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Sammandrag 
 
Mottagandet av nyanlända elever i den svenska skolan är något som har diskuteras mycket, 

särskilt under de senaste fem åren, men hur bra fungerar egentligen detta? Uppsatsens syfte 

var att genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa en del av den nutida forskningen 

som fanns inom ämnet mottagande av nyanlända elever med avsikt att ta reda på vilket 

organisationssätt som är av forskningen rekommenderat, hur det ser ut i några andra länder 

och vilka rekommendationer som finns. Detta undersöktes genom en systematisk 

litteraturstudie där 15 artiklar, avhandlingar eller kapitel i antologier valdes ut, 

kvalitetsgranskades och analyserades. Av undersökningen framkom på en övergripande nivå 

behovet av en sammanhållen organisation och ett inkluderande förhållningssätt, på skolnivå 

inkludering av nyanlända elever i skolgemenskapen och slutligen att nyanlända elever bör ses 

som ungdomar med egna intressen, tidigare erfarenheter och kunskaper som bör tas tillvara 

på. 

 

Nyckelord: nyanlända elever, organisation, förberedelseklass, direktintegrering, 

språkintroduktionsprogrammet, mottagande, den andre, inkludering  
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1. Inledning 
 
Trots att Sverige länge har varit ett flerspråkigt land, där den flerspråkiga delen av 

befolkningen länge utgjordes av talare av de fem minoritetsspråken, har den enspråkiga 

normen varit stark. Detta har haft stora konsekvenser för utformningen av utbildningen för 

flerspråkiga elever och i mycket hög grad nyanlända.  

Idag har ungefär var fjärde elev i svensk skola utländsk bakgrund, varav många är 

nyanlända. Som blivande lärare i svenska som andraspråk kommer jag att möta nyanlända 

elever – en mycket heterogen grupp. Nyanlända elever står inte bara inför uppgiften att lära 

sig ett nytt språk, utan även att komma in i en ny skolgemenskap. (Gloglic och Löthagen 

Holm, 2017:29) refererar till detta som de tre parallella processerna: att lära sig svenska, att 

lära sig innehållet i skolämnena samt att bli en del av den svenska skolkulturen. Med detta 

sagt är det intressant att utforska vad forskningen anser vara ett bra mottagande, vilka delar 

ska ingå och hur ska detta göras på bästa sätt?  

Det är viktigt att nämna att denna situation inte är ny. Skolor har tagit emot nyanlända 

elever sedan invandringen tog fart på 1960-talet och redan under 1980-talet lyfte lärare och 

forskare kritik mot skolans många gånger bristfälliga bemötande av elever med annat 

modersmål än svenska (Nilsson & Bunar, 2016:405, Lindberg & Hyltenstam, 2012:29).  

Trots denna relativt långa tid av mottagande av nyanlända elever saknas en 

sammanhållen strategi för hur mottagandet samt skolplaceringen ska ske (Nilsson & Bunar, 

2016:405). De vanligaste sätten att ta emot nyanlända elever i grundskolans senare år kallas 

direktintegrering och förberedelseklass, det vill säga att eleven antingen börjar i en ordinarie 

klass direkt eller att hen får gå i en speciell undervisningsgrupp med andra nyanlända med 

mycket inriktning på språkinlärning för att sedan gradvis börja läsa grundskolans övriga 

ämnen med sin ordinarie klass. Förberedelseklass anses vara det vanligaste sättet ta emot 

nyanlända elever, men dess konsekvenser har diskuteras, exempelvis av Bunar (2015) och 

Nilsson Folke (2015, 2017). Det har gjorts mycket forskning inom området om huruvida 

förberedelseklass eller direktintegrering är att föredra, men det finns motstridiga resultat inom 

detta.  

En stor ökning av nyanlända elever ställer höga krav på kommuners, skolors och 

lärares förmåga att ta emot dessa elever och ge dem ett så bra välkomnande till den svenska 

skolan som möjligt, men vad kännetecknar egentligen ett bra mottagande med avseende på att 

lära sig svenska, tillgodogöra sig övriga skolämnen och att komma in i skolgemenskapen. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 
Uppsatsens syfte är att genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa en del av den 

nutida forskningen som finns inom ämnet mottagande av nyanlända elever, med avsikt att ta 

reda på vilket typ av mottagande som rekommenderas vad avser elevernas introduktion till 

den svenska skolan. Detta undersöks med hjälp av följande forskningsfrågor:  

(1)  Vad är, utifrån aktuell andraspråksforskning, strategier som rekommenderas vid 

mottagande av nyanlända elever? Hur skiljer sig Sverige från andra länder? 

(2)  Lyfter forskningen fram förberedelseklass eller direktintegrering som det bästa 

alternativet vid mottagande av nyanlända elever? 

(3) Skiljer sig rekommendationerna för elever i grundskolans senare år respektive          

…. gymnasieelever? 

     

2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Skolämnet svenska som andraspråk 
 
För att förstå hur synen på skolämnet svenska som andraspråk (hädanefter kallat SVA) ser ut 

idag är det viktigt att vara medveten om hur detta ämne uppkom. Sverige har skolor tagit emot 

nyanlända elever sedan invandringen tog fart på 1960-talet, då arbetskraftsinvandring var 

absolut vanligast (Nilsson & Bunar, 2016:405). Under 1970-talet skapades 

invandringspolitiken, vilken präglades av det kulturbejakande mångfaldsperspektiv som 

speglade tiden på så sätt att man verkade för att invandrarna skulle få verktyg för att klara sig 

i det svenska majoritetssamhället, exempelvis språkkunskaper, samtidigt som 

mångkulturalitet uppmuntrades. Bara ett årtionde senare, på 1980-talet, var de flesta som kom 

till Sverige flyktingar, vilket förändrade invandringspolitiken på så sätt att invandrare slutade 

användas synonymt med minoritet. Under denna tid tonades statens ansvar för invandrarnas 

kulturbevarande ner, vilket innebar ett kliv bort från den mångkulturella positionen. Under 

1990-talet hade statens syn på invandrare ändrats till att peka ut dem till en särskild grupp, 

vilket ökade klyftorna mellan invandrare och infödda. Man menade att den tidigare 

kulturbevarande politiken hade skapat en bild av invandrare som ”annorlunda”. I slutet av 

1990-talet började man, i ett försök att inte peka ut invandrarna som en särskild grupp 

använda mångfaldsbegreppet (Borevi, 2003:15). 
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I strävan att bryta den enspråkiga och monokulturella hegemonin som missgynnat 

flerspråkiga elever infördes år 1995 SVA som ett eget skolämne med egen kursplan, som 

motsvarar svenskämnet på alla plan. Syftet med införandet var att ge erkännande till språklig 

mångfald, stärka professionaliteten hos SVA-lärarna samt att visa konkret att SVA är ett 

prioriterat ämne och inte en kortsiktig åtgärd. Realiteten visade stora implementeringsproblem 

och missförhållanden (Lindberg & Hyltenstam, 2012:30).  

 

2.2 Nyanlända elever 
 
Enligt 3 kap. 12 a § av Skollagen är en nyanländ elev någon som har bott utomlands men 

numera är bosatt i Sverige samt har börjat sin utbildning i Sverige senare än höstterminen i 

årskurs 1. Man anses vara nyanländ i fyra år efter ankomst till Sverige (SFS 2010:800). År 

2017 fanns det nyanlända elever i olika utsträckning i landets alla 290 kommuner. I 10% av 

kommunerna fanns 42% av de nyanlända eleverna. Samma år gick 94% av de nyanlända 

eleverna i kommunala skolor (Skolverket, 2018).  

Vidare står det i 4 kap 1 a § skolförordningen och 12 kapitlet 14 § 

gymnasieförordningen att det är hemkommunerna som har ansvar för att hitta skolplatser till 

eleverna. Nyanlända elever ska “så snart som möjligt” tas emot i skolan och det finns ingen 

tidsbegränsning på när detta ska ske. För asylsökande elever bör extra hänsyn tas till deras 

personliga förutsättningar, men detta bör ske senast en månad efter ankomst. Det finns ingen 

reglering om vilken årskurs eleven skall placeras i, utan en bedömning bör göras i varje 

enskilt fall (SFS 2010:800).  

Sveriges integrationslagstiftning har ofta hamnat högt i topp jämfört med många 

länder i studien Migrant Integration Policy Index (MIPEX) när det gäller att garantera 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla invånare, även på området utbildning när det 

gäller att erbjuda möjligheter till utbildning och extra stöd, vilket gör att det formella bilden 

av Sveriges intregrationslagstiftning framstår i god dager. Realiteten visar dock stor skillnad 

mellan teori och praktik, i synnerhet med tanke på PISA-resultaten som visar störst skillnad 

mellan elever födda i Sverige och elever födda utomlands (Hagström, 2018:26 f.). Intressant 

nog tycks elever med invandrarbakgrund prestera bättre i PISA-undersökningen i länder som 

Australien och England, där invandring under många år har uppmuntrats (Cummins, 2017:25) 

Gruppen nyanlända är även mycket heterogen, Nilsson och Bunar (2016:402–405) 

redogör för fyra grupper av nyanlända barn och ungdomar: odokumenterade, asylsökande, 

flyktingar samt barn till arbetskraftsinvandrare. Skolplikten omfattar inte asylsökande eller 
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papperslösa, även om dessa barn har rätt till att gå i skolan. Detta leder till att vissa barn inte 

går i skolan av olika anledningar.  

Det var inte förrän 2013 som papperslösa barn fick laglig rätt att gå i skolan. 

Dessförinnan var det upp till varje rektor att bestämma om dessa elever skulle få gå i skolan 

eller ej. Dock var det många elever som inte gick till skolan av rädsla av att bli tagen av 

polisen och utvisade. Även fast skolan försöker erbjuda likvärdig utbildning till alla 

nyanlända elever fortsätter de juridiska kategoriseringarna att påverka kvaliteten i utbildning 

som erbjuds nyanlända. Detta drabbar de mest utsatta grupperna; asylsökande och papperslösa 

hårdast. Nyanlända är av denna anledning en heterogen grupp, inte bara med hänsyn till 

bakgrund utan också till integrationslagstiftningen (Bunar, 2015:11–13).  

 

2.3 Väletablerade metoder för att ta emot nyanlända elever 
 
I detta avsnitt kommer de mest väletablerade metoderna som används för att ta emot 

nyanlända elever i svensk skola att redogöras för. Detta kommer att vägas mot forskning som 

har gjorts om respektive metod.  

2.3.1 Förberedelseklass 

 
Att en elev går i förberedelseklass (hädanefter kallat FBK) betyder att hen delvis får 

undervisning i en annan undervisningsgrupp än den hen annars tillhör. Syftet med FBK är att 

så snabbt som möjligt ge nyanlända elever de kunskaper som behövs för att kunna delta i den 

ordinarie undervisningen på heltid. Eleven skall gå över till ordinarie undervisning på heltid 

så fort lärarna anser att denne har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa med i 

undervisningen i alla skolans ämnen, dock som mest i två år (SFS 2010:800). Det finns ingen 

lagstiftning kring att man måste använda sig av förberedelseklasser, utan huruvida en elev 

placeras i förberedelseklass utgår från skolans möjligheter att tillgodose en placering.  

Användning av förberedelseklasser har kritiserats då det kan ses som ett sätt att fysiskt 

separera eleverna från den övriga skolverksamheten. Några av de fördelar som framhålls med 

förberedelseklasser är att baskunskaperna lärs in successivt, att det är en trygg miljö, att 

eleverna får en introduktion till den svenska skolkulturen samt att eleverna får stöttning i sin 

språkutveckling av utbildade lärare i svenska som andraspråk (Bunar, 2015:14-15). För att ge 

en överblick av de för-och nackdelar som ofta lyftes i de av uppsatsens undersökta artiklar har 

detta listas i Tablå 2.1. 
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Tablå 2.3.1. Fördelar och nackdelar med FBK (fritt skapad från Bunar, 2015:14 f.).  

Fördelar  Nackdelar 

● Baskunskaperna lärs in successivt  
● Eleverna lär sig grundläggande svenska i en 

trygg miljö 
● Eleverna får introduktion till den svenska 

skolan 
● Eleverna får stöttning i sin språkinlärning av 

lärare som är utbildade i svenska som 
andraspråk 

● Eleverna får studiehandledning på 
modersmålet 

● Fysisk isolering från resten av skolan 
● Elever med olika förkunskaper och 

skolbakgrunder hamnar i samma grupp 
● Åldersintegrerade grupper förekommer 
● Eleverna tenderas att hållas kvar för länge i 

förberedelseklasserna 

 

Om eleverna, trots tid i förberedelseklass, inte lyckas nå målen för att bli behöriga till ett 

nationellt gymnasieprogram, har eleverna börja på ett av gymnasieskolans 

introduktionsprogram, närmare bestämt språkintroduktionsprogrammet, där de undervisas i 

SVA och grundskolans andra ämnen för att nå behörighet (Torpsten, 2018:109–110). 

2.3.2 Språkintroduktionsprogram 

 
Språkintroduktionsprogrammet (hädanefter kallat SPRINT) kan kallas för gymnasieskolans 

version av förberedelseklass. I en del av litteraturen som har studerats i denna uppsats 

omnämns SPRINT som förberedelseklass, men jag har valt att skriva SPRINT för 

omnämnande av gymnasieprogrammet.  

SPRINTs funktion är att se till att eleverna uppfyller de nationella kraven på 

behörighet till gymnasiet, det vill säga ämnesmålen för grundskolan. Programmet ska vara 

utformat eller elevens förkunskaper och behov. Utöver detta finns finns ett ålderskriterie, 

vilket innebär att asylsökande elever måste söka till gymnasieskolans nationella program 

innan de fyller 18 år och övriga nyanlända elever innan de fyller 20 år. Därefter hänvisas 

eleverna till vuxengymnasium eller yrkesutbildning. Detta menar vissa forskare, exempelvis 

Bunar (2015) att det är svårt för eleverna att hinna få behörighet inom tidsramen, vilket 

medför en stressig situation för elever likväl som lärare (Torpsten, 2018:107 f.).  

Sedan 1 juli 2019 har gymnasieförordningen ändrats så att eleverna kan få 

undervisning endast i svenska eller SVA under en tid för att sedan undervisas i de 

ämnen/nivåer som anses lämpliga efter elevens kunskaper samt tidigare utbildning (6 kap. 8 § 

gymnasieförordningen). 



 

9 

2.3.3 Direktintegrering  

 
Direktintegrering innebär att nyanlända får en placering i ordinarie klass från början, eller 

efter en kortare introduktion på en central mottagningsenhet i kommunen. Syftet med 

direktintegrering är att motverka den fysiska segregationen som vissa menar att en 

förberedelseklass kan leda till. Kritiker menar dock att även om eleverna blir fysiskt 

integrerade saknas ofta stöttande strukturer som studiehandledning och lärare med korrekt 

utbildning inom språkutvecklande arbetssätt (Bunar, 2015:15).  

2.3.4 Kartläggning 

 
Kartläggning är en relativt nytillkommen del av mottagandet av nyanlända elever i svensk 

skola. Kartläggning anses ha stora fördelar, inte minst för att lära känna den nya eleven och 

att lärare kan få syn på deras förutsättningar och behov för att anpassa undervisningen efter 

detta. Kartläggningen kan även användas till hjälp för klassplacering (Basaran, 2016 i Glogic, 

2017).  

 Kartläggningsmaterialet från Skolverket består av tre steg, varav de första två är 

obligatoriska och det tredje valbart för ämneslärare. Kortfattat kan man säga att steg 1 

kartlägger elevens språk och bakgrund, steg 2 handlar om numeracitet och litteracitet och att 

steg 3 är ämnesspecifikt och bör utföras av den undervisade ämnesläraren. Det är rektorn som 

bestämmer vem som ska göra kartläggningen, men dessa personer måste kunna bedöma och 

analysera elevens svar i varje steg. Exempelvis bör en person med kompetens inom 

modersmål, flerspråkighet eller SVA kartlägga steg 1 (Skolverket, 2019). 

Kartläggningsmaterialet vänder sig till elever i grundskolan.  

 

2.4 Nyanlända elevers språkutveckling 
 
Cummins (2018) redogör för några centrala principer som kan användas för att beskriva 

nyanlända elevers språkutveckling. Den första av dessa är skillnaden mellan vardagsspråket 

och kunskapsspråket, det vill säga att det tar olika lång till för eleverna att bemästra dessa två 

språkliga repertoarer. Det kan ta ungefär två år för en nyanländ elev att bemästra 

vardagsspråket men minst fem år för samma elev att komma ikapp kunskapsmässigt på 

målspråket. Detta är dock en genomsnittlig siffra som innefattar stora individuella skillnader 

där inte minst socioekonomiska förhållanden har stor inverkan Cummins, 2018:67–69). 
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 Den andra principen utgår ifrån att eleverna kommer att tillägna sig målspråket olika 

snabbt beroende på ankomstålder till ett nytt land. Elever som invandrat i yngre åldrar har 

oftast relativt lätt att tillägna sig målspråket. Dessutom ställs inte lika höga kunskapsmässiga 

krav för för äldre barn. Äldre barn måste inte bara ta till sig målspråket utan även relativt 

komplicerat ämnesinnehåll (den trippla uppgiften). Dessutom har de mindre tid på sig att 

tillägna sig dessa kunskaper, men har i många fall med sig större färdigheter inom läsande, 

tänkande och skrivande och kan ofta ta ikapp relativt snabbare jämfört med yngre barn 

(Cummins, 2018:67 f.).  

 För att främja språkutvecklingen är mottagandet centralt, då det är elevernas första 

möte med den svenska skolan. I detta skede är det, utöver att skapa en trygg miljö, viktigt att 

eleverna så snart som möjligt får tillgång till alla skolämnen för att utvecklingen av språk-och 

ämneskunskaper ska ske parallellt. Här kan studiehandledning på modersmålet och 

modersmålsundervisning vara en stöttande insats. Vidare bör hela skolan präglas av ett 

inluderande förhållningssätt där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång. Detta kräver 

ett samarbete mellan all personal på skolan samt att kunskap om nyanlända elevers lärande 

finns på skolan. Vidare är viktiga resurser: SVA-undervisning, modersmålsundervisning och 

studiehandledning på modersmålet, språkinriktad undervisning i alla ämnen samt ett 

samarbete mellan aktörer. Dessutom bör undervisningen vara utmana eleverna samtidigt som 

de får stöttning att klara av uppgifterna (Glogic & Löthagen Holm, 2017:62–67).  

2.4.1 Transspråkande  

 
En konkret metod för att främja ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen är 

användning av transspråkande, vilket kan beskrivas som de mångfaldiga och mångfacetterade 

språkliga händelser som individen ingår i för att skapa mening i sin flerspråkiga tillvaro 

(Garcia, 2009). I princip går transspråkande ut på att eleverna ska få använda sina fulla 

språkliga repertoar i undervisningen och att detta skall stöttas och uppmuntras. Vidare kan 

begreppet ses som en utveckling av Cummins (1981) begrepp the Common Underlying 

Proficiency (CUP) som beskriver ett ömsesidigt förhållande i vilket kunskaper på olika språk 

kan överföras till varandra (Paulsrud et al, 2018:10–13). Vissa anser att transspråkande 

utmanar enspråkighetsnormen samt tanken om att språk är enhetliga och separata.  

Transspråkande innebär även en aspekt av social rättvisa, dvs att transspråkande är ett konkret 

åtgärd för att visa att elevernas språkfärdigheter räknas. Transspråkande kan även vara ett sätt 
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för eleverna att använda sina förstaspråk utan att sänka förväntningarna på deras 

andraspråksutveckling (Torpsten, 2018:114). 

 

2.5 Nyanlända och “den andre”  
 
Det finns många analysmodeller som går att tillämpa på studier om nyanlända elever. En teori 

är den queera fenomenologin, vilken beskriver hur kroppar är orienterade och hur de kan röra 

sig mellan olika rum (fysiska och socialt konstruerade). Med queer menar de personer som 

inte passar in i den vita, heterosexuella och “rätta” bilden (Ahmed, 2006:4). Enligt detta 

synsätt menar man att kolonialism gör världen “vit”, vilket medför att alla som inte passar in i 

denna vithetsnorm blir “den andre”, jämför Said (1978). Detta påverkar hur dessa personer 

kan röra sig i samhället och vad som är och inte är inom räckhåll (Ahmed, 2006:111 f.). 

Vidare har vår egna syn på andra grupper, exempelvis hur du ser på människor från ett annat 

land, skapats av samhällets syn på gruppen. På detta sättet skapas en bild av väst som familjär 

och nära och öst som något fjärran och främmande, vilket påverkar hur majoritetssamhället 

ser på människor som avviker från denna norm (Ahmed, 2006:119 f). ’ 

 

3 Metod och material  
 

3.1 Material  
 
Materialet består av femton vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar samt kapitel i 

antologier som diskuterar framgångsfaktorer för mottagande av nyanlända elever i 

grundskolans senare år samt gymnasieskolan. Artiklarna återfanns i databaserna ERIC, DiVA, 

SwePub och Google scholar. Dessa databaser valdes för att de omfattar många artiklar, är 

lätta att söka i och göra avgränsningar. DiVA, SwePub och Google scholar är väldigt stora och 

välkända databaser medan ERIC är en utbildningsvetenskaplig databas, vilket är varför just 

den inkluderades.  

Artiklarna hittades genom en systematisk litteratursökning, vilken beskrivs i avsnitt 

3.3. En avgränsning som gjordes var att begränsa tidsperioden i vilken artiklarna var skrivna 

till maximalt tio år tillbaka i tiden, det vill säga år 2010, dels då uppsatsens omfång kräver det 

och dels för att belysa aktuell forskning. När urvalet gjordes användes både artiklar skrivna i 

Sverige och internationellt skrivna artiklar, givet att de passade in i undersökningen. En 
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ytterligare avgränsning var att endast inkludera forskning om elever i högstadiet samt 

gymnasiet.  

 

3.2 Val av metod  
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts. En 

systematisk litteraturstudie (även kallad systematisk forskningsöversikt) syftar till att ta reda 

på kunskapsläget inom ett område genom en noggrann och objektiv sammanställning 

(Denscombe, 2018:202).  

För utformningen av uppsatsens metod gällande litteraturstudien användes främst 

Eriksson Barajas m.fl (2013). Författarna menar att en systematisk litteraturstudie innebär att 

systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 

eller problemområde (Eriksson Barajas m.fl, 2013:31). En systematisk litteraturstudie kan 

med fördel användas för att undersöka frågor som “vad är sant” eller “vad fungerar bäst”. 

Detta blir användbart när det gäller forskningsfält där mycket forskning har gjorts med 

motstridiga resultat då litteraturstudien syftar till att objektivt sammanställa tidigare forskning 

(Denscombe, 2016:194). Vidare är den systematiska litteraturstudien tillämpbar på kvalitativ 

såväl som kvantitativ forskning, även om vissa argumenterar för att metoden är som mest 

applicerbar på kvantitativ forskning (Eriksson Barajas m.fl, 2013:31 f.). I denna undersökning 

har artiklar med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder inkluderats.  

Metodvalet kan motiveras genom att det redan existerar mycket forskning inom 

området, och en systematisk litteraturstudie kan ge ett mer generaliserbart resultat än 

exempelvis en kvalitativ metod som intervjuer med ett fåtal informanter. 

 

3.3 Genomförande och analys 
 
Enligt Eriksson Barajas m.fl (2013:32) bör en systematisk litteraturstudie genomföras genom 

ett antal bestämda steg. Inledningsvis görs en problemformulering, som mynnar ut i att 

formulera forskningsfrågor. Därefter görs en plan för den systematiska litteraturstudien.  

När man har formulerat planen för ens litteraturstudie är det dags att bestämma sökord 

och sökstrategi. I detta stadie gäller att avgränsa sitt sökområde och bestämma sökord. 

Eriksson Barajas m.fl (2013:78 f.) framhåller att ett vanligt sätt att söka är att använda sig av 

ens frågeställningar för att plocka ur enstaka sökord eller använda sig av sökoperatorernas 

booleska operatorer “AND”, “OR” och “NOT”. Operatorn “AND” söker efter resultat som 
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innehåller både A och B och används för att avgränsa sökningen. OR hittar referenser i 

systemet som innehåller A eller B, vilket utvidgar sökningen. Slutligen används NOT för att 

hitta referenser som innehåller A men inte B, vilket begränsar sökningen. För att besvara 

undersökningens frågeställningar användes ett antal sökord vid sökning i databaserna, (se 

bilaga 1). Det är viktigt att återge sökord och urval för att den systematiska litteraturstudien 

ska behålla sin transparens och för att studien i princip bör kunna upprepas av andra forskare 

(Denscombe, 2016:198).  

I denna undersökning gjordes två urval. Först valdes lämpliga titlar som verkade 

stämma överens med mina forskningsfrågor. Det andra steget i urvalet utfördes genom att läsa 

sammandragen för de valda artiklarna. Här gjordes åter igen en bedömning av huruvida den 

valda litteraturen skulle kunna hjälpa till att besvara forskningsfrågorna. I detta skede kunde 

många artiklar väljas bort, exempelvis om de undersökte något som inte passade uppsatsens 

forskningsfrågor, som är relativt avgränsade som en konsekvens av uppsatsens omfång. En 

annan anledning till att en artikel eller avhandling kunde väljas bort var om den hade gjorts i 

ett stadie utanför uppsatsens forskningsområde, exempelvis förskolan eller 

högskola/universitet. Litteraturen som undersöktes i det slutgiltiga urvalet presenteras i bilaga 

2 “Översikt över inkluderade artiklar” (skapad utifrån Eriksson Barajas m.fl, 2013). Detta 

gjordes för att ge läsaren en tydlig översikt över de inkluderade artiklarna.  

När urvalet var slutfört gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna. Denscombe 

(2016:198 f.) menar att en mycket viktig del i denna typ av studie är att ställa upp de kriterier 

som används för att kvalitetsbedöma litteraturen samt att systematiskt applicera denna på alla 

forskningsrapporter och artiklar som används. Barajas Eriksson m.fl (2013:118) 

rekommenderar att använda en mall för kvalitetsgranskning av artiklar. Utifrån Barajas 

Eriksson (2013), samt Denscombe (2016) utformade jag ett antal frågor till min 

kvalitetsgranskning. Dessa var: 

1. Har forskarna formulerat ett explicit syfte med lämpliga frågeställningar? 

2. Är studiens design relevant för forskningsfrågorna? 

3. Har forskarna redogjort för studiens urval? 

4. Är studiens mätinstrument tillförlitliga? 

5. Har forskarna beskrivit analysmetoden? 

6. Är studiens syfte uppfyllt? 

7. Drar forskarna rimliga slutsatser ifrån studiens resultat? 

8. Diskuteras forskningen utifrån etiska aspekter/forskarnas positionalitet? 
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Dessa frågor besvarades med ja/nej. Ett “ja” erhöll ett poäng. Maximalt antal poäng var åtta. 

Endast artiklar som erhöll medel eller hög kvalitet togs med i analysen (se Barajas Eriksson 

m.fl, 2013:115). Antalet poäng som artiklarna fick enligt kvalitetsgranskning frågorna ovan 

omvandlades till en kvalitetsbedömning enligt tabellen nedan.  

 
Tabell 3.3. Kvalitetsbedömning 

Poäng  Kvalitetsbedömning 

6 < x ≤ 8 Hög 

4 < x ≤ 6 Medel 

x ≤ 4 Låg 

 

Kvalitetsbedömningen presenteras i bilaga 2 såväl som i bilaga 3. I bilaga 3 finns även en 

översikt för den inkluderade litteraturen där även syfte, metod och övergripande resultat 

presenteras. Utöver detta presenteras de inkluderade artiklarna i resultatdelens fyra 

underrubriker. Detta gjordes för att ge läsaren en överblick, efter Eriksson Barajas m.fl 

(2013).  

Efter granskning och läsning av artiklarna diskuterades de utifrån undersökningens 

forskningsfrågor. Det var naturligt att viss litteratur motsvarade en viss forskningsfråga, eller 

hade resultat som passade in på fler frågor. Av denna anledning valde jag att dela upp mitt 

resultat i fyra delar, vilka har som mål att korrespondera till respektive forskningsfråga. 

Denna uppdelningen underlättande även analysen. För att besvara forskningsfrågorna gjordes 

en tematisk analys, vilket innebär att jag i min analys av den systematiska litteraturstudien 

fokuserade på att identifiera temana i forskningen (Denscombe, 2016:204). Jag syftade till att 

hitta om forskningen rådde enighet gällande de undersökta teman. Vidare menar Denscombe 

(2016:204 f.) att om enighet i forskningen råder så är det relativt lätt att dra en slutsats om 

situationens “sanning” eller det som “fungerar bäst”, men att detta ofta inte är fallet i 

samhällsvetenskaplig forskning. Om det inte råder en övergripande överensstämmelse mellan 

forskningsfynden måste den tematiska analysen fastställa vilken fråga det råder 

meningsskiljaktigheter inom och vad de olika sidorna av situationen är.  
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3.4 Etiska riktlinjer och avväganden  
 
Innan den systematiska litteraturstudien påbörjades gjordes etiska överväganden. Jag har 

utgått ifrån VRs riktlinjer om god forskningssed när jag läst de utvalda artiklarna, och valt att 

exkludera artiklar som jag ansåg använt ett oetiskt tillvägagångssätt. Barajas Eriksson m.fl 

(2013:70) menar att det är viktigt att välja studier som har fått tillstånd av etiska kommitteer 

eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Detta blir givetvis viktigt då mycket av den 

litteraturen jag läst innehåller intervjuer med elever som befinner sig i en relativt utsatt 

position. Alla artiklar och forskningsrapporter som har inkluderats i denna forskning har gått 

igenom en referentgranskning (peer review) vilket ledde mig till slutsatsen att någon mån av 

etiska avväganden har gjorts av artikelförfattarna.  

 Vidare är det viktigt att lyfta fram alla resultat, inte bara de som stämmer överens med 

ens hypoteser eller egna föreställningar om det undersökta fenomenet (Barajas Eriksson m.fl, 

2013:70).  

 

4 Resultat 
 
I denna del kommer litteraturen som undersökts att presenteras avseende deras viktigaste 

resultat och analyser. I litteraturen urskiljdes ett antal teman, vilket resulterade i urvalet av ett 

antal teman genom vilka litteraturen analyserades efter. I avsnitt 4.1 berörs det första temat, 

hur själva mottgandet skall organiseras, på en skolnivå samt på en samhällsnivå. Det andra 

temat, i avsnitt 4.2, rör det internationella perspektivet; hur ser nyanländas skolgång ut i andra 

länder och vad det finns för skillnader och likheter med Sverige. I nästföljande avsnitt, 4.3 

diskuteras FBK och direktintegering och slutligen diskuteras det om det enligt litteraturen bör 

vara någon skillnad i mottagandet av elever i grundskolans senare år och gymnasieelever.  

I de fall där litteraturen tog upp samma eller liknande aspekter kommer dess olika 

resultat att jämföras alternativt likställas med varandra. I tablå 4 visas en översikt över den 

litteratur som valdes ut genom databassökningarna och i vilken del av resultatet respektive 

artikel diskuteras.  
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Tablå 4. Översikt över inkluderad litteratur 
 

Ämne 4.1 Mottagande och 
organisation 

4.2 Sverige och 
andra länder 

4.3 FBK eller 
direktintegrering 

4.4 Grundskole-och 
gymnasieelever 

Titel, 
författare 
och årtal 

Gynne (2019) 
Hagström (2018) 
Jepson-Wigg (2016) 
Jepson-Wigg (2020) 
Magnusson (2017) 
Nilsson & Axelsson (2013) 
Nilsson och Bunar (2016) 
Norberg & Gross (2019) 
Torpsten (2018) 

Axelsson (2015) 
Sinkkonen & 
Kyttälä (2014) 
Terhart och von 
Dewitz (2018) 
Torbjørnsen Hilt 
(2017) 

Axelsson  & 
Nilsson (2013) 
Hagström (2018) 
Jepson-Wigg 
(2016) 
Magnusson (2017) 
Nilsson och Bunar 
(2016) 
Torpsten (2018 

Bomström Aho 
(2020) 
Hagström (2018) 
Jepson-Wigg (2016) 
Nilsson & Axelsson 
(2013)  
Sharif (2016) 
Torpsten (2018) 
 

 
Som man kan avläsa i tablå 4 diskuteras vissa artiklar under flera delar i resultatet. För en mer 

detaljerad presentation av litteraturen med avseende deras syfte, metod, analys och viktigaste 

resultat, se bilaga 3.  

 

4.1 Mottagande och organisation  
 
Nilsson och Bunar (2016) har undersökt organisationen av utbildningen för nyanlända med 

utgångspunkt i tidigare studier, vilka har visat att nyanlända elever ofta har höga 

studiemässiga ambitioner, stöttande föräldrar samtidigt som deras lärare är högutbildade och 

engagerade i sin yrkesroll. Trots detta uppvisar dessa elever ett lägre betygssnitt än elever som 

är födda i Sverige. Författarna utgår från att orsaken till detta är organisatorisk (Nilsson & 

Bunar, 2016:400).   

Under en tid, när det skedde en stor ökning i antalet nyanlända elever i skolorna 

(främst efter flyktingkrisen 2015), var det stort fokus kring mottagandet av nyanlända elever, 

vilket Norberg och Gross (2019) har undersökt ur skolledarnas perspektiv. Författarna kom 

fram till att skolledningens organisation var essentiell för att elevernas mottagande skulle bli 

så bra som möjligt, dels för elevernas sociala och utbildningsmässiga inkludering i skolan och 

dels för att underlätta lärarnas arbetssituation. Det visade sig även att de skolledare som 

förstod att de befann sig i en situation utan motstycke och ändå kunde införa stora 

förändringar i skolans struktur med stabilitet klarade av utmaningen bäst (Norberg & Gross, 

2019:6).  

Magnusson (2017:79) har undersökt tre av Skolinspektionens granskningar av 

utbildningen för nyanlända elever och menar att Skolinspektionen betonar vikten av 

kartläggning, inkluderande förhållningssätt, beaktande av språkliga dimensioner i 
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skolämnena, tillgång till studiehandledning och samverkan mellan studiehandledning och 

ämnesundervisning.  

Vidare betonar Skolinspektionen vikten av en likvärdig skolgång för nyanlända. Ett 

mått som används för att exemplifiera denna likvärdighet är integrering i ordinarie 

undervisning, men samtidigt tycks skolinspektionen preferera SVA-undervisning och 

förberedelseklasser, trots att dessa kan anses ha en segregerande funktion. Detta tyder på en 

ambivalens som finns hos Skolinspektionen (Magnusson, 2017:79). 

Jepson-Wigg (2020:72 f.) menar att trender påverkar vad skolan spenderar sina 

resurser på. Under flyktingkrisen 2015 och tiden efter riktades mycket tid och resurser in mot 

dessa elever, men allteftersom antalet nyanlända elever har minskat (pga lagar som gör att 

färre kommer till Sverige) har även resurserna omfördelas till andra delar av skolan. 

Författaren menar att detta gör att ansvaret för nyanländas utbildning läggs på de s.k. 

utbildningsentusiasterna, det vill säga enskilda lärare som arbetar med dessa elever. Vidare 

finns det tecken på att insatserna som infördes för att hjälpa nyanlända elever var dels en trend 

och dels misslyckades med ambitionerna att involvera hela skolan i nyanländas lärande.  

Lärarens roll framställs som essentiell av eleverna i Hagström (2018:86), särskilt 

under den första tiden i skolan, och tar i vissa fall en föräldraliknande roll när det gäller att 

stötta eleverna i och utanför skolan. Tvåspråkiga ämneslärare, modersmålslärare och 

studiehandledare kan även framstå som förebilder för eleverna. Denna bild stärks av Jepson-

Wigg (2016:84 f.), som menar att SVA-lärare ofta har ett stort engagemang för sina elever, 

vilket gör att mycket ansvar läggs på dessa lärare. Detta gör att författaren framhåller vikten 

av att skapa hållbara rutiner vid mottagande, undervisning samt övergång till ordinarie klasser 

eller andra skolformer, även om dessa kan se ut på olika sätt. I detta skede är skolledningens 

inblandning essentiell. Hagström (2018:193) menar även att nyanlända elever som lever med 

sin familj ofta har få kontakter med professionella aktörer utanför skolan, vilket gör att lärarna 

får ta ett stort ansvar för ungdomarnas situation i vardagen, vilket ofta ligger utanför lärarens 

uppdrag. Författaren menar att detta beror på en avsaknad av organisatorisk helhetsbild för 

dessa ungdomar, vilket gör att det kan bli svårt för ungdomarna att tillgodogöra sig sina 

rättigheter i samhället. 

Lagstiftningen som gäller innebär att asylsökande och papperslösa barn ej omfattas av 

skolplikten. Detta medför enligt Nilsson och Bunar (2016: 402–405) svårigheter för 

odokumenterade, asylsökande, samt ensamkommande flyktingbarn. 

En organisationsmässig strategi som lyfts hur en positiv synvinkel är samarbete mellan 

modersmålslärare och studiehandledare, särskilt när eleverna direktintegreras. I Torpsten 
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(2018:125) vill både lärare och elever utöka detta samarbete eftersom eleverna kan ytterligare 

utveckla både sina tidigare och nya språk-och ämneskunskaper. Vid genomgångar kan 

studiehandledare hjälpa till att förklara ämnesinnehållet på elevernas kunskapsbärande språk. 

Detta kan stärka växelvis stärka språkutvecklingen i elevens kunskapsbärande språk och 

målspråket, samtidigt som eleven tar till sig ämnesinnehållet och får stöttning. Torpsten 

(2018) samt Gynne (2019) förespråkar att lärare ska arbeta med strategier för att gynna 

transspråkande. Att använda sig av transspråkande i utbildningssammanhang kan skapa 

tillfällen då lärare och elever gå mellan och förbi socialt konstruerade språk-och 

utbildningsstrukturer. Alltså kan transspråkande vara ett sätt att mötas över språkliga och 

kulturella gränser (Gynne, 2019:360). Vidare kan en medvetenhet hos lärare kring 

transspråkiga strategier bidra till att motverka en undermedveten tanke om att målspråket är 

det språk med störst kapital. Detta kräver dock att lärarna får adekvat utbildning i hur de kan 

använda sig av transspråkande. Studien visade att det är svårt att säga om translanguaging 

ändrade elevernas förmåga att röra sig mellan sociokulturella rum, men för lärarna visade 

detta har stora resultat, inte minst i att motverka den språkliga hegemoni som råder i många 

klassrum (Gynne, 2019:364). 

Organisationen av nyanlända eleverna har nu presenterat ur ett organisationsmässigt 

perspektiv, men hur upplever eleverna detta skede? I Hagström (2018:83–91) beskriver 

ungdomarna den första tiden i Sverige som obekant och främmande när det gäller allt från 

praktiska saker som att betala från en bussbiljett till att inte känna sig hemma i språket. Många 

ungdomar uppgav att de började känna sig mer bekväma då de fick börja skolan och komma 

in i ett socialt sammanhang med jämnåriga. Skolan är även för de flesta en välbekant 

institution även fast mycket i vardagen kan upplevas nytt och annorlunda, vilket gör 

mottagandet så viktigt. 

Sammanfattningsvis är min analys att lärarens roll framställs som essentiell för 

elevernas första tid i svensk skola, dock bör lärarens ansvar inte vara för stort. Framförallt 

framhävs behovet av en större övergripande organisation i skolorna, i synnerhet fasta rutiner 

för hur mottagandet bör ske. Konkreta insatser som framhävs är studiehandledning på 

modersmålet, modersmålsundervisning, samarbete mellan lärare och studiehandledare samt 

stöd både för elever som är ensamkommande som har kommit till Sverige med sin familj. 

Dessutom kan transspråkande vara användbart, särskilt när det används som ett verktyg för att 

korsa språkliga och kulturella gränser och motverka språklig hegemoni.  
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4.2 Sverige och andra länder 
 
Det är givetvis intressant att diskutera Sveriges mottagande av nyanlända från ett 

internationellt perspektiv samt att kunna göra en jämförelse mellan Sverige och andra länder. 

De länder som undersökts i detta avsnitt är Norge, Finland, Kanada (provinsen Ontario) och 

Tyskland.  

En aspekt som diskuteras är hur invandringen till det givna landet sett ut, samt hur 

diskursen kring invandrare och flerspråkiga elever ser ut i landet i fråga. I Sverige, Finland, 

Norge och Tyskland domineras invandringen av flyktingar medan arbetskraftsinvandring 

domineras integrationen dominerar Kanada (Axelsson 2015:10 f.). Finland har, till skillnad 

från övriga länder, ingen långvarig tradition av invandring. Däremot har invandringen ökat 

under de senaste 20 åren, vilket kräver ett organiserat bemötande från skolorna (Sinkkonen & 

Kyttälä, 2014:167 f).  

När det gäller organisation av utbildning direktintegreras eleverna i Toronto mellan 

årskurs 1-8 medan de äldre eleverna får sina kunskaper i engelska och matematik kartlagda 

innan de börjar på en av engelska som andraspråks (ESL) fem nivåer. Däremot är 

direktintegrering det vanligaste tillvägagångssättet i London (Ontario), även för äldre elever. 

Här samarbetar ESL-lärarna med ämneslärarna så att de nyanlända eleverna får integreras i 

klassen och lära känna lärarna, vilket enligt de intervjuade har fungerat bra i praktiken och är 

enligt en rektor “både ideologiskt och ekonomiskt motiverat” (Axelsson, 2015:18 f.). I 

Kanada, till skillnad från Sverige, erbjuds inte modersmålsundervisning i skolorna, utan det är 

något som varje familj får ordna själva. Motsvarigheten till modersmålslärare är s.k. 

settlement workers in school, det vill säga socialarbetare som stöttar både skolan och den 

enskilda familjen. Axelsson (2015:22) hävdar att en liknande tjänst skulle vara bra i Sverige, 

inte minst för att avlasta modersmålslärarna som arbetar med liknande ärenden utöver sin 

undervisning.  

I likhet med Kanada finns det inte heller en övergripande strategi för organisation av 

nyanländas utbildning i Tyskland, vilket framgår i Terhart och von Dewitz (2018). Detta leder 

till att det finns många organisationstyper som befinner sig på ett kontinuum mellan 

direktintegrering utan extra stöttning och helt separat undervisning för nyanlända som går 

parallellt med den övriga gymnasieundervisning ända fram till examen. Emellertid är den 

mesta undervisning som ges en kombination av FBK och direktintegrering (Terhart & von 

Dewitz, 2018:293 f.). 
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I Finland får de nyanlända eleverna får gå i FBK i ett år innan de får börja i ordinarie 

klass (Sinkkonen & Kyttälä, 2014:167 f.). Lärarna i Sinkkonen och Kyttälä (2014:172-178) 

betonade vikten av att nyanlända elever lär sig finska samt att assimilation är och bör vara en 

viktig del av nyanländas första tid i Finland. I detta ingår även att “de andra” ska få lära sig 

den finska kulturen. Det talas om språkliga förebilder i form av finska modersmålstalare och 

en rädsla som utgår ifrån att eleverna ska lära sig mindre finska om de har elevassistenter som 

de delar språk med (Sinkkonen och Kyttälä, 2014:172-178) 

I Terhart & von Dewitz (2018) diskuterar författarna för-och nackdelar med FBK och 

direktintegrering och menar att direktintegrering verkar vara den organisationsmodell med 

minst segregerande effekter, då eleverna kommer in i skolgemenskapen och flerspråkighet 

kan uppmuntras. Däremot leder direktintegrering ofta till att eleverna behöver ha extra 

undervisning förlagd på eftermiddagarna (exempelvis studiehandledning), vilket kan ha en 

segregerande effekt. Författarna menar att FBK har en marginaliserade effekt, även om det 

kan vara en trygg plats för eleverna att börja sin skolgång i Tyskland. I den norska studien av 

Torbjørnsen Hilt (2017) beskrivs användningen av FBK/SPRINT som en form av 

inkluderande exkludering, det vill säga att nyanlända elever blir exkluderade från skolans 

majoritetselever men inkluderade i den gemenskapen som SPRINT medför. Skolorna i 

studien hade inte på något sätt underlättat för att SPRINT-eleverna skulle kunna interagera 

med eleverna på skolans övriga program. Att låta eleverna gå SPRINT sätter upp osynliga 

barriärer för eleverna, vilket även medför en systematisk kategorisering av elever. Dessa 

barriärer är möjliga för eleverna att överskrida, men endast om de “lyckas” återsocialisera sig 

för att passa in i samhället och skolans normer och värderingar (Torbjørnsen Hilt, 2017: 592–

594). 

Den sista internationella studien som har undersökts analyserar motsvarande SPRINT 

i Norge utifrån begreppen inkludering och exkludering. I denna studie menar författaren att 

eleverna ofta ses ur ett utbildningsmässigt, språkmässigt, såväl som ett kulturellt 

bristperspektiv. Om eleverna inte förstår kulturella referenser (exempelvis Bruce Springsteen i 

engelskämnet) anses eleverna vara “tomma”, vilket indikerar att elevernas kulturella 

referenser inte är något värda om de inte stämmer överens med de norska. SPRINT-

undervisningen får därför inte bara som uppgift att lära ut språk och ämnesinnehåll till 

nyanlända elever, utan även att återsocialisera eleverna för att passa i det norska systemets 

samhälle och skola (Torbjørnsen Hilt, 2017:591). Detta synsätt känns igen från svenska 

studier som Sharif (2018), Bomström Aho (2020) och Jepson-Wigg (2020). Sinkkonen och 

Kyttälä (2014:178) betonar att lärarna bör granska sina egna sterotyper och föreställningar om 
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eleverna noggrant. I Finland påverkar detta andraspråkselever på ett extremt sätt, nämligen att 

under övergången mellan FBK och ordinarie klass felaktigt kan de diagnosticeras med 

specialpedagogiska behov och sättas i specialklasser.  

Vidare menar Torbjørnsen Hilt (2018:598 f.) att det finns många slags sociala, 

utbildningsmässiga och kulturella barriärer som en elev måste ta sig förbi för att bli 

inkluderade. Dessutom finns det en hierarki mellan de nyanlända eleverna och 

majoritetseleverna och även inom gruppen nyanlända elever, där de elever med kort 

skolbakgrund som anses befinna sig längst ner. För dessa elever blir det extremt svårt att bryta 

ner alla barriärer som bär vägen fram till inkludering (Torbjørnsen Hilt, 2017:599).  

Givetvis finns det här en stor skillnad mellan de två länderna då de flesta elever kan 

engelska på någon nivå när de anländer i Kanada, vilket gör det lättare att komma in i skolans 

rutiner och integreras i ordinarie klass (Axelsson, 2015:21).  

 En annan skillnad mellan Sverige och Kanada är hur man ser på invandring och 

integration i stort. I Sveriges politiska och mediala diskurs beskrivs invandring och invandrare 

ofta i negativ bemärkelse medan det i Kanada finns en övergripande positiv attityd till 

invandring, vilket författaren menar underlättar. Landets mångkulturella inkorporering gör det 

även lättare att etablera sig i landet, dock kan vissa individer bli isolerade från resten av 

samhället (Axelsson, 2015:22).  

Sammantaget kan man dra slutsatsen att Sveriges mottagande av nyanlända elever inte 

skiljer sig särskilt mycket från de fyra andra länderna vars studier inkluderades i denna 

uppsats, även fast vissa skillnader förekommer. Det visade sig, av denna undersökning, att 

länderna möter liknande problematik, vilket diskuteras vidare i avsnitt 5. 

 Kanada utmärker sig från de andra länderna som konsekvens av att de flesta elever 

som kommer till landet redan bemästrar engelskan till någon grad, vilket inte är fallet med 

svenskan, norskan, finskan eller tyskan. Något som är gemensamt för alla artiklar i detta 

avsnitt är faktum att bemästring av målspråket och assimilering till majoritetssamhällets 

kultur framställs som det slutgiltiga målet med introduktionsutbildningen. I Torbjørnsen Hilt 

(2017) och Terhart & von Dewitz (2018) diskuteras användningen av FBK, vilket är de 

dominerande organisationstyperna i Norge, Finland respektive Tyskland som en typ av 

organiserad segregation. I Finland går det enligt (Sinkkonen & Kyttälä, 2014:178) så långt att 

många flerspråkiga nyanlända elever felaktigt diagnostiseras med specialpedagogiska behov. 

Av Axelsson (2018) verkar organisationen se lite olika ut beroende på var i delstaten Ontario 

man befinner sig, men utbildningen för nyanlända genomsyras av ett samarbete mellan 



 

22 

ämneslärare och ESL-lärare. I alla studier betonas vikten av lärarnas roll, oavsett hur 

utbildningen är organiserad.   

 

4.3 Förberedelseklass eller direktintegrering 
 
Användandet av FBK eller direktintegrering är något som diskuteras i en stor del av den 

litteratur som inkluderades i den systematiska litteraturstudien. I detta avsnitt kommer jag 

göra ett försök att reda ut vad som egentligen är det som forskningen rekommenderar.   

Inledningsvis menar Nilsson & Bunar (2016:405–408) att faktum att det saknas en 

sammanhållen strategi för hur eleverna kan leda till en “andrafiering” av de nyanlända, 

dessutom kan båda organisationsformer, på olika sätt, ha denna effekt. Vidare medför bristen 

på en sammanhållen strategi en exklusion av nyanlända; socialt och pedagogiskt. Detta 

förekommer även i Magnusson (2017:71), som undersökt Skolinspektionens granskningar av 

nyanländas utbildning. Dessutom utmärks svensk skolpolitik av en polarisering mellan FBK 

och direktintegrering.  

Enligt Axelsson och Nilsson (2013:159) finns stöd för språk-och litteracitetsutveckling 

i FBK, men en låg nivå av utmaning för eleverna ur långsiktigt perspektiv. Vid 

direktintegrering råder det omvända: hög nivå av utmaning samt att eleverna får läsa alla 

ämnen, men brist på adekvata färdigheter i målspråket gör det svårt att följa med i 

undervisningen. Dessutom är det vanligt med en låg nivå av stöttning samt att elevernas 

modersmål inte används som en resurs, vilket tycks bero på brist på kunskap om hur 

undervisningen kan anpassas för att stötta andraspråksinlärare (Nilsson & Bunar, 2016:408–

411). Ämneslärare har stor kunskap om ämnesinnehåll och pedagogik, men desto mindre 

gällande språket i deras ämnen, vilket är något som de nyanlända eleverna behöver stöd i. 

Risken finns även att insatser som studiehandledning på modersmålet minskar eller avtar helt 

när eleverna slutar i FBK (Axelsson & Nilsson, 2013:159). Likställt med detta menar Nilsson 

och Bunar (2016:411 f.) att det är förståeligt att insatser som studiehandledning på 

modersmålet, modersmålsundervisning och stöttning fungerar dåligt i praktiken då den hela 

tiden ställs mot antagandet att nyanlända elever har eller är problem som bör lösas. 

Direktintegrering, som det görs utan särskilda språkstödjande arbetssätt, kan leda till en 

svårhanterlig situation för ämneslärare och elever. (Nilsson & Bunar, 2016:408–411). Vissa 

elever menar även att den ordinarie undervisningen upplevs som tröttsam och svår, vilket 

beror på att de inte förstår ämnesinnehållet (Nilsson & Axelsson, 2013:150).  
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 Det finns även en nivå av socialt stigma med FBK, där eleverna kan stämplas som en 

“FBK-elev” (i negativ bemärkelse) även när eleven har övergått helt till ordinarie klass 

(Nilsson & Bunar, 2016:408–411). Undervisning i FBK kan även efter en tid uppfattas som 

inte tillräckligt stimulerande av högpresterande elever (Nilsson & Axelsson, 2013:151).  

Elever som går FBK undervisas ofta av SVA-lärare som har liten eller ingen koppling 

till skolans övriga ämnen, vilket författarna menar kan göra att elevernas utveckling i skolans 

övriga ämnen avstannar (Nilsson & Bunar, 2016:408–411). En konkret illustration av detta 

dilemma återfinns i Jepson-Wigg (2016:74 f.), som menar att förberedelseklasser (på 

grundskolan och gymnasiet) ofta glöms bort på grund av sin fysiska separation från övriga 

skolverksamheter. Detta påverkar givetvis elevernas sociala ställning gentemot andra elever, 

men leder även till att FBK/SPRINT-lärarna måste stå upp för sina elever inför rektorer och 

övrig skolpersonal. Den fysiska separationen mellan SPRINT-programmets lokaler och den 

övriga verksamheten lyfts även i Torpsten (2018:119) och Hagström (2018:101). Hagström 

för ett resonemang om att denna fysiska separation medför en social separation mellan 

“svenska elever” och “invandrarelever” , vilket upprätthålls, inte bara rumsligt, men 

organisatoriskt på skolorna. Författaren menar även att Sveriges integrationspolitik i stort 

“skapar och reproducerar sociala hierarkier, i och med att den utgår ifrån att en grupp i 

samhället är “integrerad” och att en annan måste “integreras”. Vidare menar författaren av 

SPRINT som organisationsform gör att ungdomarna riktas mot ett specifikt organisationsspår, 

i vilket de görs till “invandrare”, vilket är ett begrepp som inte bara refererar till ankomst till 

Sverige utan har varit belastat med en mängd betydelser genom historien (Hagström, 

2018:190). Vidare lyfter SPRINT-eleverna i Torpsten (2018:119) en önskan om att få delta i 

skolaktiviteter, precis som alla andra elever. 

 Nilsson och Axelsson (2013:160) menar att FBK överlag är det mest fördelaktiga 

sättet att organisera undervisningen för nyanlända, men att det måste finns ett samarbete 

mellan SVA-lärare/FBK och ämneslärare, nyanlända elever och de andra eleverna för att 

eleverna ska komma in i den svenska skolan, socialt och utbildningsmässigt. Det är även 

viktigt att insatser som studiehandling på modersmålet fortsätter användas i ordinarie klass. 

Resultatet av en tid i FBK blir som bäst om det redan under tiden i FBK finns ett samarbete 

med de lärare som ska ta emot eleverna när de går vidare till ordinarie klass (Jepson-Wigg, 

2016:87). Magnusson (2017:71) menar däremot att det egentligen är ett slags mellanting av 

FBK och direktintegrering som skulle vara mer ändamålsenligt. Författaren menar att 

eleverna då skulle få uppleva stöttningen i FBK i kombination med att komma in i skolans 

gemenskap utan att sätta eleverna i en oöverkomlig situation (den trippla uppgiften).  
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Gällande FBK råder skilda bilder av huruvida denna detta organisationssätt är ett 

tryggt sätt att introducera eleverna till svensk skola eller en åtgärd som skapar en oåterkallelig 

segregation. FBK kan bidra till en trygg miljö i en situation där mycket är nytt för eleverna, 

eleverna får även möta lärare som är vana med att undervisa nyanlända. Eleverna får 

dessutom studera med andra elever som befinner sig i en liknande situation som de själva 

(även om det givetvis finns stora individuella skillnader), men i många fall får eleverna lite 

eller ingen kontakt med eleverna som går skolans ordinarie årskurser eller program. Däremot 

skulle direktintegrering av eleverna kräva stora organisatoriska åtgärder och ett sammanhållet 

förhållningssätt bland skolans hela personalstyrka, men visserligen kan man hävda att detta 

förhållningssätt behövs oavsett om eleverna direktintegreras eller går i FBK. I tablå 4.3 ges en 

översikt kring detta tema. 

 
 
Tablå 4.3 Översikt av FBK och direktintegrering  
 Förberedelseklass Direktintegrering 

Fördelar • Stöd i språkutveckling 
• Gemensamhet med FBK-elever 
• Erfarna lärare 
• Trygg miljö 
• Studiehandledning på modersmålet 

• Lättare att komma in i skolgemenskap 
• Eleverna får studera alla ämnen 
• Kan passa bra för yngre elever 

 

Nackdelar • Låg utmaning – särskilt för 
högpresterande elever 

• Låg nivå av inkludering i övrig 
skolgemenskap – andrafiering 

• Utvecklingen i andra skolämnen kan 
avstanna 

• Kräver stora organisatoriska åtgärder 
• Ämnesundervisningen kräver hög nivå 

i målspråket 
• Inte alltid samma stödstruktur 

(studiehandledning osv) 
 

 

Som man kan avläsa i tablå 4.3 finns det för-och nackdelar med både FBK och 

direktintegering, vilket belyser komplexititeten kring detta ämne. Detta gör att det är svårt att 

entydigt säga vilket alternativ forksningen rekommenderar, vilket kommer att diskuteras 

vidare i avsnitt 5.  

 

4.4 Grundskole-och gymnasieelever  
 
En forskningsfrågorna i denna undersökning var huvudvida rekommendationerna skilde sig 

för grundskole-respektive gymnasieelever. I den litteraturen som analyserades lyftes inte 

direktintegrering som ett passande alternativ för elever i gymnasieåldern. Däremot 

undersöktes SPRINT som organisationsform i en hel del av litteraturen i undersökningen, 

vilket gör att SPRINT tar upp en stor del av denna reusltatsdel. De teman som framträde i 
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litteraturen är det så kallade ålderskravet, svårigheterna att läsa in grundskolans betyg på kort 

tid, synen på SPRINT-eleverna, elevidentiteter samt hur eleverna ser på SPRINT och sin 

utbildning i stort. Även fast studierna som inkluderades i uppsatsen skiljer sig åt finns det 

många liknande drag i deras resultat, vilket motiverar uppdelningen av denna resultatsdel i tre 

underrubriker. 

4.4.1 Ålderskravet  
 

En aspekt som lyfts i Jepson-Wiggs (2016) och Torpsten (2018) gällande grundskole-och 

SPRINT-elever är det faktum att de nyanlända eleverna ska betygsättas enligt grundskolans 

kriterier, det vill säga samma kriterier som elever som har gått i svensk skola hela sina liv. 

Detta leder ofta till besvikelse hos eleverna som får underkänt trots stor ansträngning. 

Skolgången börjar därmed handla om måluppfyllelse snarare än att eleverna ska hjälpas att på 

lång sikt klara sig i Sverige. Här menar vissa att det kan vara lämpligt att diskutera om 

betygskriterierna ska justeras för nyanlända elever (Jepson-Wigg, 2016:72, f. 85). Här spelar 

även ålderskravet in, eleverna måste hinna nå grundskolans krav innan 18 respektive 20 års 

ålder, vilket får betydelse för studiernas inriktning, mål och innehåll, särskilt för SPRINT-

eleverna. Vissa lärare menar att när en ny grupp SPRINT-elever börjar är det från början 

uppenbart att vissa elever inte kommer att kunna börja i ungdomsgymnasiet på grund av 

ålderskriteriet. Detta tolkas som att eleverna begränsas i sina val och att deras framtid blir 

uppskjuten (Torpsten, 2018:126 f.).    

4.4.2 Synen på SPRINT-eleverna 
 
I vissa studier framkommer synen på eleverna som ”tomma ark” eftersom de inte kan språket, 

men i själva verket bär eleverna med sig kunskaper och erfarenheter (Jepson-Wiggs, 2016:72)  

I motsats till detta kontrasterar Torpsten (2018:123) elevernas tidigare kunskaper värdesätts 

och anser dem viktiga för det fortsatta lärandet. I denna studie berättar lärarna att SPRINT-

eleverna får använda sina kunskapslärande språk i alla ämnen och transspråkande 

uppmuntras. Vidare lyfts samarbete mellan ämnesgränser och grundskole-och gymnasiekurser 

som dels viktigt för SPRINT-elever lärande och kognitiva processer och dels för att eleverna 

ska komma in skolgemenskapen.  

I litteraturen beskrivs två framträdande elevidentiteter på SPRINT: de med lång 

tidigare skolbakgrund, samt de med kort eller ingen skolbakgrund. I den första gruppen 

framhöll vissa elever att de redan läst gymnasieskolans kurser, men att de var tvungna att få 
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grundskolebetyg i SVA för att få börja läsa de svenska gymnasiekurserna. I vissa fall hade 

eleverna tagit med sig sina betyg från hemlandet, men berättar att ingen lärare eller annan 

skolpersonal hade gett något gensvar till detta (Bomström Aho, 2020:11 f.). Dessa elever 

beskriver sig själva som välutbildade och ambitiösa och känner sig inte bekväma i rollen som 

SPRINT-elev, eftersom de hävdar att programmet hämmar deras chans att utvecklas i skolans 

övriga ämnen. Den andra elevidentiteten utgörs av elever med kort eller ingen skolbakgrund, 

som enligt forskaren var nöjda och stolta över att äntligen få bli elever. Trots den 

heterogenitet som präglade elevgruppen tenderas SPRINT-eleverna att ses som en homogen 

grupp på gymnasieskolorna. Detta anses vara då eleverna uppvisar en tydlig skillnad från 

skolans övriga då de är nyanlända och tillsätts stereotypa drag. Detta medför en andrafiering 

av de nyanlända eleverna (Bomström Aho, 2020:14).  

4.4.3 Elevernas syn på SPRINT 

 
I Jepson-Wigg (2016), Hagström (2018) och Sharif (2016:95) visade SPRINT-eleverna höga 

amibitioner och underströk att utbildningen är en signifikant faktor för att klara sig i det 

svenska samhället. Här ses språket på många sätt som nyckeln till samhället, vilket gör att 

introduktionsutbildningen i sig får en viktig roll. Eleverna får redan på introduktionssamtalet 

veta att de går en introduktionsutbildning som har avgörande betydelse för deras framtida 

utbildning, samt att utbildningen är den enda vägen in i den svenska gymnasieskolan. I detta 

samtal betonas även vikten av att eleverna tar eget ansvar för sin utbildning samt att vikten av 

att lära sig svenska (Sharif, 2016:97). Detta kan påverka elevernas syn på SPRINT, vilken ses 

som en slags övergångsfas, en väntan på att få börja det “riktiga” gymnasiet, samt att eleverna 

upplever att innehållet i utbildningen är på en sådan låg nivå att de känner att de går i de lägre 

årskurserna igen (Hagström, 2018:97 f.) Tiden på SPRINT beskrivs som ett “mellanrum” 

(utifrån Bhabha, 1994), i vilket eleverna upplever att de inte får utvecklas socialt eller 

kunskapsmässigt (Bomström Aho, 2020:17) 

Trots elevernas negativa inställning till vissa delar av SPRINT är eleverna medvetna 

om att det är deras enda väg att skaffa utbildningskapital, eftersom att vuxenutbildningen 

anses vara ett sämre alternativ (Sharif, 2016:97 f.,102). Denna bild stärks av Hagström 

(2016:96) och Bomström Aho (2020:15 f.), som också har intervjuat SPRINT-elever. I denna 

studie beskrev eleverna svenskstudierna som avgörande för deras framtid, oavsett om 

eleverna hade högre studier eller arbete så snart som möjligt som mål.  
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För att minska glappet mellan SPRINT och de nationella programmen bör SPRINT 

riktas in på kulturella skillnader snarare än olikheter för att utgöra “ett tredje rum”, alltså bör 

SPRINT ha närmare kontakt med den ordinarie undervisningen för att minska avståndet 

mellan de nyanlända eleverna och de elever som är födda i Sverige, även om undervisning i 

SVA är nödvändig. Vidare bör utbildningen vara anpassad till individers tidigare erfarenheter 

och kunskaper. Det finns ett stort behov av ett omsorgsfullt och genomtänkt bemötande och 

mottagande (Bomström Aho, 2020:17 f.).  

En av uppsatsens forskningsfrågor var att undersöka huruvida rekommendationerna 

skiljde sig för elever i grundskolans senare år jämtemot gymnasiet, men det går av litteraturen 

inte att dra några definitiva slutsatser angående det, förutom att SPRINT verkar vara ett enda 

alternativet för nyanlända elever i gymnasieåldern. SPRINT som organisationsform 

diskuterades i en hel del av litteraturen och deras resultat var intressanta nog att utgöra denna 

del av resultatet. Framförallt framkommer ålderskravet, svårigheter att läsa in grundskolans 

ämnen på kort tid, synen på SPRINT-eleverna som ”tomma ark” samt elevernas egna bild av 

tiden på SPRINT, vilken kantas av en ambivalens och en längtan att komma vidare, att 

komma in i skolans gemenskap. 

 

5 Diskussion 
 
Syftet med den här undersökningen var att sammanställa en del av den nutida forskningen 

som finns inom ämnet mottagande av nyanlända elever med avsikt att ta reda på vilka 

framgångsfaktorer som finns, vilket gjordes med en systematisk litteraturstudie. I detta avsnitt 

kommer litteraturens resultat att diskuteras för att besvara forskningsfrågorna. Dessa frågor är 

komplexa och kan diskuteras väl, men det som lyfts är min tolkning av all forskning jag lästs 

viktigaste resultat. I det efterföljande avsnittet kommer uppsatsens metod att diskuteras.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
 
Utifrån denna systematiska litteraturstudie kan man inte ge ett definitivt svar om det finns ett 

organisationssätt av FBK och direktintegering som rekommenderas mer än det andra. 

Personligen tycker jag inte att denna studie gav mig särskilt mycket mer klarhet i situationen 

än det som Bunar (2015) gav, vilket redogörs för i avsnitt 2.3.1, däremot kan man definitivt 

säga att det är en mycket komplex situation som skolor har att förhålla sig till. Dock verkar 
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direktintegrering mest diskuteras som ett alternativ för elever i lägre årskurser, vilket har att 

göra med yngre barns förmåga att lära sig målspråket relativt snabbt i kombination med lägre 

krav på kunskap inom ämnesinnehållet (jmf Cummins, 2017). För elever som anländer under 

grundskolans senare år eller gymnasieåldern blir situationen komplex då höga krav på 

ämneskunskaper även implicerar höga språkkunskaper. Det eleverna behöver är en utbildning 

där de introduceras till det svenska språket samtidigt som de får använda och vidareutveckla 

sina tidigare ämneskunskaper. Detta gör att man möjligtvis skulle kunna påstå att FBK är det 

alternativet som lämpar sig någorlunda bättre för elever i grundskolans senare år och på 

gymnasiet, vilket var åldersgruppen uppsatsen har avgränsats till.  

Nyanlända elever har vitt skilda bakgrunder, förkunskaper och intressen (se 

elevidentiteter i Borgström Aho, 2020) men får alla gå samma introduktionsutbildning, vilket 

kan få effekten att alla missgynnas. Dessutom skapas och reproduceras bilden av den 

nyanlända eleven nyanlända eleven som “den andre” ständigt (se Ahmed, 2006). Skolan 

måste skapa tillfällen där nyanlända eleverna får interagera med eleverna i skolans övriga 

verksamhet på ett naturligt sätt.  

En annan vanligt förekommande aspekt i litteraturen som har studerats är synen på den 

nyanlände eleven, exempelvis faktum att SPRINT-elever i Torbjørnsen-Hilt (2017), 

Borgström Aho (2020) och Jepson-Wigg (2016) ses som “tomma ark”, alternativt att de ska 

återsocialiseras till det nya landets kultur. Borgström Aho (2020:17 f.) menar att SPRINT-

undervisningen bör omorganiseras för dessa elever ska lättare att möta elever på de nationella 

gymnasieprogrammen såväl som att skapa möjligheter för kulturer att mötas. Detta 

diskuterades även i Torpstens (2018) studie, i vilket SPRINT-elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenhet ansågs värdefulla. Transspråkande är möjligtvis en strategi som fler skolor bör 

tillämpa, då det innebär ett mått av social rättvisa och uppskattning av elevernas kultur och 

kunskap. Istället för att agera som att hävda i teorin att SPRINT/FBK-elever har precis samma 

möjligheter som de icke-nyanlända eleverna, och sedan agera tvärtom kan ett 

tillvägagångssätt vara att försöka finna sig i olikheten och försöka arbeta inom ett 

sammanhang där kulturella olikheter kan ses som flera olika nyttiga perpektiv snarare än 

något problematiskt.  

Vidare är ålderskravet uppenbarligen en stressande faktor, vilken blir mer uppenbar ju 

senare eleverna anländer till Sverige. Att slopa ålderskravet skulle möjligtvis vara en 

organisationsmässig faktor som kan ge en mer kunskapsorienterad utbildning för eleverna. 

Detta sänker även elevernas förväntningar på SPRINT eftersom de inte anser det vara den 

“riktiga” skolan, samtidigt som eleverna vet att SPRINT är det enda sättet för eleverna att ta 
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sig vidare inom skolan och skaffa utbildningskapital (Sharif, 2016). Även här skulle mer en 

individuellt anpassad utbildning, exempelvis att man har möjlighet att läsa vissa kurser med 

de nationella gymnasieprogrammen med stöd från studievägledare. Detta skulle kunna bidra 

till att ändra SPRINT från ett skolform som blir som en paus i kunskapsutvecklingen till en 

utvecklande tid. Vidare skulle det kunna vara en möjlighet att justera grundskolans 

betygskriterier för nyanlända, så att de inte behöver hantera att konstant bli underkända, trots 

stor ansträngning. Jag menar inte att SPRINT bara fungerar dåligt på alla skolor, men 

problemet verka ligga i att det inte finns en sammanhållen bild av hur denna utbildning ska gå 

till.  

 Ytterligare en konsekvens av avsaknandet av ett sammanhållet inkluderande 

förhållningssätt, enligt min tolkning, är att individuella lärare får ta mycket ansvar för 

eleverna, ofta gäller detta SVA-lärarna. Det är inte konstigt att lärarna tar detta ansvar, men 

allt kan givetvis inte ligga på lärarna. Eleverna måste kunna få stöd från skolan som helhet 

samt av samhället.  

En del av syftet var att undersöka huruvida Sveriges mottagande av nyanlända elever 

skiljer sig från andra länder. Det visade sig att det finns skillnader mellan de inkluderade 

länderna, men alla länder använder sig av antingen FBK eller direktintegrering eller ett 

mellanting av dessa typer. Det intressanta här (enligt mig) är att forskningen från alla 

inkluderade länder tog upp liknande problematik i arbetet med dessa elever, exempelvis att 

eleverna i SPRINT tenderar att bli marginaliserade (se Torbjørsen Hilt (2017), Terhart & von 

Dewitz, (2018)) samt att det finns många barriärer, språkmässiga som kulturella, som eleverna 

måste överskrida. Detta tolkar jag som ytterligare ett argument för införandet av omfattande 

organisatoriska åtgärder. Det är även intressant att Axelsson (2015) menar att Kanadas 

integrationspolitik har bidragit till ett välfungerande välkomnade av nyanlända elever, vilket 

kan liknas med Cummins (2017:25) som menar att England och Australien, som även de har 

haft en utåt sett positiv syn på invandring och invandrare, även har lyckats väl med sitt 

mottagande. Däremot kan man iallafall fallet Kanada se att det finns vissa skillnader i vilka 

det faktiskt är som invandrar till Kanada, dvs att det är mest arbetskraftsinvandring som sker, 

vilket även Axelsson (2015:11 f) nämner. Man kan också fråga sig vilket socioekonomiskt 

kapital dessa invandrare har i jämförelse med personer som har flytt.  

Med detta sagt kan man givetvis inte dra slutsatser om ett helt lands mottagande av 

och organisation för nyanlända elevers utbildning efter att ha läst en studie från det landet, 

men jag ansåg att det var viktigt att inkludera en utblick i uppsatsen. Resultaten från de 

inkluderade internationella studierna kan ge en fingervisning om att det finns en problematik 
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med mottagandet av nyanlända elever i andra länder utöver Sverige, men man kan inte hävda 

att resultaten är särskilt generaliserbara. Utöver detta fick denna utblick ett väldigt 

västerländskt perspektiv då de länder som representeras är från Norden, Centraleuropa och 

Nordamerika. En begränsning här var mina egna språkkunskaper, vilket begränsade urvalet 

till artiklar på svenska och engelska. Det hade givetvis varit intressant att inkludera studier 

från andra länder, men uppsatsens begränsade omfång gjorde det bara möjligt för mig att välja 

några få studier och då valdes de studier med starkast koppling till uppsatsens syfte.  

 Av det som framkommit angående mottagandet av nyanlända elever i svensk skola i 

denna studie så tycks utbildningssystemet i stort skapa barriärer mellan nyanlända och deras 

utbildning, sociala nätverk och framtid. Detta görs med fysisk separation, högt satta 

betygsmål, ålderskrav som medför tidspress, låga förväntningar och en allmän syn på 

elevgruppen som problematisk.  

 
5.2 Metoddiskussion  
 
Denscombe (2016:208) menar att de främsta fördelarna med systematiska litteraturstudier är 

att de är trovärdiga, samt att de har ett praktiskt värde. Metoden är trovärdig då den utifrån 

studiens syfte är transparent och trovärdiga. Det praktiska värdet förklaras genom att 

systematiska litteraturstudier tillhandahåller svar på frågor av typen “vad fungerar bäst”, 

vilket författaren menar ger en viss mån av vägledning om “sanningen” i det undersökta.  

 Emellertid finns även nackdelar med metoden, bland annat så finns det frågetecken 

kring metodens användbarhet på kvalitativ forskning, såsom narrativ analys och tematisk 

analys, detta är då metoden mestadels används för att diskutera kvantitativ forskning 

(Denscombe, 2016:208). Detta blev uppenbart i denna studie, då en överlägsen andel av den 

forskningen som diskuterades var av kvalitativ typ. Detta gör såklart att man man fråga sig 

hur generaliserbar denna undersökning är. Däremot tycker jag att denna metod hjälper till att 

fylla studiens syfte, vilket var att få en översikt över det aktuella forskningsområde.  

En annan nackdel med systematiska litteraturstudier är metodens tillit till den samlade 

befintliga forskningen. Här menar Denscombe (2016:208) att detta gör att metoden inte kan 

användas på alla forskningsfält, samt att det inte går att diskutera fynd som av någon 

anledning har undanhållits från allmänheten. Ytterligare en svaghet är att systematiska 

litteraturöversikter kan vara resurskrävande, vilket absolut bör tas i beaktning i denna studie. 

Som konsekvens av studiens omfång finns det därför en risk att resultaten inte är särskilt 

generaliserbara. 15 artiklar är relativt få, särskilt med tanke på att, en uppsats av detta omfång 
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som inte har en systematisk litteraturstudie som metod mycket väl kan innehålla 15 artiklar. 

Skillnaden med denna uppsats är att varje artikel har blivit granskad på ett systematiskt sätt, 

vilket är ett mycket noggrant och tidskrävande arbete. 

En nackdel med metoden, iallafall för denna undersökning, var att det var relativt få 

titlar som uppfyllde kraven för undersökningen i databassökningarna, se bilaga 1, exempelvis 

fanns det inga titlar på sökningen ”direktintegrering” som uppfyllde kriterierna, varav dessa 

inte kunde i inkluderas i studien.  

 

6 Slutsats 
 
Det förefaller att en av de viktigaste komponenterna vid mottagande av nyanlända elever är en 

tydlig organisation och ett sammanhållet inkluderande förhållningssätt. Lärarens roll är 

visserligen extremt betydelsefull i detta skede, men SVA-lärarna kan inte ensamma ta emot 

eleverna i den svenska skolan. Att lägga över ansvaret på högre uppsatta (exempelvis 

rektorer) kan göra att dels eleverna får en bättre början och ett mer konsekvent bemötande och 

dels att lärarnas arbetssituation underlättas. Vidare är det viktigt att eleverna undervisas av de 

lärare som kommer att undervisa dem när de går vidare till ordinarie klass eller nationellt 

gymnasieprogram samt att FBK/SPRINT-elever blir inkluderade i den övriga skolans 

gemenskap.  

 Denna undersökning har indikerat att det finns strukturella problem vilka innebär att 

nyanlända elever systematiskt kategoriseras och andrafieras, av sina jämnåriga såväl som av 

deras lärare. Viss forskning som inkluderats i denna studie föreslår att utbildningen bör 

utformas för att möta kulturella skillnader snarare än att försöka gömma sig för dem. 

Nyanlända elever har egna tankar, kunskaper och åsikter som givetvis även bör inkluderas i 

utbildningssammanhang. Detta kräver en sammanhållen organisation som följs upp i 

praktiken.  

 

7 Vidare forskning 
 
Resultatet av denna undersökning har visat att organisationen för nyanländas utbildning är 

avgörande. Det hade varit intressant att undersöka hur olika kommuner arbetar för att ta emot 

nyanlända elever, hur detta skiljer sig mellan kommuner och vad de anser är den största 

utmaningen i detta. Detta var inledningsvis tänkt att vara en del av detta projekt, men det 
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visade sig att den systematiska litteraturstudien var intressant nog i sig att utgöra hela 

uppsatsen. För ett projekt med större omfång hade det därför varit intressant att kombinera 

den systematiska litteraturstudien med ett kvalitativt arbete kring mottagningsenheterna på 

kommunernas erfarenheter, eller varför inte de nyanlända elevernas personliga erfarenheter? 

Transspråkande är även ett möjligt intressant forskningsområde. Möjligheterna är till synes 

oändliga.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Sökhistorik 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 1, 
(läst 
abstrakt) 

Urval 2, 
granskade artiklar  

DiVA Nyanlända elever 24 4 3 

International 
ERIC 

Newly arrived students 17 6 3 

DiVA Språkintroduktion 3 2 1 

SwePub Nyanlända* 70 16 2 

DiVA Förberedelseklass 1 1 1 

International 
ERIC 

Preparatory classes 84 15 2 

SwePub Nyanlända AND 
organisation 

3  2 1  

SwePub Nyanlända AND 
mottagande 

10 3 0 

International 
ERIC 

Newly arrived students 
AND organisation 

6 3 2 

 

Bilaga 2. Mall för kvalitetsgranskning 

 Ja Nej 

1. Har forskarna formulerat ett explicit syfte med lämpliga 
frågeställningar? 

2. Är studiens design relevant för forskningsfrågorna? 
3. Har forskarna redogjort för studiens urval? 
4. Är studiens mätinstrument tillförlitliga? 
5. Har forskarna beskrivit analysmetoden? 
6. Är studiens syfte uppfyllt? 
7. Drar forskarna rimliga slutsatser ifrån studiens resultat? 
8. Diskuteras forskningen utifrån etiska aspekter/forskarnas 

positionalitet? 
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Bilaga 3. Översikt över inkluderade artiklar 

Nr Författare, årtal och 
publikations- 
land 

Tidsskrift/antolo
gi och titel  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Magnusson, Ulrika 
 
 
(2017) 
 
Sverige 
 
 

Nordand: 
nordisk tidskrift 
för 
andraspråksforsk
ning 
    
Om 
andraspråks- 
perspektiv i 
Skolinspektionen
s granskningar 
av undervisning 
för nyanlända 
elever och andra 
andraspråkselev
er  

Analysera 
antaganden om 
L2-utveckling 
och -didaktik i  
Skolinspektione
ns granskningar 
av undervisning 
för nyanlända 
och andra L2-
elever samt den 
teoretiska bas 
som ligger till 
grund för dessa.   
  
   
  
  
   

Textanalytisk 
undersökning av 
antaganden om 
L2-inlärning och 
didaktik i tre av 
skolinspektionen
s granskningar 

Skolinspektionen 
menar att 
FBK/SVA kan 
ha en 
segregerande 
funktion men 
rekommenderar 
det ändå. Tyder 
på ambivalens.  
 
Betonar vikten 
av kartläggning, 
studiehandlednin
g, 
modersmålsunde
rvisning och 
inkluderande 
förhållningssätt 

Hög 

2 Axelsson, Thom 
 
(2015) 
 
Norge 

Norsk senter før 
barneforskning 
 
Assimilering 
eller 
mångkulturell 
inkorporering? 
Nyanlända 
elever i den 
svenska och 
kanadensiska 
skolan   

Diskutera 
mottagandet av 
nyanlända 
elever i Sverige 
och Kanada 
mha begreppen 
assimilation, 
sammanbindnin
g och 
mångkulturell 
inkorporering 

Kvalitativ 
metod, 
semistrukturerad
e intervjuer med 
professionella 
som vid olika 
positioner 
arbetar med 
nyanlända elever 
i Malmö, 
London och 
Toronto 

Skillnad i 
organisation av 
mottagande och 
utbildning kan 
bero delvis på 
ländernas olika tr 

Hög 

3 Nilsson, Jenny & 
Axelsson, Monika.  
 
(2013) 
 
Sverige 

International 
Electronic 
Journal of 
Elementary 
Education 
 
"Welcome to 
Sweden...": 
Newly Arrived 
Students' 
Experiences of 
Pedagogical and 

Undersöka hur 
nyanlända 
elever i 
grundskolans 
senare år 
upplever tiden i 
FBK och 
övergången 
mellan FBK och 
ordinarie klass 
 

Longitudell  
studie som 
innefattade 
deltagande 
observation samt 
intervjuer med 
16 lärare och 22 
elever 

Ansvaret läggs i 
FBK eller på 
eleven själv, men 
börs överföras på 
skolan i stort för 
att nå målet om 
inklusivitet.  

Hög 
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Social Provision 
in Introductory 
and Regular 
Classes 

4 Norberg, Katarina; 
Gross, Steven Jay 
 
(2019) 
 
USA 

Values and 
Ethics in 
Educational 
Administration 
 
Turbulent Ports 
in a Storm: The 
Impact of Newly 
Arrived Students 
upon Schools in 
Sweden 

Utforska hur 
skolledare 
lyckades justera 
sin organisation 
efter att många 
elever anlänt 
i.o.m 
flyktingkrisen 
2015. 

Kvalitativ, 
utforskande, 
intervjuer med 
rektorer för olika 
skolor med olika 
typer av 
elevgrupper.  

Skolledningens 
stöd hade stor 
påverkan på hur 
lärarna hanterade 
situationen och 
hur eleverna 
trivdes 

Medel 
 

5 Bunar, Nihad & 
Nilsson Folke, Jenny 
 
(2016) 
 
 

Scandinavian 
Journal of 
Educational 
Research 
 
Educational 
Responses to 
Newly Arrived 
Students in 
Sweden: 
Understanding 
the Structure 
and Influence of 
Post-Migration 
Ecology 

Kategorisera 
och analysera 
för det post-
ekologiska 
ramverket som 
drabbar 
nyanlända 
elever i 
grundskolan på 
tre övergripande 
nivåer.  

Post migration 
ecology som 
utgångspunkt  
 
Sammanställnin
g och analys av 
policydokument 
från diverse 
organisationer 
med fokus på 
juridik, 
organisation och 
pedagogik.  

Juridiskt: 
skolplikt gäller ej 
för asylsökande, 
papperslösa 
 
Organisatoriskt: 
lyfter för-och 
nackdelar med 
FBK/DI.  
 
Pedagogiskt: 
flerspråkighet ses 
ej som resurs 
 
 

Hög 

6 Bomström Aho, 
Erika 

(2020) 
 
Sverige 

Tidskrift: Acta 
Didactica 
Norden 
 
Nyanlända 
gymnasieelever 
– Elevidentiteter 
och 
språkbarriärer 

Generera 
kunskap om 
elevers 
erfarenhet av 
SPRINT mha 
Bhabhas 
mellanrumsteori 

Kvalitativ, 
intervjuer med 
22 elever på 
SPRINT 
 
Narrativ analys 

Elevernas 
tidigare 
erfarenheter tas 
ej i beaktning. 
SPRINT-elever 
vill gärna lära 
känna svenska 
elever med det 
anses svårt.  
 
Utbildningen bör 
anpassas efter 
det eleverna 
redan kan istället 
för det de inte 
kan 
 

Hög 
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Använd SPRINT 
som ett 
“mellanrum” 

7 Jepson, Wigg, Ulrika 
 
(2020) 
 
Sverige 

Tidskrift: Social 
hållbarhet i 
utbildning 

The Cautionary 
Tale of the 
Educational 
Enthusiast : A 
Social 
Sustainability 
Perspective on 
Trends in 
Education 

Analysera hur 
trender inom 
utbildningsveten
skap påverkar 
lärare och elever 
med fokus på 
“utbildningsentu
asiaster” dvs 
SVA-lärare som 
bryr sig mycket 
om sitt yrke 

Metodkombinati
on, empiriskt 
material samt 
intervjuer med 
30 lärare 

Trender påverkar 
skolan och när de 
svänger faller 
ansvaret åter på 
utbildningsentusi
aster 

Medel 

8 Sharif, Hassan 
(2016) 
 
 
Sverige 

Antologi: 
Skolans möte 
med nyanlända  

Ungdomarnas 
beskrivningar av 
mötet med 
introduktionsutbi
ldningen för 
nyanlända. : 
”Inte på riktigt, 
men jätteviktigt 
för oss” 

 

Analysera och 
förstå hur 
utbildningen för 
nyanlända är 
organiserad 
samt nyanlänas 
inställningar till 
den 

Kvalitativ 
Intervjuer med 8 
lärare och 16 
elever på en gy-
skola 
 
Använder 
Bourdieus 
sociologiska 
perspektiv med 
med fokus på 
begreppen 
utbildningskapit
al och språkligt 
kapital.  

SPRINT har en 
viktig del i 
introduktionen 
till samhället 
 
Språket en viktig 
nyckel till att 
lyckas i 
samhället, 
språkligt kapital 
viktigt 
 
Tiden på 
SPRINT kan 
anses vara 
frustrerande pga 
låg kunskapsnivå 

Hög 

9 Jepson Wigg, Ulrika 
 
(2016) 
 
Sverige 

Antologi: 
Skolans möte 
med nyanlända  
 
Betydelsefulla 
skeden: Från 
introducerande 
till ordinarie 
undervisning 

Lyfta 
erfarenheter hos 
lärare gällande 
mottagande av 
nyanlända 
elever och 
övergång till 
ordinarie klass i 
syfte att hjälpa 
andra 
skolor/lärare 

Kvalitativ - 
intervjuer och 
skriftliga 
reflektioner av 
och med 11 
SVA-lärare 

Fyra insikter:  
1. Rätt ansvar på 
rätt ställe 
2. Skolans 
arbetssätt 
3. Vilken 
kunskap 
efterfrågas 
4. Vikten av att 
möta nyanlända 
elever 

Hög 
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10 Sinkkonen, Hanna-
Maija & Kyttälä, 
Minna, 

(2014) 

Finland 

European 
Journal of 
Special Needs 
Education, 

Experiences of 
Finnish teachers 
working with 
immigrant 
students 

Hitta strategier 
för att förbättra 
mottagandet av 
nyanlända i 
Finland 

Intervjuer med 9 
lärare, de flesta i 
FBK 

Lärarna verkade 
tycka att 
eleverna skulle 
själpas av att 
använda 
modersmålet 
 
Assimiliering bör 
vara målet och 
att man bör skilja 
på nationaliteter 
 
Lärarens roll 
viktig. Insatser 
på mikronivå 
rekommenderas 

Hög 

11 Torpsten, Ann-
Christin,  
 
(2018) 
 
Sverige 
 
 

Transspråkande i 
svenska 
undervisningssa
mmanhang 
 

Transsprå-
kande, 
tidigare 
kunskaper 
och lärande 

 

Tydliggöra och 
problematisera 
lärares 
förhållningssätt 
nyanlända 
elevers tidigare 
kunskaper, 
erfarenheter och 
fortsätta 
kunskapssutvec
kling 

Intervjuer med 
lärare och elever 
på SPRINT 

Lärarna jobbar 
för att eleverna 
ska nå 
ålderskravet för 
att kunna komma 
in på nationellt 
program men 
alla elever når 
inte dit.  
 
Inkluderande 
förhållningssätt 
och 
transspråkande 
uppmuntras 
starkt.  

Hög 

12 Terhart, Henrike; von 
Dewitz, Nora 
 
(2016) 
 
Tyskland 

Newly Arrived 
Migrant Students 
in German 
Schools: 
Exclusive and 
Inclusive 
Structures and 
Practices 

Undersöker 
organisationen 
av utbildning 
för nyanlända 
elever i 
Tyskland och 
hur denna 
fungerar i teori 
jmf med 
praktik.  

Metodkombinati
on: 
expertintervjuer, 
datainsamling 
och 
klassrumsobserv
ationer 

Direktintegrering 
anses vara det 
sättet som har 
minst 
segregerande 
effekt, även om 
det är svårt i 
praktiken. FBK 
rekommenderas 
ej. Lärarens roll 
anses viktigare 
än 
organisationsmo
dell. 

Medel 
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13 Torbjørnsen Hilt, 

Line (2017) 

 
 
 
Norge 

Education 
without a Shared 
Language: 
Dynamics of 
Inclusion and 
Exclusion in 
Norwegian 
Introductory 
Classes for 
Newly Arrived 
Minority 
Language 
Students 

Analyserar FBK 
i Norge utifrån 
begreppen 
inkludering och 
exkludering 

Fältstudier med 
klassrumsobserv
ation samt 
intervjuer med 9 
lärare och 12 
från två 
gymnasieskolor 

SPRINT en form 
av inkluderande 
exkludering.  
 
Elever anses vara 
“tomma”. 
Behöver 
återsocialiseras 
för att passa i 
samhället.  
Skolsystemet 
sätter upp 
barriärer. 

Medel 

14 Hagström, Miriam 
 
(2018) 
 
 
Sverige 

Doktorsavhandli
ng 
 
Raka spår, 
sidospår, stopp: 
Vägen genom 
gymnasieskolans 
språkintroduktio
n som ung och 
ny i Sverige 

 

Undersöka hur 
ungdomar som 
nyligen har 
kommit till 
Sverige 
upplever sin 
vardag, i och 
utanför skolan, 
under den första 
tiden efter 
migrationen, 
samt hur de ser 
på sin framtid i 
det svenska 
samhället. 

Intervjuer med 
45 ungdomar i 
åldern 16 - 20 på 
SPRINT på två 
gymnasieskolor 

Integrationspolit
ken skapar och 
reproducerar 
sociala 
skillnader. Lyfter 
kritik mot 
organisationen 
av SPRINT då 
det anses en 
åtgärd riktad mot 
“invandrare”. 
Kritierar 
ålderskravet för 
att få komma in 
på gymnasiet. 

Hög 

15 Annaliina Gynne 
 
(2019) 
 
Sverige 

Classroom 
discourse 
 
English or 
Swedish please, 
no Dari!’ – 
(trans)languagin
g and language 
policing in upper 
secondary 
school’s 
language 
introduction 
programme in 
Sweden 

Del av ett större 
projekt som 
undersökte 
transspråkande i 
klassrummet. 
Undersöker hur 
transspråkande 
kan 
implementeras 
och användas i 
SPRINT-
undervsingen 
för att stötta 
språkinlärninge
n 

Etnografisk 
fältstudie som 
undersöker hur 
transspråkande 
används i tre 
klassrum på två 
olika nivåer på 
SPRINT, med 
tre undervisande 
lärare 
(matematik/NO, 
engleska och 
SVA) 

Transspråkande 
kan motverka 
språkhierarkier. 
Strategier för 
transspråkande 
medförde ett 
skifte för 
lärarnas synssätt. 

Medel 

 

 


