska språket. 

 

”Det blir ett sätt för dom att förankra det [...] man måste veta vad någonting 

heter på sitt eget språk först” – (Denise) 

 

Hon menar att vet man exempelvis inte vad ”bord” heter på sitt eget språk, så blir det 

svårt att lära sig det på svenska då det inte går att koppla det till sitt modersmål. 

 

”Det är en nödvändighet vill jag påstå... ju högre dom kommer i sitt modersmål, 

desto högre möjlighet har dom också till att komma högre i svenskan [...] många 

tror det är precis tvärtom... ta bort modersmålet... det spelar ingen roll... men då 

kommer dom aldrig högre i svenskan” – (Caroline) 

 

Hon gav också exempel på elever som håller högre nivå på sitt modersmål än sina 

klasskamrater, och utvecklas därmed också snabbare i det svenska språket. Trots att den 

språkliga strukturen och grammatiken kan se annorlunda ut så lär eleverna ändå. Alina 

lyfte fram det faktum att elever som exempelvis gått i så kallad koranskola, där de 

utvecklat en viss läs- och skrivkunnighet på arabiska är en fördel då de åtminstone 

känner till vissa språkliga strukturer och grammatiska funktioner, vilket i sin tur är till 

hjälp när de lär sig svenska.  

Det skulle givetvis vara en otrolig tillgång att hela tiden ha studiehandledare 

som kan ge de nyanlända eleverna stöd i sitt modersmål. Erika menar att i nuläget så 

finns det inte tillräckligt med studiehandledare för att tillgodose alla nyanlända elevers 

behov, och det är en fråga om resurser, men det hade varit bra investeringar.  

 

”Studiehandledning är a och o, vi är ingenting utan det, för oavsett hur väl jag 

vill så kan jag inte somaliska, arabiska eller vietnamesiska...” – (Erika) 

 

6.2.3 Undervisningsmetoder 

Som tidigare nämnt så varierar både åldrar och tidigare skolerfarenheter bland de 

nyanlända eleverna, vilket gör att även undervisningsmetoderna skiljer sig en del. De 

lärare som arbetade i förberedelseklass hade till stor del samma upplägg och det 

handlade om att börja på en basal nivå. Alltså, den undervisning de nyanlända eleverna 
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får och de uppgifter de blir tilldelade har ofta en grundläggande karaktär. Ofta får de 

också deltaga i de praktiska ämnena i ett tidigt skede då det inte kräver kunskaper i det 

svenska språket i samma utsträckning som de teoretiska ämnena gör, och dessutom är 

det ett bra sätt för dem att socialisera och komma i kontakt med svenska elever. Det 

huvudsakliga fokuset i förberedelseklass ligger på undervisning i svenska och de 

intervjuade lärarna som arbetade i förberedelseklasser använde sig exempelvis av 

enklare stenciler till att börja med tills de lärt sig hantera böcker, temaundervisning 

såsom högtider och årstider, ordlistor, olika språkspel och översättningsprogram på 

dator med mera. Det är enligt alla lärare viktigt att konkretisera mycket, såsom att ha 

bilder på väggarna som förklarar vad saker och ting är och att hela tiden använda sig av 

kroppen för att tydligt visa vad man menar. Även övningar i praktiken såsom att gå och 

handla i affären och få betala med svenska valuta, vilket en lärare kallade för 

realupplevelser. Eftersom många av de elever som går från förberedelseklass 

fortfarande har problem med det svenska språket, så arbetar även SVA-lärarna på en 

grundläggande nivå med vad saker och ting heter och med bilder, färger och former. Det 

är inte mycket fokus på grammatik till en början, och undervisningen skiljer på så sätt 

från ordinarie svenskaundervisning. Dock så varierar det mycket då de har elever på 

olika nivåer, vissa är i stort behov av stöd i svenskan och andra behöver knappt någon 

hjälp alls.  

Att undervisningen skiljer sig åt är naturligt, eftersom alla elever är olika och 

klassuppsättningen inte är den samma på de olika skolorna. Någonting som också 

diskuterades under intervjuerna, var att kunskaperna och åldrarna kan skilja sig mycket, 

vilket givetvis gör att eleverna har olika inställning till undervisningen, och den blir mer 

utmanande för läraren och mer individanpassad. Alina påpekade svårigheterna med det 

här, och tyckte det är svårt att hinna med att hjälpa alla elever, och att åldersskillnaden 

på eleverna då är till hjälp. 

 

”Vi har ju elever som är från 7 till 15 år, och det kan vara rätt skönt, dom äldre 

blir lite grann som extra lärare ibland och håller koll på dom små” – (Alina) 

 

6.2.4 För- och nackdelar med förberedelseklass   

Ur ett undervisningsperspektiv så finns det för- och nackdelar med förberedelseklass. 

Det har beskrivits i den här studien och det var även ett ämne som diskuterades under 

intervjuerna. De lärare som arbetar i förberedelseklass hade i stor utsträckning samma 
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åsikter gällande de positiva och negativa med förberedelseklasser, och eftersom båda 

SVA-lärarna hjälpte till en del i förberedelseklassen så hade även de god insyn i hur det 

fungerar, och tyckte således likadant. Alla lärare var positivt inställda till 

förberedelseklasser på så vis att det är ett bra sätt för eleverna att lära sig svenska 

snabbt, vilket också är viktigt för integrationen. Att placera eleverna direkt i ordinarie 

klass är inte att föredra. Lärarna menar också att det handlar inte enbart om att eleverna 

ska lära sig det svenska språket, utan en annan positiv aspekt med förberedelseklasser är 

att de får lära sig sådant som vanligtvis inte lärs ut i ordinarie klasser. Det kan handla 

om beteende och uppförande i olika sammanhang, vilket är nyttigt för eleverna att lära 

sig då de ofta kommer från andra kulturer där seder och levnadssätt skiljer sig mycket 

från de svenska. Det handlar om normer och värderingar i det svenska samhället och 

vad som är rätt och fel. Det är ofta en blandning av många olika kulturer i klasserna, 

vilket gör att det ofta förekommer kulturkrockar, vilket då är viktigt att uppmärksamma.  

Samtidigt som lärarna främst är positivt inställda till förberedelseklass så 

nämner de också de negativa aspekterna. Både undervisande lärare i förberedelseklass 

och SVA-lärarna nämnde det faktum att de nyanlända eleverna lätt blir isolerade och 

inte träffar de andra svenska eleverna så ofta. Det kan vara så att eleverna från ordinarie 

klass ser de nyanlända eleverna som en grupp som är i behov av extra stöd och 

undervisning, och på så sätt avviker från den normala undervisningen. Det här kan leda 

till att de blir placerade i ett fack där de, som tidigare nämnt, anses vara avvikande. Det 

är givetvis svårt att få de nyanlända eleverna att umgås med de svenska eleverna utanför 

klassrummet, då det finns en språkbarriär, men på två av skolorna så fick de nyanlända 

redan första dagarna börja vara med de svenska eleverna i några av de praktiska 

ämnena, som exempelvis idrott och bild. Tanken är att den teoretiska biten och det 

svenska språket inte är lika krävande i de praktiska ämnena, vilket gynnar de nyanlända 

eleverna på så sätt att de kan utföra uppgifter i praktiken samtidigt som de befinner sig 

svenskspråkig miljö.  

 

”Alla elever som kommer hit får börja i praktiska ämnen direkt, musik, idrott, 

bild, hemskunskap, slöjd och ibland teknik. Det kan vara väldigt utvecklande och 

generera mycket språkutveckling” – (Erika) 

 

På två av de tre analyserade skolorna fanns även en typ av fadderverksamhet där de 

nyanlända eleverna fick lite extra hjälp och stöd av en svensk elev i samma årskurs. På 

en av skolorna blir de nyanlända tilldelade två faddrar, vilket ger dem ytterligare 
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möjligheter att skapa kontakt och socialisera, och det är enligt lärarna positivt ur en 

integrations- och språkutvecklingsaspekt.  

Trots att det kan gå fort för många nyanlända att lära sig läsa, tala och skriva på 

svenska, så påpekade båda SVA-lärarna att många elever är i behov av att stanna i 

förberedelseklass lite längre, då de inte anses vara redo att gå vidare till ordinarie klass. 

Inte enbart SVA-lärarna hade den åsikten, utan även lärare i ordnarie klass antyder 

ibland att eleven borde utveckla sina språkkunskaper mer innan de slussas ut till 

ordinarie klass, och speciellt i de fall då det inte finns tillgång till studiehandledare som 

samtidigt stödjer eleven. Beatrice ansåg att arbetet i förberedelseklass fungerar bra, men 

att det ibland går för snabbt från att de nyanlända först kommer till skolan till att slussas 

ut i ordinarie klass. Hon tror att det skulle gynna eleverna att få ta det i en lite lugnare 

takt.  

 

”Varför ska man ha så bråttom? Låt dom få landa lite, det hade väl inte varit så 

farligt om dom får hitta sig själv lite. Det kanske blir ett extra år, men varför 

stressa? Det kanske betalar sig i slutändan” – (Beatrice) 

 

I frågan om hur lärarna såg på det övergripande arbetet med nyanlända elever, så skiljde 

sig åsikterna en aning. Alina ansåg att det fungerade bra som det var, och att arbetet är 

oerhört viktigt. Dock menade hon att kollegor i ordinarie klass inte alltid ser det på 

samma sätt och hon beskrev att det är lite osäkert vilket arbetslag 

förberedelseklasslärarna tillhör, och att det ibland kan kännas som man blir lite 

bortglömd. Erika tycker arbetet med nyanlända elever borde vara mer flexibelt när det 

gäller att möta deras behov och hon menar att det finns så mycket kultur och traditioner 

i skolan, för hur saker och ting ska skötas. Hon säger att det finns elever som har stora 

problem i vissa ämnen som undervisas på svenska, och att det då hade varit bättre att få 

dela upp ämnesundervisningen på ett annat sätt som gynnar de elever som har dessa 

problem.  

 

”Det är ju det som är det svåraste för dom, dom måste lära sig på modersmålet, 

och modersmålet är ju svenska här. Dom har två processer igång, både inlärning 

och att lär sig ett nytt språk ” – (Erika) 

 

Det övergripande arbetet i svenska som andraspråk fungerar bra som det gjorde, enligt 

Caroline och Denise. De såg lite annorlunda på arbetet med nyanlända elever eftersom 
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de inte arbetar direkt med eleverna i förberedelseklass, utan undervisar dem när de 

slussats ut. De nämnde dock att de känner alla elever väl redan innan de slussas ut, 

vilket är fördelaktigt. De tyckte också att det var positivt att de får delta i 

undervisningen och diverse aktiviteter varje vecka med lärare och elever i 

förberedelseklass. 
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7 Diskussion och slutsatser 

I analysen framkommer svaren på de frågor studien belyser, och följande avsnitt är 

ägnat åt att diskutera det som studerats och analyserats under arbetets gång. I 

diskussionen kommer kopplingar att göras till bakgrunden, tidigare forskning och de 

teorier som presenterats i arbetet. Utifrån det kommer det vara möjligt att dra slutsatser 

och få svar på de frågeställningar studien syftar till att besvara.  

De allra flesta nyanlända elever som kommer till Sverige har inga kunskaper alls 

i det svenska språket. Många av dem saknar erfarenhet av att gå i skola, samtidigt som 

många av dem har kommit långt i skolan i sina ursprungsländer. Oavsett hur de 

nyanlända elevernas skolerfarenheter ser ut så måste de undervisande lärarna på de 

svenska skolor som tar emot dessa elever vara säkra på att de kan erbjuda dem en bra 

utbildning. I och med att invandringen till Sverige idag är relativt stor, så betyder det att 

verksamheten för mottagande och undervisningen av nyanlända elever måste fungera på 

ett bra sätt. I den här studien har fokus legat på att ta reda på hur nyanlända elever 

integreras i den svenska skolan och vilka arbetsformer lärare i förberedelseklass, och 

lärare som arbetar med nyanlända elever i SVA (Svenska som andraspråk) använder sig 

av i utbildningen av nyanlända elever. Mottagandet och undervisningen av eleverna är 

två viktiga komponenter i de nyanlända elevernas integrationsprocess, och det finns 

både likheter och skillnader i hur skolor runtom i Sverige arbetar med det här. 

 

7.1 Mottagning 

Det som framkom under analysen var att de skolor som varit del i undersökningen 

arbetar på liknande sätt gällande elevernas mottagning, undervisning och integration. 

Axelsson & Landsbergs (1998) menar att de nyanlända eleverna mår bra av en lugn och 

trygg skolstart och det var tydligt att de intervjuade lärarna tyckte likadant då de ansåg 

det första mötet i mottagningsprocessen som en viktig del som skulle göras snarast efter 

elevens ankomst till landet. Vid mötet medverkade också många fler än bara 

undervisande lärare, vilket sågs som fördelaktigt och någonting som underlättar 

eftersom det är mycket information som förmedlas under mötets gång. Kartläggningen 

av eleverna visade sig vara en viktig del, och det är förståeligt då elevernas tidigare 

skolerfarenheter skiljer sig mycket. Det blir alltså en nödvändighet att strukturera upp 

deras skolgång. Precis som Olgaç (1995) nämner så är struktur och fasta rutiner viktigt 

då brist på det kan skapa förvirring och oro hos de nyanlända eleverna.  
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7.2 Undervisning 

Att undervisningen skiljer sig åt ter sig vara naturligt då varje elev är unik och lär på sitt 

sätt, samtidigt som undervisningen ska vara individanpassad. De nyanlända eleverna 

befinner sig i en skolmiljö, där det förekommer både formellt och informellt lärande. 

Som tidigare nämnt så menar Jensen (2011) att inlärning är ett komplext fenomen och 

beroende på sammanhanget så lär alla olika. Det framgick av lärarna i förberedelseklass 

och SVA-lärarna att det inte finns en undervisningsmall som används för alla elever och 

att alla inte lär på samma sätt. Det fanns både likheter och skillnader i lärarnas sätt att 

undervisa, men de var enade om att undervisningen måste vara individanpassad. De 

menade också att svenskaundervisningen har en mycket betydande del. Det kanske 

viktigaste för en nyanländ elev i en ny skola och ett nytt land är att lära sig språket, 

vilket också sågs som den del i integrationsarbetet som vägde tyngst. Att kunna språket 

öppnar många dörrar för de nyanlända eleverna och gör det möjligt för dem att enklare 

skaffa sig kunskaper och uppfatta det som sägs och görs i deras omgivning.  

Språket är någonting som binder samman människor, och det fungerar på samma 

sätt för de nyanlända eleverna. Det är en viktig del för en persons identitet enligt 

Einarsson (2009), och det finns ett behov av att associera sig med andra, och språket är 

en starkt bidragande faktor till det här. De nyanlända eleverna lär sig olika fort, men 

efter ett tag börjar de behärska svenskan och succesivt integreras de in i den svenska 

skolan och samhället. Språkinlärning är en process som ser olika ut i olika 

sammanhang. Mattson och Håkansson (2011) säger att de nyanlända eleverna får 

explicit kunskap i klassrummet, exempelvis i förberedelseklass, då de medvetet lär sig 

grammatiska strukturer. I och med att de huvudsakligen lär sig svenska i 

förberedelseklassen så är det bra eftersom de förbereder de nyanlända eleverna för en 

normal skolgång i ordinarie klass. Samtidigt som förberedelseklasser ger eleverna en 

svenskspråkig grund så kan de också skapa en negativ uppfattning hos de svenska 

eleverna. Bunar (2010) diskuterade vad som anses vara normalt och avvikande i skolan, 

och likaså Tallberg Broman m.fl. (2002). De nyanlända eleverna faller till viss del 

utanför de normer som finns på skolan. Det vill säga, utgångspunkten är att de svenska 

eleverna i ordinarie klass ses som ”normala” och de nyanlända eleverna som 

”avvikande”. De intervjuade lärarna påpekade samma problematik, och hur 

förberedelseklasser kan ha en isolerande effekt, där de går miste om de sociala 

relationerna med andra svenska elever, vilket också till viss del hämmar integrationen.  
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7.3 Integrationsprocessen 

Det är givetvis svårt att finna ett arbetssätt där de nyanlända elevernas behov och 

förutsättningar tillgodoses, samtidigt som det ska främja deras integration i den svenska 

skolan och samhället. Av de lärare som arbetade i förberedelseklass så blir det tydligt i 

resultaten  att det finns flera komponenter som är viktiga för de nyanlända elevernas 

integration, och då med fokus på mottagningen och undervisningen av eleverna. Det 

finns inget specifikt mottagningsystem eller organisationsmodell som är det samma på 

alla skolor, men verksamheten är sig lik på många sätt. Det handlar om att de nyanlända 

eleverna ska få möjlighet till en grundläggande undervisning och utbildning som 

förbereder dem för ett liv i Sverige. Trots att arbetsformerna och åsikterna bland de 

intervjuade lärarna  både liknar varandra och skiljer sig en del, så är den enade 

uppfattningen, som sagt, att det är oerhört viktigt att eleverna lär sig språket, för att 

skolgången ska fungera och gå smidigt. 

Internationell forskning som också presenteras i studien visar på samma sak då 

arbetsmodeller för utbildning av nyanlända elever undersökts. Resultatet från en 

omfattande studie i Storbritannien visar bland annat att det huvudsakliga fokuset för de 

nyanlända elever låg på att lära sig engelska.  (Pinson & Arnot, 2005). Det sociala 

samspelet med de andra svensktalande eleverna hjälper också språkutvecklingen såväl 

som snabbar på integrationsprocessen. Vygotskijs sociokulturella perspektiv är en av de 

teorier som diskuteras i arbetet, och  precis som Strandberg (2006) beskriver så är det 

sociala praktiker som lägger grunden för lärande. Eleverna ökar alltså gradvis sin 

bekantskap med omgivningen vilket skapar en inlärningsmiljö. Att hela tiden befinna 

sig i en svenskspråkig miljö är exempelvis ett sammanhang där inlärning förekommer 

per automatik. Alltså, de nyanlända elever lär i samspel med andra svensktalande. Säljö 

(2000) beskriver det, som att sociala praktiker har en inbyggd pedagogik vilket gör att 

människor alltid tillägnar sig kunskaper vid deltagande i olika former av verksamheter. 

Att lära sig svenska är viktigt för de nyanlända eleverna, samtidigt finns det samlade 

tankar om att deras modersmål betyder mycket, och att studiehandledning i ordinarie 

klass är en nödvändighet för att de ska klara de krav som ställs på dem.  

 

7.4 Slutdiskussion och förslag till fortsatt forskning 

Studien har undersökt och intervjuat tre lärare i förberedelseklass och två lärare som 

arbetar med svenska som andraspråk i två olika kommuner i södra Sverige. Eftersom 

undersökningsgruppen är relativt liten så går det självfallet inte att dra slutsatser och 
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säga att det fungerar på samma sätt i övriga Sverige. Men att döma av det som sades 

under intervjuerna så var lärarna enade på många punkter, vilket antyder att liknande 

åsikter finns i andra kommuner. Att intervjua lärare som arbetar med nyanlända elever 

på olika sätt ger en bild av vilka arbetsformer som finns på de olika skolorna. Trots att 

informationen blir relativt begränsad med tanke på storleken på undersökningsgruppen, 

så skapar det ändå en insikt i hur utbildning av nyanlända elever i Sverige ser ut, och det 

tillför kunskap till området. Resultaten i studien har stor betydelse i det avseende att det 

finns brister med den utbildning nyanlända elever idag erbjuds. Bristerna ligger bland 

annat i att det inte finns tillräckliga resurser för att alla ska få den hjälp de behöver, och 

även om det i nuläget fungerar bra på många håll, så kan det alltid förbättras. Tidigare 

forskning visar på för- och nackdelar med de olika arbetsformerna, och att det ena 

skulle vara bättre än det andra beror helt och hållet på sammanhanget. Att utbilda 

nyanlända elever, och se till deras behov och förutsättningar, vilket också skollagen 

(2010) kräver är ingen lätt uppgift, och just därför behöver det kontinuerligt 

uppmärksammas för att skapa en trygg arbetsmiljö för alla inblandade parter.  

Hur nyanlända elever tas hand om och integreras i den svenska skolan och 

samhället är ett brett område, vilket det borde finnas mer forskning om. Med tanke på 

att Sverige, som sagt, är ett framstående mottagningsland för invandring så är det av 

stor betydelse att ha en fungerande skolverksamhet. Barn från hela världen, med olika 

kulturer, språk och levnadssätt blir placerade tillsammans på skolor runt om i landet och 

slussas succesivt in i det svenska samhället. Vidare forskning inom det här området kan 

exempelvis vara att göra observationer i förberedelseklasser och intervjua eleverna för 

att få deras syn på integration och deras egna uppfattning om hur lärare arbetar för 

tillgodose deras behov och förutsättningar.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 

Bakgrund 

1. Hur kommer det sig att du valde att studera till lärare? 

2. Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta som lärare? I förberedelseklass / med 

nyanlända elever? 

3. Hur kommer det sig att du valde att undervisa i just förberedelseklass / med nyanlända 

elever? 

Introduktionen/Undervisningen 
4. Hur ser introduktionen ut för de nyanlända eleverna? 

5. Ser det annourlunda ut beroende på de nyanlända elevernas bakgrund och tidigare 

erfarenheter? 

6. Hur utformas undervisningen i förberedelseklasserna / SVA-undervisningen? 

7. Hur länge stannar eleverna i förberedelseklassen / får SVA-undervisning? 

8. När anses en elev vara redo att delta i ordinarie undervisning? 

Integrationsarbetet 
9. Hur ser integrationsarbetet ut för de nyanlända eleverna? 

10. Anser du att förberedelseklasser / SVA-undervisning är bra ur ett 

integrationsperspektiv? På vilket sätt? 

11. Baseras arbetet någonting på skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända 

elever? 

12. Vilka lokalt utformade riktlinjer och dokument har ni för hur man integrerar de 

nyanlända eleverna i den svenska skolan?  

13. Hur tycker du integrationsarbetet på skolan fungerar? Vilka för- och nackdelar finns? 

 

Övriga synpunkter? 

 


