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Sammanfattning 
 
 

Den svenska skolan är inte som den har varit. Vi har i samband med oroligheterna ute i 

världen fått ta emot ett antal människor därav många barn i skolåldern. Många skolor har inte 

haft någon direkt handlingsplan för detta. Vi ville i vår uppsats ta reda på hur dessa elever 

upplever den svenska skolan och att börja i förberedelseklass för att sen slussas ut i 

ordinarieklass. Framför allt så har vi riktat in oss på övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klass. Forskningen idag har framför allt handlat om mottagande men ett fåtal tar upp 

hur de nyanlända upplever sin situation. För att belysa detta valde vi två olika former, intervju 

samt observationer. På så vis fick vi en sammanhängande bild av eleverna. Empirin tolkades 

utifrån en holistisk syn där man tar hänsyn till alla delar i en människas liv. Vi ville även ta del av 

hur pedagogerna upplever övergången och att ta emot nyanlända i sin undervisning.  Vad som 

var intressant var att eleverna föredrog att starta i en förberedelseklass, vilket kan tala emot den 

forskning som har gjorts. Tryggheten var en faktor som var genomgående för de nyanlända och 

att börja i en förberedelseklass upplevde dem positivt. Pedagogerna ville ha mer underlag för att 

kunna hjälpa dessa elever. Resultatet visade att pedagogerna såg en viktig funktion i att arbeta 

språkutvecklande i alla ämnen. Att lära sig prata svenska är en sak, men att få ett ämnesspråk är 

något helt annat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Pedagogik, Grundskola, Förberedelseklass, Nyanlända, Ordinarieundervisning, 

Intervju, Observation, Inkludering, Exkludering, Andraspråksinlärning.  
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Inledning 

Genom historien så har det alltid funnits invandring i olika perioder och grupper, men på senaste 

åren har invandringen ändrat karaktär. Sverige har under de senaste åren utvecklats till att bli ett 

mer mångkulturellt land. Den första stora gruppen bestod av arbetskraftsinvandring och främst 

då från Finland efter andra världskrigets slut. Sverige behövde arbetskraft och den fanns att 

hämta bland annat i Finland som då hade en stor befolkning som var arbetslösa.1 

Nästa stora grupp var från Balkan och forna Jugoslavien som föll samman. Där det var krig och 

politiska förföljelser. I takt med att världen blivit oroligare så förändrades även invandringen till 

Sverige. Konflikter i bland annat arabländerna Syrien, Irak och Libanon gjorde att vi helt plötsligt 

hade en ny invandring. Därefter har Afghanistan, och då främst, de ensamkommande barnen 

stått i fokus. Skolorna och kommunerna ställdes inför nya utmaningar och hade inga direkta 

planer.  

När det nu kom elever som har en helt annan skoltradition så uppstod ett behov av andra 

skolformer. Juvonen förespråkade att det bästa sättet var att bli ”svensk” och lära sig språket och 

då genom direktintegrering. Eleverna skulle alltså sättas i ordinarieklasser från första dagen.2 

Vidare förespråkade Juvonen så kallade förberedelseklasser, där man menade att eleverna 

behöver lugn och ro för att förberedas till den svenska skolan.  

Oavsett vilken form som är att föredra så kände vi att vi ville ta reda på med detta arbete om vad 

och hur eleverna upplever att det är att gå i en förberedelseklass, vilka fördelar eller nackdelar 

finns? Dessutom ville vi också ta reda på hur de upplever övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klass? 

 

 

 

                                                 

 
1 Svanberg, Tydén (2005), s. 325. 
2 Juvonen (2016), s. 139-176. 
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I uppsatsen delades arbetet upp, där Pediaditis tog hand om observationer i klassrummet och hur 

elever samt pedagogerna interagerar och Andersson gjorde intervjuer med eleverna och 

pedagoger. Vi ville också låta dessa elever själva få ge sin syn på flykt, att gå i en svensk skola, 

kamrater och hur de upplevde den första tiden i en svensk skola.  

Precis som Ulrika Jepson Wigg tar upp i sin bok ”Nytt land och ny skola” upptäckte vi att det 

talas så mycket om dessa unga men det är sällan som deras åsikter om olika skolformer kommer 

fram.3 

Då bägge författare för detta arbete har annat än svenska som bakgrund och inte talar svenska 

som modersmål har detta ämne legat till stort intresse för forskning. Dessutom arbetar en utav 

oss idag i en förberedelseklass. 

                                                 

 
3 Jepson Wigg (2011), s. 8. 
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Bakgrund 

Sverige har alltid haft invandring genom tiderna, många kom på 50-60 talet som 

arbetskraftsinvandring och sedan från Balkan. Världen har blivit oroligare och med den arabiska 

våren uppstod stora konflikter i Syrien, Irak, Iran. Många människor har fått lämna allt de ägt och 

tvingats till flykt av förföljelser och krig. Det här skapade en stor flyktingvåg i Europa och många 

länder där ibland Sverige fick helt plötsligt ta emot många flyktingar och däribland många 

ensamkommande barn och ungdomar.4  

Det här skapade nya problem för skolor som inte hade resurser att ta emot så många elever på en 

gång. I många kommuner har man ingen strategi för hur mottagandet av nyanlända ska göras. 

Vissa skolor hade direktintegrering och eleverna sattes i ordinarie klass direkt. Andra skolor 

införde så kallade förberedelseklasser, där eleverna i lugn och ro skulle hämta in kunskaper för att 

sedan slussas ut i ordinarie klasser. 

Viktiga begrepp för studien: 

Andraspråkselever: Elever som lär sitt på sitt andraspråk, det vill säga ett språk som lärs in då hen 

har helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk.5 

Förberedelseklass: En modell för undervisning av nyanlända elever, en grupp eller klass där de 

nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande svenskundervisning. Perioden 

varierar för varje enskild individ.6 Detta diskuteras vidare på sidorna 7-8. 

Nyanlända elever: Elever som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, och har invandrat 

till Sverige, kommer till grund- eller gymnasiet strax före sin skolstart eller under sin pågående 

skoltid.7 

 

                                                 

 
4 Ebling Otterup (2015), s. 16-26. 
5 Lindberg, Axelsson, Hiltenstam (2012), s. 154. 
6 Bunar (2010), s. 9. 
7 Bunar (2010), s. 17. 



 

 7 

Nyanlända  

Vad menas med att vara nyanländ? Idag finns många namn på den här gruppen av unga. Sent 

anlända, sent kommande, flyktingbarn, asylsökande barn, nyanlända elever, elever i 

förberedelseklass dessa förekommer inom forskningen.  

1. Anlänt till Sverige och påbörjat sin utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten inträder 

enligt 7 kap. 10§ första eller andra stycket. 

2. En elev som inte har skolplikt, men har rätt till utbildning enligt 7 kap. 2 § tredje stycket, 

ska anses vara nyanländ om han eller hon har:: 1. Anlänt till Sverige, och 2. Påbörjat sin 

utbildning här efter den tidpunkt då skolplikten skulle ha inträtt enligt 7 kap 10§ första 

eller andra stycket, om han eller hon hade haft skolplikt. 

3. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång.8 

Skillnaderna kan vara mycket stora mellan dessa elever och därför har man gjort ett tillägg i 

Skolverkets rapport ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever” att:  

Ett barn eller en ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från ett annat land men kan 

också ha vistats i Sverige under en kortare eller längre tid. Att vara nyanländ kan alltså betyda nyanländ till skolan 

men samtidigt tidigare anländ till Sverige och ibland också innebära att man lärt sig svenska i viss utsträckning. Det 

som de nyanlända barnen och ungdomarna dock har gemensamt är att de har brutit upp från det sammanhang där de 

tidigare levt.9 

Utifrån Bunars egna forskning drar han slutsatser om vad som menas med nyanländ, detta kan 

ses som en motvikt till skollagens definition av nyanlända och bör därför nämnas. Bunar 

definierar nyanlända genom följande kriterier: 

1. Har invandrat till Sverige, oavsett invandringsskälet. 

2. Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket, oavsett skolbakgrund i övrigt. 

3 Kommer till grund – eller gymnasieskolan strax före sin skolstart (6–års respektive 15-

årsåldern) eller under sin skoltid (upp till 18-årsåldern), oavsett om de går i förberedelseklass och 

IVIK10 eller från början är fysiskt och pedagogiskt integrerade i ordinarie klass.11 

                                                 

 
8 3 kap.12a.§ skollagen. 
9 Skolverkets rapport ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever”, s. 6. 
10 IVIK, förkortning på ”introduktionskurs för invandrare inom ramen för det inviduella programmet”. 
11 Bunar (2010), s. 17. 



 

 8 

I denna uppsats utgår vi ifrån skollagens definition utav nyanlända, detta på grund utav att det 

är denna definition som är enligt lagt etablerad och därför måste följas i skolan.  

Förberedelseklass 

Idag placeras många nyanlända ungdomar i en förberedelseklass. Diskussionerna har varit många 

om dess vara eller inte, och vissa hävdar att det kan vara segregerande. Vissa skolor har dessa 

klasser i separata byggnader med motiveringen att man kan ha alla resurser på ett ställe.  

 

I en förberedelseklass är syftet att eleverna ska få känna en trygghet och att lära sig svenska 

språket. Många av eleverna har traumatiska upplevelser med sig och då kan det vara skönt att få 

vara i en lugnare miljö. I dessa klasser är det inte meningen att eleverna ska stanna längre än 1år 

eller om det finns särskilda skäl får rektorn besluta om max 2 år.12  Det som också är viktigt när 

de kommer till klassen är att man gör en ordentlig kartläggning av elevernas tidigare studier, om 

de har gått i skolan i sina hemländer. På så vis får man en mer anpassad studiegång, och eleven 

kan sen delvis börja i ordinarie klass. Det är också mycket viktigt att man informerar föräldrarna, 

om dessa är med eller godeman om syftet med förberedelseklass. Forskare som har kommit fram 

till att den här formen av undervisning har stora nackdelar.13 

En del menar att det blir en ”vi” och ”dom” mentalitet på skolorna och många nyanlända 

upplever det som ett ”väntrum” innan de får börja i en ordinarie klass. 

I förberedelseklass kan man i lugn och ro ge information om det svenska samhället och även få 

berätta om sitt land och jämföra ex skolgång. Man arbetar tillsammans med språkstöd, 

modersmålslärare lärare med svenska som andraspråk i sin utbildning och de ämnen som man 

läser är i regel matte, engelska och svenska som andraspråk. I vissa fall läser man även andra 

ämnen som SO och NO, men oftast då begreppsord som används i ämnena. På så vis får eleven 

sina begrepp förklarade både på modersmålet och svenska. För man får inte glömma bort att en 

del elever faktiskt har en ganska bra skolbakgrund där de har läst NO-ämnen, språk som engelska 

eller franska och bild. Det som de i regel behöver hjälp med är att få begreppen översatta och här 

har modersmålslärarna och språkstöden en stor roll.  

                                                 

 
12 Utbildningsdepartementet , Ds 2013:6. 
13 Bunar (2010), s. 49. 
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När en elev börjar gå ut i sin klass så gör man det med något eller några ämnen i taget. Oftast har 

det blivit i de praktisk-estetiska ämnen som slöjd, hemkunskap och bild. Det har även 

förekommit att en elev som har läst exempelvis kemi eller fysik i sitt hemland och behärskar 

engelskan kan då få börja med dessa ämnen. Som oftast så vill eleverna gärna börja så snart som 

möjligt i sin klass, men då är oftast språket ett hinder och många elever ångrar sig ibland om de 

upptäcker att de inte förstår vad läraren eller klasskamraterna säger. Risken finns då att eleven 

stänger av och försvinner. En del elevintervjuer inom forskning kring nyanländas skolgång säger 

även så att lärarna i förberedelseklassen förklarade på ett långsammare tempo och en elev 

använde en motorväg med bilar i olika hastigheter som en metafor. 14 

På den aktuella skolan, som uppsatsen utgår ifrån, hade man även infört ”språkduschning” för 

eleverna, och det här innebär att eleverna är med i ordinarie undervisning vissa tider och ämnen, 

men utan att det ställer några större krav på klassläraren. Eleverna är med och lyssnar, har egna 

böcker med sig och om de vill och kan så får de gärna svara på eventuella frågor. 

När en elev slussas ut i den ordinarie undervisningen så bör han/hon behärska de språkkrav som 

motsvarar lägsta nivå i svenska/svenska som andraspråk. 

Andraspråkselever 

Med den termen menas en elev som har ett fungerande förstaspråk (L1) men ska lära sig ett 

andraspråk (L2). Många av de nyanlända har i regel ett förstaspråk som fungerar och de har 

använt det i skolan i hemlandet. Forskning har visat att om man har utvecklat litteracitet på sitt 

förstaspråk så tenderar man att snabbare utveckla sitt andraspråk.15 Vidare så visar samma 

forskare på att göra eleverna medvetna om hur viktigt modersmålet är i undervisningen.  Genom 

att veta hur man närmar sig en text på modersmålet så har eleverna lättare att känna igen olika 

texters uppbyggnad, varför den är uppbyggd så.  

Axelsson menar att genom att låta eleverna arbeta tillsammans eller i små grupper och få använda 

sitt modersmål parallellt med svenska språket har visat mycket goda studieresultat hos dessa 

elever.16 

 

  

                                                 

 
14 Bunar (2016), s. 60. 
15 Axelsson (2016), s. 553. 
16 Axelsson 2016, s. 557. 
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Övergången till ordinarie undervisning 

Hur sker då övergången från förberedelseklass till ordinarie undervisning till? På de flesta skolor 

så har eleverna redan deltagit i sin klass tillhörighet på vissa ämnen, och främst brukar det vara i 

de praktisk-estetiska ämnena. Men en del har deltagit i kemi eller fysik beroende på tidigare 

studier i hemlandet. Av erfarenhet så vet man att många vill börja i ordinarie klass så snart som 

möjligt, men hur ska man tala om för en elev att språket inte är tillräckligt? Det här är ett dilemma 

för man vill ju inte ta ifrån eleven sin studieglädje? Även många ämneslärare påtalar att de inte 

behärskar ämnesspråket. Vi tror att man, som pedagog, kan luras av deras språkkunskaper och att 

man upplever det som att de kan svenska tillräckligt bra för att gå över. En sak är att prata 

svenska, men en annan sak är att verkligen förstå språket i läroböckerna. 

Redan i förberedelseklassen har eleven fått sin klassplacering och idag görs kartläggningar enligt 

Skolverkets anvisningar ibland annat litteracitet och numeracitet. Man ökar på ämnen vart 

eftersom och när eleven är helt ute i klass tar klassläraren även över mentorskapet. Det är viktigt 

att påpeka att under den här övergången bör en kommunikation mellan förberedelseklassen och 

ordinarie klass ha förekommit. Det är viktigt att informera klassläraren om elevens studier och 

studievanor. Enligt en del forskning så har det visat sig att det här kan vara en brist på många 

skolor, och många ämneslärare har dålig eller ingen erfarenhet av att ta emot andraspråkselever.17 

På den aktuella skolan hade eleverna även tillgång till språkstöd ute i den ordinarie klassen samt 

att modersmålslärarna var tillgängliga. Vad som är värt att notera var att många av eleverna efter 

utslussningen ändå kom till förberedelseklassen med sina böcker och ville ha hjälp med texterna i 

läroböckerna.  

 

  

 

 

                                                 

 
17 Juvonen (2016), s. 139-176. 
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Forskningsöversikt 

Nyanlända elever 

En hel del forskning har kommit fram under den sista tiden, men det finns inte så mycket 

forskning kring hur nyanlända upplever den svenska skolan. Mycket har skrivits om olika åtgärder 

som måste till för att integrera de nyanlända till den svenska skolan. 

Kästen-Ebeling och Otterups skriver i sin forskningsöversikt om mottagande och introduktion 

av nyanlända elever. Här kommer flera aspekter fram om hur mottagning kan bli bättre i skolorna 

och även en annan viktig aspekt kommer fram nämligen att många av eleverna bär trauman med 

sig. Dessa trauman påverkar elevernas prestationer i skolan och risken finns att man utpekar 

eleverna som stökiga och utåtagerande. Skolhälsovården har en stor betydelse och det är viktigt 

att det finns ett välfungerande socialt nätverk runt dessa elever, speciellt de som kommer 

ensamma.18 

Det viktigaste verket för denna undersökning har varit Nihad Bunars ”Nyanlända och lärande – 

mottagande och inkludering”.19 Den berör olika verksamheters syn på nyanlända elevers samt 

deras föräldrars situation, kring inkluderingsmöjligheter, relationer mellan elever, föräldrar och 

lärare. Varje kapitel, skriven av olika svenska ledande forskare, har givit olika forskningsvinklar på 

nyanländas situation. Då det finns lite forskning kring nyanlända, specifikt av denna bredd, ger 

denna antologi ett stort underlag för denna undersökning som inte hittats i annat verk. 

Inkludering/exkludering 

Mycket utav den forskning som finns om elevers inkludering/exkluderingsprocesser, deras 

relationsarbete samt om interaktioner ur ett barns perspektiv grundar sig på barn i yngre åldrar 

med fokus på förskolan. Denna forskning har undvikits då den saknar större relevans i denna 

undersökning. Vidare finns föga forskning kring inkludering/exkluderingsprocess kring 

nyanländas situation i skolan, deras relationsarbete. Det finns en del kandidatuppsatser inom 

ämnet, men vidare forskning kring ämnet är marginellt. Följande verk har fått agera som grund 

för undersökningen samt utgjort definitionsavgränsning. 

                                                 

 
18 Asher (2015), s. 95-118. 
19 Bunar (2016). 
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Wrethander Bliding har utgått från barns perspektiv vid sin undersökning och genomfört 

observationer hos en årskurs 4 på skolan Fältkulleskolan, ett fingerat namn, två gånger i veckan 

utsträckt över skolåret. Dessa observationer varierade mellan lektioner och raster och var 

ickedeltagande bortsett då hon ombads delta utav eleverna.20 

Wrethander Blidings ”inneslutning och uteslutning: barns relationsarbete i skolan” behandlar hur 

det sociala samspelet i skolan är en viktig del av elevernas relationsarbete, kamratkultur och 

sociala arena. Hur vitalt det är att, som pedagog, ha insikt och kunskap kring barns sociala 

relationsarbete annars medförs risken för uteslutning, mobbning och kränkande handlingar. Det 

krävs således en förståelse för att, som pedagog, kunna ingripa och positivt bidra till elevens 

sociala relationsarbete.21   

Jenny Nilsson Folke skriver i ”Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering? 

Elevröster om övergången från förberedelseklass till ordinarie klasser” om hur nyanlända elever 

upplever övergången från förberedelseklass till ordinarieklass. Undersökningen gjordes på tre 

skolor, skilda kommuner, under ett års tid. Nilsson Folke insamlade berättelser från de nyanlända 

eleverna kring deras synsätt på deras skolsituation.22 Precis som tänkt med denna undersökning, 

fokuseras på övergången från förberedelseklass till ordinarieklass, samt dessa två 

undervisningsgrupper i sig. Nilsson Folkes teoretiska grund vilar på definitionen av inkludering, 

medan denna undersökning även innefattar begreppet exkludering. Då Nilsson Folkes 

undersökning är mer omfattande än denna så har den intresse för analys delen samt för att se ifall 

slutsatserna blir likartade. Medan Wrethander Bliding har relevans till undersökningen med sin 

metod samt teorifokus.  

Wrethander Bliding och Nilssons avhandlingar skiljer sig främst i den mening att Wrethander 

Blidings teoretiska utgångspunkt ligger i etnografiteoretiskområde som innefattar bland annat 

barns perspektiv, kamratgruppsinteraktioner och sociokulturellt perspektiv. 

Lindblad och Sahlströms ”Interaktion i pedagogiska sammanhang” tar upp hur barn lär sig samt 

socialiserar genom interaktion. Forskning om barns interaktioner har både ökat samt förändrats 

enligt Lindblad och Sahlström; forskningsfokus har förflyttats ifrån att studera enskilda individer 

                                                 

 
20 Wrethander Bliding (2010), s. 8-11. 
21 Wrethander Bliding (2010), s. 69-71. 
22 Nilsson Folke (2016), s. 37-38. 
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till ett mer kamratgruppsorienterat.23 Men till skillnad ifrån Stensaasen och Slettas 

”Gruppprocesser – om inlärning och samarbete i grupper” så fokuserar Lindblad och Sahlström 

på barns interaktioner som socialt och kulturellt betingat, medan Stensaasen och Sletta ser 

grupprocesser som något som bör utgå ifrån TKL-teori, det vill säga total kvalitetsledning. Kort 

sammanfattat innebär detta att ledaren ansvarar för gruppdynamiken på sådant vis att alla 

gruppmedlemmar är delaktiga och får ta del av ansvaret, detta för att främja positiv inställning till 

sitt lärande samt skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna. Stensaasen och Sletta hävdar, precis som 

med Lindblad och Sahlström att barns inlärning och socialisation är kopplad till deras interaktion 

sinsemellan. Grupprocesser, barns relationsarbete samt interaktioner är inte bara socialt och 

kulturellt betingat, utan även en nödvändighet och ofrånkomlig inlärningsprocess då det sociala 

samspelet, att inkluderas alternativt exkluderas, är med och formar identiteterna hos barnen.24 

Sociokulturella aspekter 

E. C. Wraggs ”An introduction to classroom observation” har legat som underlag för 

observationsmetoden. Verket är vida känd inom observationsmetodens forskningsfält och ger 

inte bara en guide för observationsmetod, utan även de observationsdilemman som kan 

tillkomma då forskningsobjektet är elever och lärare i ett klassrum, såsom exempelvis 

rollfördelningen mellan lärare och elever, mellan eleverna sinsemellan samt att undersökningen 

görs i en konstruerad miljö.  

Olga Dysthes ”Det flerstämmiga klassrummet” tar upp det språkliga. I hennes forskning av tre 

skolor med olika social – etniska grupper visar hon hur viktigt det är att använda skrivandet och 

samtalet parallellt i undervisningen. Vidare påpekar hon att i samspelet (interaktionen) mellan 

elev-elev, elev-lärare byggs samspelet upp mellan individer. Här sker inlärningen som bäst. Vad 

som också är viktigt är att kunskapen måste förankras i elevens värld och att den omarbetas och 

blir begriplig för eleven. Vad eleven har med sig i sitt kulturella bagage påverkar också det sociala 

samspelet i inlärningsprocessen. Språket är vägen in till tänkandet och att arbeta både med 

skrivande och att samtala hjälper pedagogen eleverna i inlärningsprocessen.25 

En annan forskare Pauline Gibbons ”Lyft språket- lyft tänkandet” har också språket i fokus. Hon 

menar att pedagogerna i sitt arbete bör öka förväntningarna på vad eleverna kan uppnå. Genom 

                                                 

 
23 Lindblad, Sahlström (2001), s. 16. 
24 Stensaasen, Sletta (2004), s. 95-96. 
25 Dysthe (2011), s. 46-49. 
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att ge eleverna mer kognitivt krävande uppgifter där tänkandet får högstatus kan även 

andraspråkselever komma till sin fulla potential. Då detta examensarbete handlar om nyanlända 

så kommer den här situationen upp. Hur ska man kunna hjälpa eleverna att ta till sig ett nytt 

språk som även ska fungera ute i samhället? Dessa elever har ett dubbelt arbete när det gäller 

språket. De ska lära sig ett nytt skolspråk som är betydligt mer kognitivt krävande än de språk 

som talas hemma. Gibbons tar även upp tre kritiska perioder som inträffar vid de olika 

övergångarna i skolan. Vid övergången till år 4 kommer det in fler antal litteracitetsbaserade 

uppgifter och även ämnesspråket ökar. Nästa fas blir övergången till år 7 där den ämnesspecifika 

språkfärdigheten blir viktigare för att hämta in kunskaper. Nu ska eleverna söka kritiskt, granska 

och sammanställa information från många källor. Den sista fasen blir när eleverna börjar på 

gymnasiet. Fokus i arbetet ligger på den andra övergången till år 7. Nu ”läser de för att lära”.26 

Gibbons menar att om de inte klarar av detta undervisningsspråk så finns det en risk att 

andraspråkselever kan gå in i en språklig vägg, språket blir då för svårt och komplext.  

Litteracitet betyder mer än att bara kunna avkoda och förstå det man läser. Gibbons menar att 

”…det språk som associeras med undervisning på hög kognitiv nivå av tradition ”kodar” 

kunskap på ett annat sätt än det vi använder för att uttrycka oss till vardags.”27 Här kan det bli 

problem för andraspråkseleverna då olika ämnen har sitt speciella språk. Biologi har sitt, Fysik ett 

annat, olika ämnen har alltså sin egen genre (texttyp). Skolspråket har en tendens att vara mer 

som skriftspråket, det vill säga mindre personligt mer abstrakt, större lexikalisk täthet. Språket 

anpassas efter situationen och ämnet.  

Säljö (2015) tar i sin bok ” Lärande i praktiken” upp hur människan lär sig ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Våra värderingar om omvärlden formas genom interaktion med andra som delar våra 

gemensamma referensramar. Skolan har sitt skolspråk och kan man inte koderna för detta kan 

det bli problem. Texter kan tolkas på olika sätt beroende av vilken kultur och referensramar som 

finns i just det specifika samhälle man växer upp i. Människan skapar sin egen omvärld. I vissa 

kulturer sker inlärning genom att man memorerar stycken ex ur Koranen. Det här påverkar sedan 

eleverna som börjar i den svenska skolan där eleverna förväntas att diskutera och pröva sig fram. 

Genom mäster-lärling lär den som kan mer den som inte behärskar verksamheten. 

                                                 

 

 
15 Gibbons (2015), s. 27. 
27 Gibbons (2015), s. 28. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För denna undersökning har två teorier legat som utgångspunkt, den ena är inkludering - 

exkludering och den andra är sociokulturelltperspektiv. Inkluderings - exkludering är signifikant 

då syftet med denna undersökning är att redogöra för nyanlända elevers mottagande i skolan. För 

detta krävs även sociokulturella perspektiv som analysverktyg. 

Inkludering - Exkludering 

För unga elever i Sverige, men även runt om i världen, är skolan mer än en institution av 

kunskap, utan även en mötesplats, en social arena där det finns möjlighet för elever att uttrycka 

sig. Där skolan utgör en viktig del i elevens sociala sfär såväl som utbildning. Sociala interaktioner 

med andra elever samt fakulteten, det vill säga alla som jobbar i skolan, bidrar till att ge eleven det 

sociala stöd och samspel som den behöver. Det är en arena där eleven skapar en egen identitet, 

men även blir uppfattade på visst sätt utav de andra eleverna samt fakulteten. I viss mån går 

denna uppfattning att påverka, men inte helt i sin helhet. En uppfattning utav en elev, vare sig det 

är från en annan elev eller en utav fakulteten, kan både inkludera och/eller exkludera eleven i de 

sociala sfärer som finns på skolans arena.28 

Begreppet inkludering har i forskningen länge haft olika betydelser, men för att tydliggöra 

begreppets definition för denna undersökning har Nilholms samt Stenaasen och Slettas 

begreppsdefinitioner valts att användas. Nilholm för själv i sin rapport ”Inkluderande 

undervisning”, en diskussion av just begreppets definition samt olika betydelser och 

användningsområden. Men för att utgå ifrån en definition utav Nilholm har 

gemenskapsorienterad valts ut.29  

Gemenskapsorienterad inkludering åsyftar främst att eleverna ska känna sig delaktiga både socialt 

samt pedagogiskt.30 Som en motsatts blir därmed exkludering definierad genom att eleven inte 

känner sig delaktig socialt och/eller pedagogiskt. Som ett komplement till denna definition har 

även Stensaasen och Slettas definition utav social inkludering samt social exkludering valts att 

                                                 

 
28 Wrethander Bliding (2010), s. 107-108. 
29 Nilholm (2013), s. 28, 44. 
30 Nilholm (2013), s. 28. 
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användas. Där social inkludering menas med att få tillgång till/bli godkänd i en aktivitet/grupp. 

Social exkludering syftar till, i motsats till föregående definition, där man nekas tillgång till en 

grupp/aktivitet. Både social inkludering samt social exkludering korrelerar relationen mellan 

individ och grupp.31 

Med socialt samspel har denna undersökning utgått ifrån Stensaasen och Slettas definition där det 

är individer som påverkar varandra sinsemellan.32 Det innebär att individer som ömsesidigt 

interagerar med varandra påverkar varandra genom det sociala samspelet utifrån sociokulturella 

förutsättningar. Därför grundar sig undersökningen på att sociala samspelet åsyftas därför det 

sociala arbetet, exempelvis interaktioner och grupporientering. 

I denna undersökning så kommer inkluderingsteori att ligga som underlag för denna 

undersökning. Vid observerandet så kommer inkluderings definition att ligga som grund för hur 

observerandet går till. Under intervjun så får både elever samt pedagoger svara på frågor 

angående deras syn kring mottagandet. 

 

Sociokulturella perspektiv 

För att kunna förstå hur andraspråks- och nyanlända elever lär sig så har denna studie även lyft 

fram den sociokulturella teorin, vilken är en viktig aspekt. Vad innebär det att lära sig språket i en 

sociokulturell miljö?  

Det här är en teori som är inspirerad av den ryske språkforskaren och psykologen Lev Vygotskij 

(1896-1934). Via språket och kommunikation, samspelet mellan individer, den omgivande 

kulturen sker utveckling och lärande. I den proximala utvecklingszonen kan en individ få hjälp att 

utveckla de förmågor och kunskaper som han/hon inte behärskar utan hjälp. När denne sedan 

har fått tillräckligt med stöd och hjälp för att klara en uppgift kan han/hon sedan utföra det på 

egen hand. 33 

Enligt Säljö (2015) handlar lärande om vad individer och gruppen tar med sig från sociala 

situationer och hur dessa sedan brukas i framtiden. Här spelar även hur vår omgivning ser ut, 

vilka resurser som den erbjuder samt vilka krav den ställer en stor roll. Vidare har människan till 

                                                 

 
31 Stensaasen, Sletta (2000), s. 181. 
32 Stensaasen, Sletta (2000), s. 180. 
33 Imsen (2013), s. 316. 
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sin hjälp för lärandet olika redskap eller verktyg att använda för att förstå och bearbeta sin 

omvärld. med. Med dessa redskap har vi skapat en annan kultur jämfört med generationer före. 

Dessa redskap har både en speciell och teknisk betydelse, och i ett sociokulturellt perspektiv 

menas verktyg det språkliga eller intellektuella som fysiska med vilka vi har tillgång och använder 

när vi förstår vår omvärld och hur vi agerar i den. 

 

Vad menas med en kultur? Säljö (2015) definierar ordet kultur: ”den uppsättning idéer, 

värderingar, kunskaper och andra resurser som vi har förvärvat genom interaktion med 

omvärlden”.34 I denna kultur ingår även de fysiska redskap och artefakter som hela vår vardag 

består av som exempelvis olika verktyg, instrument för mätning av olika slag, olika former av 

informations och kommunikationsmedel och annat.  

Allt detta går hand i hand och kulturen sägs då vara både materiell och immateriell. Båda har lika 

stor betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. Den här processen kan se olika ut i olika kulturer 

beroende av hur man har tagit tillvara på utvecklingen och hur det är organiserat socialt och 

psykologiskt samt vem som har ansvaret?  Två samhällen och kulturer kan alltså se mycket olika 

ut. Ett samhälle som inte har ett utvecklat skriftspråk exempelvis är mer beroende av att föra 

vidare information muntligt. Säljö (2015) tar även upp hur lärandets sociala är organiserat. Det 

finns två indelningar en primär – och sekundär socialisering. 

I den primära socialiseringen vilken sker inom familjen får barnet lära sig dom mest 

grundläggande och viktigaste färdigheter och kunskaper. Vilka regler som gäller för det sociala 

samspelet, att ta hänsyn och får ta del av en lång rad andra förhållanden och vilka spelregler som 

gäller för att fungera i ett samhälle. I den primära delen lär barnet sig ett eller kanske fler språk. 

Här lär sig barnet att agera i samspelet med människor som har en nära relation till barnet. De 

vuxna kan påminna barnet om händelser och känner barnets hela historia, och på så vis binder de 

barnet till sin egen historia.  

I den sekundära socialiseringen som sker i skolan eller andra institutionaliserade miljöer gäller 

andra villkor. Här har inte barnet samma band till institutionen eller de som är verksamma där. 

Läraren har inte samma djupa kunskap och vet inte hur barnet är utanför den pedagogiska 

situationen. Hur kunskaper och färdigheter lärs också ut på olika sätt. I skolan är pedagogiken 

                                                 

 
34 Säljö (2015), s. 29. 
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synlig och målet för skolan är lärandet och undervisning. I familjen lär sig barnet genom att 

observera hur de vuxna gör.  

Dysthe (2011) lyfter också fram vikten av att inlärning sker genom interaktion mellan människor 

och för att eleven ska kunna ta till sig kunskaper måste han/hon även ”äga problemet” det vill 

säga ta in och bearbeta med hjälp av sina egna erfarenheter.35 Språket lärs in via 

kommunikationen och den kultur som ett samhälle har.  

 

                                                 

 
35 Dysthe (2011), s. 47. 
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Syfte och frågeställningar 

Enligt Vetenskapsrådet forskningsöversikt: Nyanlända och lärande: En forskningsöversikt om nyanlända 

elever i den svenska skolan (2010) så föreslås det att vidare forskning bör undersöka hur nyanländas 

övergång från förberedelseklasser till ordinarie klasser går till, pedagogiskt, socialt och 

organisatoriskt och vilka effekter, särskilt till frågor om informationsdelgivning. Med 

utgångspunkt ifrån Vetenskapsrådets forskningsöversikt har vi format vårt syfte samt 

undersökningsfrågor, vilket är följande: 

Det övergripande syftet för denna uppsats är att undersöka de processer som försvårar eller 

underlättar nyanlända barns övergång från förberedelseklass till ordinarieklasser. Det ska vi göra 

genom att dels intervjua elever samt pedagoger och dels genom att observera elever samt 

pedagoger under lektioner. 

Undersökningen åsyftar således att behandla pedagogers uppfattning samt förhållningssätt 

gentemot mottagandet av nyanlända i klassrummet. Undersökningen kommer därför behandla 

kommunikationen mellan de pedagogiska verksamheterna, samt elevernas uppfattning om sin 

skolsituation, dess förändringar och hur dessa påverkar eleven. 

Frågeställningarna som ligger till grund för denna undersökning är: 

1) Hur upplever pedagogen mottagandet av ny elev från förberedelseklass till ordinarieklass? 

2) Hur ser det sociala samspelet ut för nyanlända elever i förberedelseklass respektive 

ordinarieklass? Skiljer sig det sociala samspelet åt för nyanlända elever mellan 

förberedelseklass och ordinarieklass? 

3) Hur upplever eleven mottagandet vid övergången mellan förberedelseklass till 

ordinarieklass? 
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Metod 

Valet av metod föll på två olika former. Ena var att utföra en ostrukturerad/halvstrukturerad 

intervju och observationer. Enligt Stukát är det bra att använda sig av flera källor som sedan kan 

komplettera varandra.36  

Innan arbetet påbörjades fick eleverna ett medgivande brev att ta hem till vårdnadshavare för ett 

godkännande att delta i undersökningen. I brevet följde även ett informationsblad med hur 

informationen skulle användas och vilka etiska regler som gällde. Det är väldigt viktigt att 

informanterna blir upplysta av syftet till undersökningen samt hur materialet sedan skulle 

förstöras, och att deras identitet inte skulle avslöjas. Informanterna kom att nämnas som siffror 

exempel elev 1. Vid intervjun användes en diktafon för att sen avlyssnas och plocka ut lämpliga 

citat till uppsatsens frågeställning.  

Metoden observation har använts för att både komplettera med intervju resultaten, samt kunna 

bidra med en annan informationsvinkel. Vid intervjun så berättar lärare och elever om sina 

tankar, funderingar och känslor, medan under observationen ges möjlighet till både förståelse för 

relationsarbetet som pågår, samt hur miljön ter sig i klassrummet. Observation som metod är ett 

praktiskt sätt att använda som komplement till intervju metod, för att få reda på ifall det som sägs 

under intervjuerna, verkar stämma överens med vad som faktiskt händer i klassrummet.37 

Observation  

För denna undersökning gavs möjlighet att observera sex lektioner, fyra förberedelseklasser 

lektioner samt två ordinarieklass lektioner, under sammanlagt två dagar. Fler ordinarieklass 

lektioner hade önskats, samt fler observationsmöjligheter generellt, men en stor del av en 

undersökning av denna sort kräver att man får förhålla sig till de materialmöjligheter som ges.  

Observationsmetoden som använts under denna undersökning har gått till så att 

informationsinsamlingen skett genom att observera elevernas arbetsprocess och samarbetet, deras 

interaktion och sociala samspel samt relationsarbete; detta för att få en insikt i 

                                                 

 
36 Stukát (2011) s. 42. 
37 Stukát (2011), s. 55. 
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inkludering/exkluderingsprocessen hos nyanlända elever. Hur läraren interagerar med eleverna 

samt deras pedagogiska arbetssätt. Genom att titta på lärarens pedagogiska arbetssätt och 

interaktion ges möjlighet till att förstå de nyanländas skolsituation, inlärningsmöjligheter och 

därmed deras övergångsprocess samt deras inkluderings/exkluderings situation.  

All informationsinsamling utifrån observationerna har skett inte genom att fylla i 

observationsscheman, utan genom att föra fältanteckningar på vad som har observerats under 

lektionerna. Denna typ av observation är en så kallad vanlig osystematisk observation.38 Vidare så 

har det sociokulturella perspektivet verkat som analysverktyg, precis som med 

inkludering/exkludering, utifrån att analysen skett med åtanke på sociokulturella faktorer i 

enlighet med de aspekter som framkommit ur forskningsöversikten.  

Intervju 

Innan en intervju kan göras måste vissa kriterier vara uppfyllda. Det finns vissa nyckelfrågor som 

måste finnas med vid planeringen. Dessa är enligt Kvale intervjuns: varför, vad och hur? 

Varför: att förstå syftet med studien 

Vad: skaffa sig förkunskaper om det ämne som ska undersökas 

Hur: att skaffa kunskaper om olika teorier och teknik för intervju och analys, och att avgöra vilket 

som är lämpligast i sammanhanget.39 

För att få en så fullständig bild av hur lärarna och eleverna upplevde sin situation så föll valet på 

en ostrukturerad intervju. Med den här typen av intervjuer kan forskaren få en mer holistisk syn 

av informanten.40 Genom ett antal huvudfrågor kan man sen ställa följdfrågor och på så vis få ut 

mer av det man vill veta.  

I den här uppsatsen passade detta utmärkt då metoden med ostrukturerad intervju blir mer 

anpassningsbar och flexibel. De informanter som intervjuades hade även svårt med språket och 

vid vissa tillfällen hade stöd av modersmålslärare eller språkstöd. En annan fördel med den här 

metoden är att den som intervjuar kan ändra sina frågor för att göra det mer förståeligt, och i det 

                                                 

 
38 Stukát (2011), s. 57. 
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 Kvale (2015), s. 147. 
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här fallet så fungerade den här metoden perfekt. Att transkribera innehållet i sin helhet ansågs 

inte nödvändigt för att uppnå vårt syfte. Precis som med observationerna så har samma 

analysverktyg använts även för intervjuerna. 

Det blev inte så stelt och när det handlar om unga människor med språkliga brister så måste en 

god forskningsetik följas. Dessa ungdomar upplever annars kanske att det är ett förhör och kan 

bli låsta i sitt sätt att prata. Nu visste eleverna att den som intervjuade inte var någon främling för 

dem och på så vis blev det ett avslappnat samtal. 

Fem elever har intervjuats varav två är ute på heltid i ordinarie klass och de andra tre var ute 

delvis i vissa ämnen. De elever som var kvar i förberedelseklassen hade ”språkduschar” i olika 

ämnen. Det innebar att de bara följde med i undervisningen och inte behövde delta aktivt. Här 

var syftet bara att omges och höra språket, men även att lära känna svenska kamrater.  

Metodkritik 

Kritik kan föras gällande de metodval som valts för denna undersökning. 

Intervju metoden valdes för att både enklast och tydligast få fram hur elever samt pedagoger 

uppfattar skolsituationen. Vid intervjuer finns alltid en risk för att eleverna känner sig utsatta och 

om man inte har klarlagt syftet med en intervju kan de spänna sig och då blir inte resultatet bra. 

När dessa gjordes befann sig eleverna på ett tryggt område, skolan, och intervjuaren var bekant 

för dem. Om en enkät hade använts istället så skulle detta ha inneburit en ytterligare svårighet 

med språket. En intervju gav dessutom en möjlighet att omformulera en fråga eller att eleven 

kunde få god tid på sig att förklara samt att det fanns en möjlighet att ställa följdfrågor. 

Observationerna, som tidigare nämnt, användes för denna undersökning för att komplettera 

intervju metoden. Vad som kan diskuteras är mängden av observationer, att det kan ses som ett 

litet antal lektioner att ha som underlag för denna undersökning samt att det är ojämnt fördelat 

på typen av lektioner, förberedelseklass och ordinarieklass, som har observerats. Åtanke bör då 

förflyttas till att denna metod kompletteras med intervjuresultaten samt att man inte kan kräva 

hur många eller vilka sorters lektioner som man vill ha åtkomst till för observation. Som 

undersökare får man förhålla sig till skolans schema, tid och möjligheter och vad som passar dem 

bäst. Det är viktigt att ha i åtanke att det är andras arbetsplats och tid som man vill ha åtkomst till 

och att man därför måste förhålla sig helt, till fullo, vad som passar dem. 
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Etiska dilemman  

Då eleverna har olika bakgrund och erfarenheter med sig och befinner sig i ett känsligt läge, med 

att vänta på uppehållstillstånd och andra trauman, blev det extra noga med syftet. Att 

informationen blev både på svenska och hemspråket var därmed nödvändigt. Genom att inte 

skriva ut personnummer, namn valdes även videoinspelningen bort för att inte på något sätt 

avslöja deras identitet. Vidare var det viktigt att informera dem om att allt material endast skulle 

användas i forskningssyfte och att det skulle förstöras när analysen var klar. 

Gällande observationerna kan det diskuteras vidare videoinspelning alternativt ljudinspelning 

hade varit ett effektivare och mera djupgående sätt att observera samt analysera lektionerna. 

Stukát menar att det är gynnande att spela in det område som observeras då det ger möjlighet för 

att, inte bara titta igenom videon flera gånger vilket i sin tur ökar möjligheten att göra 

undersökningen säkrare.41  Dock har bägge av dessa observationsmetoder valts bort tidigt i denna 

undersökning, som nämnt ovan, då detta ansågs etiskt olämpligt med tanke på elevernas 

bakgrund samt utsatthet. Därför har observatören endast förlitat sig på fältanteckningar där inga 

beskrivningar om varken, namn, kön eller övriga karaktäristiska drag som annars hade på något 

vis kunnat vara identitetsavslöjande. 

 

                                                 

 
41 Stukát (2011), s. 56. 
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Analys 

Skola X  

Undersökningen som denna uppsats baseras på är en högstadieskola, i en mellanstor kommun i 

mellan Sverige. Det finns ca 600 elever och personal (särskolan inkluderad) Skolan har anor från 

1900-talets mitt och har tills får några år sedan varit en homogen skola, vars elever endast haft 

svensk bakgrund. I och med allt fler nyanlända barn i kommunen, ökade trycket på 

skolplaceringar och allt fler skolor fick öppna upp sin verksamhet för nyanlända. 

Förberedelseklass skapades, SVA lärare anställdes tillsammans med modersmålslärare och 

studiestöd.  

Skolans hela verksamhet avser F-9 och omfattar flera profiler för eleverna att välja mellan, såsom 

musik och naturvetenskap. Personalen arbetar i ett litet antal arbetslag med syftet att utbyta 

kunskapsområden, samt utnyttja det sociala samspelet och lärandet, allt för att skapa god översikt 

av både elever samt arbetet i sig. Samarbetet mellan arbetslagen samt övriga verksamhetsdelar är 

med och etablerar temadagar där fokus ligger på naturvetenskap som då genomsyras i alla ämnen 

samt hälsodagar. Skolan har skapat ”matte-labbet” som ett praktiskt sätt att arbeta med 

naturvetenskap. Arbetslagen ger eleverna det stöd och trygghet som de behöver för sin 

utveckling. Arbetslagen är ledda utav en arbetslagsledare vars uppgift det är att leda det 

pedagogiska arbetet framåt samt verka som en informationsbrygga mellan ledningsgruppen och 

arbetslagen. Varje arbetslag har möte minst en gång i veckan, där pedagogiska samtal förs samt 

elevarbete planeras. 

Skolan värnar om värdegrundsarbetet och arbetar med kamratstöd för att säkerhetsställa trivseln 

och kamratskapet på skolan. Kamratstödjarna är elevvalda och arbetar för årskurserna 4-9 och 

för de lägre åldrarna så finns det faddrar, men arbete med värdegrund och etik påbörjas tidigt i 

åldrarna. Alla kamratstödjare får både utbildning samt stöd av personalen och under lektioner så 

diskuteras etik och värdegrund, till hjälp används underlaget ”livsviktigt” samt vägledning av 

elevvårdspersonal.42 

  

                                                 

 
42 Information hämtad ifrån samtal med skolan X’s rektor. (20160420). 
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Hur upplever pedagogen mottagandet av ny elev från förberedelseklass till 

ordinarieklass? 

Vad som har kommit fram ur intervjuerna är ganska likt det som tidigare forskning även visat att 

eleverna har stora språkliga brister. Där ”svenska” blir det som är det normala i skolan och man 

ser gärna elevens språkliga brister som ett fel som ska åtgärdas med hjälp av mer svenska. Eller 

för att citera Lahdenperä: ”Den minsta nämnaren för begreppet invandrarelever är att de inte 

upplevs vara svenska //..och att det i hemmet förmodligen talas något annat språk än svenska, 

det vill säga att eleven är annorlunda eller avviker  från normbilden av en svensk elev.”43  

De pedagoger som intervjuades menade att eleverna har kommit alldeles för tidigt, och den 

information som de hade fått var knapphändig. En pedagog menade att eleverna bara dök upp. 

En nackdel var att klasserna blev alldeles för stora och att pedagogerna inte hade möjlighet att 

hjälpa eleverna vid genomgångar, utan istället blev det en klasskamrat som hade samma 

modersmål som fick förklara. Här kunde det vara bra att ha en modersmålslärare med under den 

första tiden i det nya ämnet. Men å andra sidan hävdade man att fördelen var att eleven fick höra 

svenska hela tiden. En annan aspekt som kom upp var att införa faddrar i klasserna när det 

kommer nyanlända från förberedelseklassen.  

En del kritik kom upp också angående att varför ska de alltid börja med praktisk-estetiska 

ämnen? Här menade de på att ämnesspråket är lika svårt ibland att förstå och förklara. I 

hemkunskap hade pedagogen även märkt att det fanns vissa kulturella skillnader med att en man 

skulle laga mat och stå i ett kök.  

Vad man också tryckte på var att få en så bred information om eleven. Inte bara socialt utan även 

kunskapsmässigt. En pedagog menade att ibland kändes det som om eleverna själva hade bestämt 

sig för att börja i ämnet eller att föräldrarna hade tryckt på. Det här menade de på att 

förberedelseklassen måste ha bättre koll på elevernas kunskaper. Idrottsläraren påpekade dock att 

han hade en viss fördel när eleverna kom till SO-undervisningen. Han hade ju redan träffat 

eleven och hade på så vis redan fått en bild av personen. I idrotten upplevde pedagogen även 

vissa kulturella skillnader, och då framför allt mellan flickor och pojkar. Pojkarna var mer 

prestationsinriktade men att flickorna oftast låg efter i gymnastiken.  

                                                 

 
43 Lahdenperä (2003), s. 58. 
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Det ska kanske påpekas i detta sammanhang att den aktuella skolan har ganska nyligen öppnat en 

förberedelseklass och att pedagogerna upplevde detta som något nytt och spännande, men också 

utmanande. Pedagogen som hade idrott/SO menade att han upplevde bristen av information om 

elevernas bakgrund, kunde ställa till problem. Exempelvis då han undervisat i konflikter i världen 

kände han att han rev upp gamla sår hos eleverna. 

Det sociala och inlärning gick hand i hand som pedagogerna uttryckte det. Det ena uteslöt inte 

det andra. Det kom även fram att det var stora skillnader mellan eleverna och var de kom ifrån 

för bakgrund. Men framför allt så upplevde pedagogerna en frustration över att inte kunna nå 

eller hjälpa eleverna i sin undervisning. I skollagen står det också att de elever som har behov av 

studiestöd på sitt modersmål ska även få det.44 Det här har forskning visat att det fungerar lite si 

sådär i olika kommuner.45  

I vår undersökning kom det också fram att pedagogerna skulle vilja ha haft ett studiestöd för 

inlärningen av ämnesord i de olika ämnena. Här kom det också fram att det inte alltid var så bra 

med ett studiestöd. Det var viktigt att personkemin stämde mellan elev och studiestödet samt att 

orden blev rätt förklarade. Detta kunde då bli mer en belastning för eleven. Ett annat bekymmer 

var vid att sätta betyg. I betygsbedömningen fanns inget utrymme för olika anpassningar. Ett 

exempel är från idrotten där ett kriterium för betyg är att delta i simundervisningen.46 Nu när det 

finns elever som av religiösa eller andra skäl inte deltar i simundervisningen ska det då falla på 

detta?  

Något annat som framkom var att lärare upplevde en stress över att det kommer nyanlända. De 

menade att det ställer större krav på pedagogerna och att systemet lägger en sådan press på dem 

att godkänna eleverna utifrån kunskapskraven. Tiden som eleverna varit i den svenska skolan 

hade också en avgörande roll. Forskningen visar att det kan ta lång tid att lära sig svenska, och 

när de måste fokusera på att lära sig språket stannar inlärning i andra ämnen på den nivå som de 

hade när de kom till Sverige.47 Här menar forskarna på att modersmålet måste ses som en resurs i 

all skolarbete. Genom stöttning kan eleverna lära sig mer eller som Vygotskij sa: ”Det en elev kan 

göra med hjälp idag kan han eller hon göra på egen hand imorgon.”48  

                                                 

 
44 Skollagen 3 kap 10§ och Skolförordningen 5 kap. 4§. 
45 Skolinspektionens rapport 2014:03, s. 21. 
46 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), s. 53 IDH. 
47 Kästen-Ebeling, Otterup (2015), s. 149 
48 Gibbons (2015), s. 42. 
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Hur ser det sociala samspelet ut för nyanlända elever i förberedelseklass 

respektive ordinarieklass? Skiljer sig det sociala samspelet åt för nyanlända 

elever mellan förberedelseklass och ordinarieklass? 

Utifrån de sex lektioner som har observerats kan man se hur elever i sitt relationsarbete, genom 

att interagera med varandra, eller inte interagera med varandra, skapar en social och pedagogisk 

inkludering och/ eller exkludering i skolans sociala arena för de nyanlända.  

Under en matematik lektion, där endast elever från förberedelseklassen deltog, fick eleverna 

möjlighet att få översättning av matematiska begrepp till deras hemspråk genom att läraren 

använde ett översättningsprogram på datorn och genom projektor kunde visa för eleverna. När 

läraren har genomgång på tavlan används svenska språket, takten var långsam samt flera 

förklaringar och repetitioner användes.  

Läraren använder sig utav av några olika modersmål för att förklara för eleverna emellanåt. Trots 

att läraren inte kan alla elevers modersmål, så används de språk som läraren kan för att förklara 

och för de språk som läraren inte kan så får eleverna hjälpa till.49 Även filmklipp används för att 

visa på eller förklara för eleverna olika matematiska teorier och begrepp.  

Genom att aktivt använda, utveckla samt koppla samman de språkliga delarna tillhörande ämnet 

ökar chansen för att eleverna ska snabbare kunna utveckla ett ämnesspråk. Bunar menar att, 

baserat på bland annat Cummins forskning, det kan ta upp till 8 år innan eleverna lärt sig sitt 

andraspråk tillräckligt för ämnesstudier.50 Språkets funktion för eleverna fyller delvis den 

egenskapen att den hjälper deras ämnesinlärning, men även den egenskapen att genom att ha ett 

språkförråd som de kan använda och förstå i dessa ämnessituationer så kan de smidigare föra ett 

socialt samspel med andra samt inkluderas. De inkluderas i den bemärkelsen att det är en 

nyckelkod för att kunna inkluderas i en grupp eller ett sammanhang, inte bara socialt utan även 

pedagogiskt. 

 

 

                                                 

 
49 Observation 1 (160425). 
50 Bunar (2016), s. 86. 
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Matematikuppgifterna, under den lektionen, gjorde eleverna oftast i grupp, alternativt två och två. 

Så fort någon i klassen inte förstod så hjälpte de övriga eleverna till, ibland genom att översätta 

till modersmål alternativt förklara på svenska inför hela klassen.51 Läraren ber eleverna att visa 

sina svar på tavlan framför klassen och förklara hur de kommit fram till sina svar, på svenska.  

Genom att översätta mellan svenska och modersmål så utvecklar de inte bara svenska begrepp, 

termer och ord, utan även en koppling till deras förstaspråk. Att skapa denna koppling kan de 

smidigare utveckla nya ord genom att söka synonymer till dessa ord, de kan utöka sin 

ämnesförståelse samt att de kan genom sin förståelse utöka sitt sociala samspel. Det är ett 

inlärningsverktyg samt en socialnyckelkod. Nyckeln kan ge dem tillträde till 

inkluderingsprocesser, de kan föra fram åsikter, diskutera, förklara samt argumentera med sina 

klasskamrater vare sig de har svenska som modersmål eller inte. 

Vid en annan matematik lektion, också där endast förberedelseklass elever, får eleverna jobba 

tillsammans i grupper och göra problemlösning där de tillsammans ska komma fram till, samt 

redovisa sina resultat inför klassen. De sitter tillräckligt avskilt från de andra grupperna för att 

ingen ska kunna se hur de gör, men tillräckligt nära för att kunna föra konversationer mellan 

grupperna och skämta sinsemellan. De ska, med hjälp av färgade stickor, forma en rad figurer och 

skapa ekvationer som förklarar progressionen av dessa figurformer.  

Precis som den tidigare matematiklektionen kan det observeras ett arbetssätt som är utformat och 

pedagogiskt fokuserat på att utveckla språkfärdigheter inom ämnesrelaterade ord, begrepp samt 

förståelse. Eleverna får lära sig använda sitt ordförråd för att förklara, diskutera samt förstå. 

Matematiken får således inte bara en fokus på räkenskap, utan även samarbete, grupporientering 

och socialt samspel. 

Läraren vill att eleverna diskuterar fram, inte bara sina lösningar, utan även begrepp. Vidare 

betonar läraren att hon ska kolla på hur eleverna för sina resonemang samt hur de kommunicerar. 

Eleverna får en form som de ombeds att benämna och efter en del diskuterande så kommer de 

fram till att formen är en romb. De förklarar till läraren att en romb har lika långa sidor, men där 

till skillnad ifrån kvadraten så är vinklarna inte 90 grader. När eleverna presenterat sina resultat 

vid tavlan så klappar de uppmuntrande åt eleverna och när lektionen slutar hjälps de åt att plocka 

ihop och städa upp efter sig.52 

                                                 

 
51 Observation 1 (160425). 
52 Observation 6 (160426). 
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Under den här lektionen har det sociala samspelet en central funktion, den syftar att eleverna ska 

kunna arbeta i grupp, interagera med varandra, analysera samt genom detta samarbete sedan 

presentera sina resultat. Eleverna får således chans till relationsarbete under denna lektion, de får 

en chans till att inkluderas i gruppen och föra fram sina åsikter, tankar och idéer. 

Inkluderingsprocessen omfattar även att eleverna uppmuntrar varandra för att ha gjort ett gott 

jobb under lektionen, det skapar en god atmosfär i gruppen och aktivt inkluderar alla.53 

Då de nyanlända eleverna från förberedelseklassen deltagit i ordinarie lektioner, vid så kallade 

”språkduschar”, åsyftas endast att de ska få större språkinlärningsmöjligheter och behöver inte 

känna krav att prestera som om de hade gått på en ordinarielektion i en ordinarieklass.54  

Under en SO-lektion, Historia/Religion, indelar läraren eleverna i grupper om 3-4 elever, där de 

förväntas göra ett grupparbete tillsammans under ett antal lektioner framöver som sedan skall 

presenteras, som grupp, inför hela klassen.55 De nyanlända eleverna hamnar i samma grupp 

tillsammans med några svenska elever. De har som uppgift att välja en mytologi som de ska 

förklara och skapa en stor plansch utav, med bilder och liknande inför sin presentation.56  

De svenska eleverna interagerar med de nyanlända lite i början av lektionen, delegerar 

arbetsuppgifterna sinsemellan varandra. Efter en stund för de svenska eleverna i gruppen en 

diskussion med några elever i en annan grupp, inte om arbetsuppgifterna utan om privata sociala 

ämnen. De ställer frågor till varandra om vad de gillar och/eller inte gillar för exempelvis mat, 

filmer och så vidare. De nyanlända eleverna från förberedelseklassen bjuds inte in i 

konversationen, utan för istället konversation sinsemellan och arbetar vidare på uppgiften.  

Dahlstedt, Hertzberg, Urban & Ålund skriver att minoritetselevernas studieambition bör sättas i 

förståelse med de kulturella traditionerna samt de förväntningar och värderingar som familjen har 

kring skola och studier.57 Det kan även vara såsom Wrethander Bliding menar, vid beskrivandet 

av en omplacering av elevers sittplatser i klassrummet, att genom att inte försöka göra inkluderas 

i, det här fallet, konversationen så kan de inte heller bli aktivt exkluderade.58 Det kan därför 

                                                 

 
53 Stensaasen, Sletta (2004), s. 206-208. 
54 Lindblad, Sahlström (2001), s. 28. 
55 Stensaasen, Sletta (2004), s. 32. 
56 Observation 4 (160425). 
57 Dahlstedt, Hertzberg, Urban & Ålund (2014), s. 123. 
58 Wrethander Bliding (2010), s. 115 – 117. 
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funderas på vidare de nyanländas sociala samspel är beroende utav deras sociokulturella bakgrund 

eller vidare det är en rädsla för att aktivt exkluderas vid försök till inkludering. 

Vid Hemkunskapslektionen blir eleverna indelade i grupper om 2-3 elever per kök och får i 

uppdrag att tillaga olika rätter efter recept, som i slutet av lektionen ska ingå i en vegetarisk buffé 

som de sedan ska få äta tillsammans. De får ingen hjälp med att läsa recepten, varken ord, 

begrepp eller tillvägagångssätt och rätterna ska vara klara inom en given tidsram.  

Det kan, utifrån denna lektion, funderas på vidare elevernas relationsarbete under en sådan 

lektion stöttas eller motverkas då eleverna från förberedelseklassen inte kanske har de språkliga 

verktyg, eller kanske till och med ämnesmässiga verktyg, för det sociala samspelet under denna 

situation. Genom att bli uppdelade i grupp, åtar sig läraren, i enlighet med Stensaasen & Sletta, att 

leda elevernas samarbetsinlärning. Det är endast genom ett ömsesidigt beroende samt socialt 

samspel som en samarbetsinlärning kan fungera.59 

Eleverna kastas på så vis in i en arbetssituation där det krävs både språklig samt 

samarbetskunskap. I de grupper där de nyanlända eleverna deltar har man valt att delegera 

arbetsuppgifterna. Mindre kommunikation förs mellan eleverna och man förlitar sig på att var 

och en sköter sin arbetsuppgift. Vid de tillfällena som rådfrågning krävs tar de andra eleverna och 

demonstrerar eller tar över arbetsuppgiften.60 

Utifrån detta skulle man kunna fundera på ifall samarbetsinlärningen verkligen fungerar då det 

krävs socialt samspel. Det sociala samspelet kan ske i form utav arbetsuppdelning, men genom en 

avsaknad av vidare kommunikation kan det diskuteras vidare relationsarbete samt 

inkluderingsprocesser kan ske under denna omständighet. med utgångspunkt från Bunar kan 

denna lektion ge en vidare tanke kring den problematik som många nyanlända elever redan har 

kring att inte kunna fråga ämneslärare om hjälp eller kunna ställa frågor i ordinarieklass i brist på 

relationsarbete samt interaktion med ämneslärarna.61 

Under engelsk lektionen, för nyanlända elever i förberedelseklassen, arbetar eleverna med 

uppgifter som de fått tidigare, de har således en egen takt att följa. Vissa elever jobbar 

tillsammans med uppgifterna medan några använder dator till hjälp för att översätta engelska ord 

                                                 

 
59 Stensaasen, Sletta (2004), s. 34 – 35. 
60 Observation 5 (160426). 
61 Bunar (2016), s. 97. 
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mellan engelska, svenska och sedan till modersmålet. Vid behov av hjälp frågar vissa hjälplärarna, 

medan andra hjälper varandra.62  

Utifrån observationen, om att eleverna både kan vända sig till lärarna likaväl som sina kamrater, 

kan det föras tankar kring vidare detta kan ses som en miljö där relationsarbetet kan ske tryggt. 

Eleverna arbetar i sin egen takt, med valt ämne och har olika stöttnings- samt 

interaktionsmöjligheter. Inkluderingsprocesssen kan således underlättas, i synnerhet med att de 

språkliga verktygen utökas då flera elever talar samma modersmål. 

Vid en annan engelsk lektion, för nyanlända elever i förberedelseklass, så börjar lektionen genom 

lärarledd genomgång. De har högläsning ifrån engelska boken och eleverna läser ett stycke för 

klassen en och en, läraren hjälper till med uttal emellanåt och frågar eleverna efter varje stycke om 

textens innehåll. Först frågar läraren på engelska och sedan på svenska, eleverna räcker upp 

handen och får svara en och en, läraren upprepar och bekräftar elevernas svar. Efter 

genomgången får de arbeta vidare med bokens uppgifter och flera elever väljer att jobba ihop. De 

frågar läraren, hjälpläraren eller varandra om hjälp.63 

Denna observation visar på en stöttande pedagogik där eleverna får möjlighet att själv försöka i 

en trygg miljö på en lagom nivå, dock samtidigt med stöttning i den bemärkelsen att då läraren 

upprepar alternativt rättar elevens svar ges en möjlighet för eleven att uppfatta svarets korrekthet 

före bekräftelsen. I och med att eleverna aktivt arbetar med sina relationsarbeten skapas goda 

förutsättningar för vidare socialt samspel samt inkludering.   

                                                 

 
62 Observation 2 (160425). 
63 Observation 3 (160426). 



 

 32 

Hur upplever eleven mottagandet vid övergången mellan förberedelseklass 

till ordinarieklass? 

Forskning inom området med förberedelseklasser är inte så stort och framför allt inte om hur 

eleverna upplever sin situation vid övergången till ordinarieklass. 64 Att komma som ny elev till 

den svenska skolan med gamla anor och traditioner men även de kulturella koderna kan bli en 

svår period för en ung person.65  

Över huvudtaget var de glada att få börja skolan igen och komma in i rutiner. Det som de 

upplevde jobbigt var att förstå vad som sades på lektionerna. De kände sig välkomna och några 

hade fotbollen på fritiden som en väg in i klassen. Även det att de var ute på ”duschning” såg 

dem som positivt eftersom de då fick vara i sin klass, inte alltid, men för det mesta.  

 

Vad som var som en röd tråd var att de upplevde att det var bättre i klassen för att man fick bara 

höra svenska och tvingas då att prata svenska. Ord som de inte förstod skrev några ner och 

frågade sedan i förberedelseklassen om vad dessa betyder eller hemspråksläraren. Ett annat sätt 

var om det fanns någon klasskamrat som pratade samma språk, kunde man fråga han/henne 

också.  

En elev beskrev det som att de i klassen kunde allt och genom att språket inte räckte till kände 

hon sig stressad. Hennes tidigare skolspråk hade varit engelska och hon ville inte fråga på 

engelska då klasskamraterna kanske upplevde henne som märkvärdig. Samma elev beskrev också 

att inlärningen blir långsammare då eleverna som är nyanlända även har andra problem att brottas 

med, exempelvis väntan på asyl och oron för sina familjemedlemmar som är kvar i hemländerna. 

Detta tar även forskningen fasta på många har psykosociala bekymmer och många uppger att de 

även har huvudvärk, ont i magen svårt att sova. Det här påverkar enligt forskningen på att det då 

är svårt med att ta in och lära sig.66 

Under intervjuerna framkom det att de flesta som intervjuades föredrog förberedelseklassen som 

den bästa formen då man är nyanländ. De kände sig trygga i en mindre grupp, där lärarna kunde 

anpassa språket efter deras förmåga samt att man förklarade mer utförligt. De ansåg även att i 

förberedelseklassen kommer man in i det svenska skolsystemet med regler och annat. Här vågade 

                                                 

 
 
65 Vetenskapsrådets rapportserie (2014) s. 51. 
66 Myndigheten för skolutveckling (2005) s. 25. 
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de även fråga och prata mer fritt. I den stora klassen vågade de inte riktigt prata eller fråga. 

Dessutom upplevde de att eleverna saknade respekt för läraren, och att eleverna pratade så fort 

att de inte hängde med. Bunar tar upp just det här hur viktigt det är att man tar hänsyn till detta i 

all undervisning och hur lärarna i förberedelseklassen tog sig mer tid att förklara, men i dagens 

skolor med stora klasser finns inte utrymme för detta även att ge eleverna stöttning är viktigt.67  

När det gäller raster föredrog eleverna att umgås med sina kompisar i förberedelseklassen istället 

för klasskamraterna i ordinarieklassen. Vid frågan varför sa de att de kände sig mer hemma med 

dem och att de egentligen inte hade några kompisar i storklassen, och att de kände sig tryggare 

sina gamla kompisar från förberedelseklassen. En annan kommentar som framkom ur 

intervjuerna var att eleverna upplevde det som att i förberedelseklassen verkade vissa inte ta 

studierna på allvar eller som eleven sa: ”vi är här för att studera”.68 

Trygghetsfaktorn togs också fram och här visade det sig att om man är ny i en svensk skola så 

föredrar många att börja i en förberedelseklass. Vid frågan varför svarade eleverna att det var 

tryggt där, lagom tempo, hemspråkslärarna samt studiestödet fanns där som stöd. Men önskan 

om att få svenska vänner och komma in i det sociala rummet bland svenskar var det mål som de 

flesta ville nå. Vissa hade en bra skolbakgrund från hemlandet, men saknade orden i svenska för 

att ta tillvara sina erfarenheter och kunskaper. 

 

 

 

 

  

                                                 

 
67 Bunar (2016) s. 40-41. 
68 Elevintervju nr 4 (160429). 
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Avslutande diskussion 

”Vi söker oss ofta till dem som är lika, men lär oss av dem som är olika oss själva”69 

Utifrån observationerna har man kunnat skönja hur de nyanlända eleverna dras till varandra, eller 

blir placerade i grupper tillsammans med andra nyanlända elever ifrån förberedelseklassen. 

Lärarna motiverar denna indelning som att det säkerställer elevernas trygghetskänsla, eleverna 

förklarar att det är av språklig anledning då de inte alltid förstår vad de andra eleverna säger då de 

pratar så fort.70 Resultaten visar med detta hur eleverna exkluderas i det sociala samspelet, vare 

sig medvetet eller omedvetet, i skolans sfär. 

Vidare så har det observerats att eleverna inte socialt blivit inkluderade vid ordinarielektionerna i 

samma utsträckning som de blivit inkluderade i förberedelseklassen. Vid ordinarielektionerna för 

samtal mellan eleverna, men detta samtal är begränsat och endast kopplat många gånger endast 

till den arbetsuppgift som eleverna tilldelats.71 Det kan därmed diskuteras i vilken utsträckning 

som eleverna mottagits socialt i klassrummen då det sociala samspelet pågår, men under en 

begränsad form. 

Lindblad & Sahlström skriver att elever formar sociala grupper och relationer genom att prata, 

skämta till och med att förolämpa och skvallra i skolsammanhang.72 Utifrån detta kan det därför 

funderas kring vidare elevernas interaktioner i klassrummet verkligen ger möjlighet till 

relationsarbete, trots deltagande i gruppaktivitet/grupparbeten. Resultat ifrån analyser visar på, 

som nämnt ovan, att även om eleverna får en tilldelad plats i en elevgrupp så får de inte tillträde 

till det sociala samspel i den mening som Lindblad & Sahlström diskuterar. Elevernas sociala 

samspel är därmed begränsade inom ämnesfält snarare än den interaktion som kan ses som 

exempelvis skämtande. 

I samstämmighet med Nilson Folkes forskningsresultat kan man skönja vid denna studie att vid 

övergången från förberedelseklass till ordinarieklass så utsätts de nyanlända eleverna för ”både 

sociala och pedagogiska hinder för inkludering.”73 Nilson Folke beskriver även hur eleverna 

                                                 

 
69 Hultén (2013), s. 42. 
70 Hämtat ifrån samtal med lärare samt elev (160426). 
71 Observation 4 (160425). 
72 Lindblad, Sahlström (2001), s. 31. 
73 Nilson Folke (2016), s.72. 
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känner sig exkluderade i ordinarieklass, ensamma och med begränsat social samspel med både 

lärare samt de andra eleverna.74 Detta kan även kopplas till de möjligheter eller svårigheter som 

de nyanlända eleverna utsätts för i och med att de kulturella redskap som de bär med sig inte är 

samstämmiga med ordinarieklasselevernas kulturella redskap.75 Det kan skapa interaktioner, 

socialt samspel samt kulturellt utbyte, eller i motsättning göra det svårt för eleverna att nå fram till 

de andra eleverna i oförståelse för hur de ska agera eller utrycka sig i ett visst sammanhang eller 

vid en viss situation. 

Trots detta så kunde det noteras utifrån intervjuerna, att flera elever ansåg sig vara inkluderade 

och detta kunde baseras på att vissa elever funnit gemensamt intresse, såsom fotboll, vars språk 

är internationell i den bemärkelse att reglerna ser likadana ut vart man än i världen spelar fotboll. 

Via intervjuerna har det framkommit att då de börjar i ordinarie klass så söker dem sig gärna till 

sina landsmän. Anledningen är framför allt då de inte förstår vad de ska göra och att läraren inte 

har möjlighet att förklara.  

Tiden i förberedelseklassen var också avgörande. En elev beskrev det som att om man kan 

engelska så är det nog lättare att gå över i en ordinarie klass. Han hänvisade då på att engelska 

och svenska är ganska likt. Men trots allt så är det en grupp av nyanlända med skilda 

skolbakgrunder. Vissa kan ha kommit från hem där man är utbildade, medan andra knappt har 

gått i någon skola eller att skolgången varit sporadisk beroende av konflikter. I undersökningen 

som vi gjorde kom det fram att de flesta eleverna var nöjda med övergången. 

Precis som Ulrika Jepson tar upp i sin forskning så blir skolan en form av omstart för eleverna.76 

För vissa är det här en ganska enkel process men för andra kan det innebära stora svårigheter. 

Har man ingen skolvana eller att den är sporadisk kan det bli svårt. Om man dessutom kanske är 

en analfabet utan bokstäver kan det här upplevas som svårt. Skolan kan även bli en plats där man 

slipper att tänka på allt som är jobbigt. Den ger en struktur och ordning för eleverna. Rutiner är 

viktigt i detta sammanhang då allt annat är kaos. Att få vara barn/tonåring kan vara befriande i 

skolan. 

Att arbeta med språket ämnesövergripande har framkommit ur observationerna och intervjuerna 

som centrala för både elever och pedagoger där involverade ansett det vara gynnande för deras 

                                                 

 
74 Nilson Folke (2016), s. 66. 
75 Wrethander Bliding (2007), s. 66-68. 
76 Jepson-Wigg (2011), s. 55. 
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språkutveckling samt deras studieresultat. Språket är nyckeln ut i samhället och precis detta är vad 

Gibbons tar upp i sin bok.77 Att arbeta språkutvecklande i alla ämnen gynnar även de nyanlända. 

Som pedagog kan det vara av stor vikt att känna till hur en andraspråksinlärning går till, samt att 

modersmålet går hand i hand med att lära sig ett nytt språk. Man kan som pedagog lätt bli lurad 

av att eleven behärskar det svenska språket, men då det kommer till ämnesord inser man ganska 

snart att det brister. Här framkom det i intervjuerna också hur en del upplevde att språket inte 

riktigt räckte till. Kanske med lite mer stöttning och att man pratade om de texter man läste skulle 

ha kunnat hjälpa eleverna? Det som Gibbons benämner stöttning har tre huvudsakliga 

egenskaper: 

- En tillfällig handledning av elever för att lära sig nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett 

nytt språk. 

- Eleverna får veta hur de ska göra något (inte bara vad de ska göra) de blir bättre rustade inför 

liknande uppgifter senare och kan lösa dessa på egen hand. 

- Det är framtidsorienterade- som Vygotskij skulle ha sagt: ”Det en elev kan göra med hjälp idag 

kan han/hon göra på egen hand imorgon.”78 

Vad som också kom fram i observationerna och intervjuerna var med vilka strategier eleverna 

använde sig av då språket inte riktigt räckte till. En skrev upp orden för att sedan fråga läraren i 

förberedelseklassen om vad de betydde. Det finns forskning som talar om vilka faktorer som kan 

förenkla lärandet av andraspråket. Genom att använda modersmålet i tal och skrift med hjälp av 

modersmålslärare, ta reda på vad eleverna har för förkunskaper och utnyttja dessa då upplever 

eleven att hans/hennes kulturella och språkliga identitet förstärks och får ett erkännande. Att låta 

eleven få tid att tänka. Vi som pedagoger måste även anpassa samtalstempot då vi undervisar 

elever med svenska som andraspråk.79  

Vi tror att den svenska skolan står inför stora utmaningar i framtiden och att alla pedagoger bör 

få kunskap om hur ett andraspråk lärs in. Här har svenska som andraspråkslärare en nyckelroll då 

de har i sin utbildning fått lära sig skillnaden mellan ett förstaspråk, främmande språk samt ett 

andraspråk. Att lära sig ett andraspråk är ingen enkel process.  

                                                 

 
77 Gibbons (2015), s. 27-28. 
78 Gibbson (2015), s. 42. 
79 Gibbons (2015), s. 200. 
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Vygotskij menar att lärande ska ses som en samarbetsaktivitet som sker i en viss sociokulturell 

miljö. Människan är en social varelse och genom att lära av någon som är mer kunnig kan eleven 

sen klara av detta på egen hand. Språket är det som förbinder oss människor. Viktigt är att lägga 

upp undervisningen på en lite högre nivå än vad eleven befinner sig på då sker en inlärning på en 

hög kognitiv nivå. Att låta andraspråkselever få lättare uppgifter hjälper inte dessa att utvecklas 

språkligt. Samtidigt som det behöver utvecklas tydliga riktlinjer för hur nyanländas mottagande 

bör gå till, samt utveckla vidare pedagogiska diskussioner och kunskaper kring hur övergången 

mellan förberedelseklass till ordinarieklass skall se ut. Dagens nyanlända elever upplever sin 

situation i det stora hela, tillsammans med många pedagoger, som utlämnade i ett tillstånd som 

känns ensamt, känsligt samt ovisst.80  

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man se i undersökningen att språkutveckling och lärande går 

hand i hand, och att själva lärandet sker då i ett sammanhang när vi får använda språket. Precis 

som Säljö menar att ” ett utgångstantagande i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 

lärande är […] att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella sammanhang och i 

direkt eller indirekt samspel med andra”.81 Sett det ur det här perspektivet förstår man att 

lärandet är en social process, och redan från födseln gör vi våra erfarenheter tillsammans med 

andra, och genom den processen förstår vi sedan hur omvärlden fungerar och ska förstås.82 

Det här måste vi som pedagoger förstå och att vi tar till vara våra nyanländas erfarenheter och att 

använda dessa i undervisningen. Eleverna måste få många tillfällen och olika inlärningssituationer 

och på så vis få utvecklas kognitivt genom språket. För att nyanlända elever, övriga elever 

tillsammans med pedagoger och övrig verksam personal ska känna sig trygga samt inkluderade, 

både socialt och pedagogiskt, krävs att denna känsliga situation lyfts fram, diskuteras samt 

vidareutvecklas till något som alla involverade känner är efterstävbart för att säga det minsta. Med 

detta sagt vill vi därmed föra tillbaka en tanke till uppsatsens titel där vi ifrågasätter just begreppet 

välkommen. 

 

Här skulle vi, som en avslutande tanke, komma med lite vidare forskningsförslag såsom att 

genomföra en mera omfattande studie av detta slag, ett annat alternativ är att undersöka 

nyanländas läromedel och dess anpassningsmöjligheter, ett ytterligare kan vara att undersöka hur 

                                                 

 
80 Gibbons (2015), s. 42. 
81 Säljö (2000), s. 104. 
82 Säljö (2000), s. 66. 
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man på bästa sätt kan arbeta med språkutvecklande metoder i alla ämnen och slutligen kan det 

tänkas att vidareforskning även kan omfatta kunskapskraven i relation till nyanlända elever.83 

                                                 

 
83 Gibbons (2015), s. 42. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till eleverna 

1. När kom du till Sverige och varifrån? 

2. Hur länge har du gått på den här skolan och har du varit på någon annan skola i Sverige 

innan? 

3. I vilken klass är du placerad? 

4. Hur kändes det de första dagarna eller veckorna när du började i din första svenska skola? 

5. Kan du berätta hur det kändes första gången du var med din ”riktiga ” klass? 

6. När du började att vara lika mycket i FBK som den ”stora klassen” var kändes det bäst att 

vara? Varför? 

7. Tycker du att det tog tid innan du började att förstå vad de sa på lektionerna i 

storklassen? 

8. Kände du att du kunde fråga läraren/klasskompisar när det var något som du inte 

förstod? 

9. När du var ute på rast med FBK och den stora klassen, vilka brukade du vara mest med? 

10. Tycker du att det är bra om språkstödet är med i storklassen den första tiden? 

11. Var tror du att man lär sig bäst svenska när man är ny i Sverige? FBK eller storklassen? 

Varför tror du så? 

12.  När du gick över till storklassen kände du att du kunde tillräckligt med svenska? 

13.  När du gick över till storklassen kände du dig hemma där? 

14.  Var kände du dig mest trygg? Varför? 

15. Vad var jobbigast när du började i den svenska skolan? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till förberedelseklasslärare respektive SVA-lärare 

 

1. Vad har du för lärarbakgrund och hur länge har du jobbat med nyanlända elever? 

2. Hur går det oftast till när du får en ny elev? Vilken typ av information får du och från vem? 

3. Vem beslutar hur undervisningen skall läggas upp och vad den skall innehålla? 

4. När ungefär tycker du det börjar bli dags att de får vara med i den stora klassen och vad grundar 

du det beslutet på? 

5. När tycker du det är dags att vara med i den stora klassen helt och är det du själv som beslutar 

det? 

6. Tar ni hänsyn till elevens önskemål i den här frågan? 

7. Vad tror du är fördelarna med att gå i en stor klass? 

8. Vad tror du det finns för nackdelar med att vara för länge i en förberedelseklass/mindre grupp, 

respektive för tidigt i en stor klass? 

9. I vilka lärosituationer tror du barnen skulle lära sig bättre genom att vara i den stora klassen och 

varför då? 

10. Vad tycker du är viktigast att prioritera, det sociala eller inlärningen av svenska? Varför? 

11. Tycker du att det här sättet ni arbetar på är det optimala eller har du någon annan vision som du 

tror skulle fungera bättre? Om ja, vad hindrar att du kan arbeta på det sättet? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till ordinarieklasslärare 

 
1. Hur går det oftast till när du får en ny elev? Vilken typ av information får du och från vem? 

2. Vilka fördelar tror du finns med att barnen i princip direkt får vara med i en stor klass? Vilka kan 

nackdelarna vara? 

3. Vad tycker du är viktigast att prioritera, det sociala eller inlärningen av svenska? Varför tycker du 

så? 

4. Upplever du det positivt eller negativt att ha med hemspråksläraren i din klass? Varför tycker du 

det? 

5. Känns det som du har tillräckligt med information om elevens situation både socialt och 

kunskapsmässigt när denne är med på lektionerna för att kunna erbjuda eleven en optimal 

inlärningssituation? Om nej, hur skulle du vilja att det skulle vara? 

6. Tycker du att det här sättet ni jobbar på är det optimala eller har du någon annan vision om hur 

det skulle fungera bättre? 

7. Har skolan någon pedagogisk filosofi bakom arbetet med nyanlända barn? 

 


