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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om hur nyanlända elever integreras i det svenska skolsystemet. Syftet med 

studien är att analysera dessa elevers möte med den svenska skolan samt hur de skapar sina 

identiteter utifrån utsagor om sin skolsituation i förberedelseklass. Undersökningen består av 

kvalitativa intervjuer med åtta nyanlända elever som nyligen introducerats i den svenska 

grundskolan samt antingen går i förberedelseklass eller nyligen har slussats vidare från den. 

Resultatet visar att elevernas identiteter skapas av en rad referenspunkter, varav de mest 

framträdande är placeringen i förberedelseklass, språket samt relationerna till de ordinarie 

klassernas elever. Här bildas ett hierarkiskt system mellan eleverna där ”vi”, 

”förberedelseklasseleverna” står lägst i rang medan ”dem”, ”svenskarna” står högst. Slutsatsen i 

denna uppsats är att eleverna vill uppfattas och identifieras som en del av den svenska 

gemenskapen, både av sig själva men även av det omgivande samhället.  De eftersträvar en ny 

identitet och beskriver en social kategorisering, där de själva såväl som resterande elever i skolan 

är delaktiga i att skapa kategorier som står i motsats till varandra.  

 

Nyckelord: Nyanlända elever, förberedelseklass, identitet, språk, social gemenskap 
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1 Bakgrund 

Förlängd skolplikt, högst ett år i förberedelseklass samt extra undervisningstid i svenskämnet är 

några av de förslag som regeringen presenterar för att förbättra skolgången för de nyanlända 

eleverna i den svenska skolan (Utbildningsdepartimentet, 2013). Med nyanlända elever avses i 

denna studie barn och ungdomar som flyttar till Sverige under sin skoltid eller nära skolstarten. 

De har inte svenska som modersmål och behärskar inte det svenska språket. Varje år ökar antalet 

nyanlända elever som introduceras i den svenska skolan och idag har nästan 20 % av dess 

grundskolelever en annan språklig och kulturell bakgrund än den svenska (Skolverket, 2008:5).  

Denna uppsats handlar följaktligen om dessa elever.  Genom djupgående intervjuer med åtta 

nyanlända elever analyseras deras möte med den svenska skolan. I huvudsak handlar det om 

integration, språk och assimilation, samt hur eleverna skapar sina identiteter utifrån sin nuvarande 

situation i skolan.     

Alla nyanlända barn och ungdomar, även asylsökande, har rätt att gå i svensk skola. Men då 

det inte finns några nationella riktlinjer eller lagliga påbud som beskriver hur de nyanlända 

eleverna ska tas emot varierar tillvägagångssätten, inte bara mellan olika kommuner, utan även 

mellan skolorna i en och samma kommun.  I mindre skolor, där de nyanlända eleverna är få, 

integreras eleverna ofta direkt i ordinarie klasser medan de i större skolor undervisas i så kallade 

förberedelseklasser. Tanken med förberedelseklass är att eleverna successivt ska integreras i den 

svenska skolan. Vidare syftar undervisningsformen till att ge eleverna grundläggande kunskaper i 

majoritetsspråket, förbereda inför en skolgång i ordinarie klass samt erbjuda en trygg tillvaro där 

de nyanlända undervisas tillsammans i mindre grupper (Skolinspektionen, 2009:7 f; Jepson Wigg, 

2008:11). 

Huruvida förberedelseklass är den undervisningsform som gynnar de nyanlända eleverna 

bäst är dock en väl omdiskuterad fråga. Då förberedelseklassen helt saknar nationella riktlinjer 

samt inte är ett lagmässigt påbud är diskussionen om hur eleverna på bästa sätt ska integreras och 

introduceras i skolsystemet och de ordinarie klasserna delad. Samtidigt som hård kritik riktas mot 

förberedelseklassen med argument att eleverna särskiljs och således segregeras finns även många 

som förespråkar undervisningsformen och menar att förberedelseklassen ger de undervisande 

lärarna en möjlighet att utgå från varje elevs individuella behov och förutsättningar. (Bunar, 

2010:109; Rodell Olgac, 1995:5).  

Enligt Rodell Olgac (1995:55), men även Bunar (2010:110) och Blob (2003:13) sker 

övergången smidigast om eleverna successivt påbörjar undervisningen i ordinarie klasser, ofta 

genom att först starta med ett övningsämne som exempelvis musik eller slöjd. Vidare framhålls 

även vikten av att eleverna inte bör stanna för länge i förberedelseklass. Enligt Rodell Olgac bör 
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övergången ske utifrån barnens egna förutsättningar (1995:55). Hon menar att nästan alla barn i 

klassen har traumatiska upplevelser i bagaget och att förberedelseklassen därför är ”vägen in” i 

den svenska skolan och den plats där eleverna kan få en lugn och trygg skolstart (1995:1 ff.). 

Enligt Bunar (2010) ska tiden i klassen i stället vara strängt begränsad. Vidare betonar han även 

vikten av att eleverna erbjuds rikligt med modersmålsstöd, att det finns tydliga riktlinjer i 

undervisningen samt att eleverna undervisas i samma skolbyggnad som de ordinarie klasserna 

(2010:110 f). 

Vidare bör även nämnas att den vetenskapliga forskningen kring de nyanlända eleverna är 

tunn. Bunar konstaterar i sin forskningsöversikt Nyanlända och lärande (2010:109) hur det saknas 

undersökningar om såväl samhällsstrukturers påverkan på skolgången som elevernas övergång 

från förberedelseklass till ordinarie klass. Av dessa skäl handlar således denna uppsats om dessa 

elevers integration i den svenska gemenskapen och skolan. I och med Sveriges ökande invandring 

är det essentiellt att det svenska skolsystemet lyckas integrera nyanlända elever. Avsikten med 

denna studie är därför att granska hur eleverna själva skildrar sin skolsituation. Syftet är att 

undersöka hur de uppfattar mötet med förberedelseklassen och den svenska skolan, samt hur de 

utifrån utsagor om sin skolsituation skapar sina identiteter. 
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2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare vetenskapliga studier som är relevanta för denna undersökning. 

Som nämnt är forskningen om nyanlända elever och förberedelseklass relativt underutvecklad 

och mycket av den forskning som finns kommer därför från diverse policydokument, 

utvärderingar och rapporter publicerade av Skolverket och Skolinspektionen.  Den litteratur jag 

valt berör därför inte endast de nyanlända elevernas situation direkt, utan indirekt genom att 

belysa fenomen som segregation, skolans kategorisering, vikten av en god svenska samt sociala 

och språkliga gränsdragningar. 

 

 

2.1 Förberedelseklassen - avskiljande eller rehabiliterande 

Enligt Blob (2003) sägs förberedelseklass som undervisningsform syfta till att förbereda eleverna, 

ge dem en ”mjukstart” samt ge dem grundläggande kunskaper i det svenska språket inför en 

skolgång i de ordinarie klasserna (Blob, 2003:13). I rapporten Skolintroduktion för nyanlända flykting- 

och invandrarbarn (2003) kartlägger och analyserar han, utifrån fyra olika kommuner och genom 

intervjuer med kommunala handläggare, hur skolintroduktionen för nyanlända elever ser ut i 

Sverige och i Danmark. En av de slutsatser han drar är att det förekommer en stor variation i 

arbetet med eleverna i de olika skolorna och kommunerna. Avsaknaden av kommunala 

policydokument, bristen på nationella riktlinjer, modersmålsundervisning samt övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass är några av de svårigheter som problematiseras i studien 

(2003:33). Enligt Blob finns ett mönster i tidigare forskning som visar på att det behövs en ny 

pedagogik i arbetet med dessa elever. Vidare poängterar han att övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass är särskilt kritisk. Å ena sidan menar han att en för kort tid i 

klassen, med en för snabb övergång, kan leda till att eleverna inte hinner utveckla grundläggande 

färdigheter i undervisningsspråket. Å andra sidan menar han att en för lång tid i klassen kan göra 

att eleverna stigmatiseras och isoleras, samt att elevernas utvecklig hämmas då undervisningen 

främst fokuserar på språkinlärning (Blob, 2003:6; jmf Bunar, 2010:16, 109).   

Liknande iakttagelser gör även Fridlund (2011). Hon problematiserar förberedelseklassens 

roll i de nyanlända elevernas integration och kritiserar en uppdelning av elever utifrån en språklig 

kompetens då hon menar att dess inkluderande intention i stället för att integrera eleverna bidrar 

till att de andrafieras (2011:237). I sin avhandling undersöker hon, genom fältstudier och intervjuer 

med lärare, hur grundskolan inkluderar elever med andra modersmål än svenska och hur de 

hanterar sitt uppdrag att vara en ”skola för alla”. Hon skriver: ”Helt visst föreligger de en 

problematik i att den obligatoriska grundskolan, ”en skola för alla”, på den officiella politiska 
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nivån, kategoriserar vissa elever […] Samtidigt kan frågan ställas huruvida det är ”en skola för 

alla” eller ”en skola för vissa” man vill ha.” (2011:240). Fridlund menar att grundskolan inte 

uppfyller sitt uppdrag att vara en inkluderande ”skola för alla” och framhåller att den uppdelade 

undervisningen är svår att motivera, även för verksamma lärare som arbetar i förberedelseklass. 

Jepson Wigg (2008) beskriver tiden i förberedelseklass som ett slags väntrum, vars väntetid 

blir längre ju äldre eleverna är. I sin avhandling Bryta upp och börja om (2008) undersöker hon 

genom åtta djupgående intervjuer, hur unga människor berättar om sina erfarenheter av att bryta 

upp och flytta till Sverige. Jepson Wigg menar att elevernas erfarenheter och skolgångar ser olika 

ut och att det inte är fruktbart att tala om ett sätt att skapa sin identitet eller en erfarenhet. Dock 

framhåller hon att de intervjuade ungdomarna har en gemensam tanke. De betonar alla vikten av 

att börja i ordinarie klass och beskriver det som ett villkor för att kunna börja skapa en 

tillhörighet och en plats i det nya samhället (2008:87). 

Även om kritik riktas mot förberedelseklassen finns även de som förespråkar den separata 

skolgången och ser dess fördelar såväl som nackdelar. Axelsson och Norrbacka Landsberg 

beskriver i studien En studie av två internationella klasser (1998), utifrån olika rektorers uttalanden, 

varför förberedelseklassen som undervisningsform gynnar de nyanlända eleverna och betonar att 

de får trygghet samt en successiv integrering både i undervisingen och i den svenska kulturen. 

Även om studien är över tio år gammal belyser författarna samma svårigheter som mer nutida 

forskning: övergången problematiseras, även om den beskrivs som relativt smärtfri, och så gör 

även bristen på modersmålsundervisning samt att en konsekvens av en för lång tid i klassen kan 

vara att elevernas språkutveckling blir lidande då allt för stort fokus läggs på språkundervisning 

(Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1998:14).  

 

 

2.2 En nödvändig kategorisering 

Att elever med utländsk bakgrund allt för ofta förs samman till en kategori som utgör den ena 

ytterligheten i dikotomin elever med svensk bakgrund – elever med utländsk bakgrund skriver 

Cederberg (2006) om i sin avhandling Utifrån sett, inifrån upplevt (2006:19). Studien undersöker, 

genom djupintervjuer, hur det kommer sig att tjejer som kommit till Sverige i sena tonåren lyckats 

bra i skolan. Enligt Cederberg är det problematiskt att benämna elever som enligt normen inte 

anses som svenska och hon menar att konsekvenserna av att kategorisera eleverna är att en tydlig 

uppdelning skapas, som kommunicerar uppfattningar om hur man bör vara inom de olika 

kategorierna. Hon skriver: ”Förknippas elever med utländsk bakgrund med problem och brister 

kan det få konsekvenser för vilka förväntningar som utvecklas på dem som inordnas i kategorin” 
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(Cederberg, 2006:21). Likanden iakttagelser gör även Evaldsson (2002) som i studien sociala och 

språkliga gränsdragningar skriver om hur den svenska skolan kategoriserar elever utifrån språkliga 

aspekter. Även hon med intervju som metod då hon följt och intervjuat två kamratgrupper med 

olika etniska och språkliga bakgrunder (2002:2 f). Evaldsson menar att kategoriseringen bidrar till 

en systematisk särbehandling. Genom att avskilja elever med ambition om att stärka deras 

kunskaper i både svenskämnet och basämnen genom stödundervisning, menar hon, att 

motstridiga effekter skapas och att dessa ofta leder till att elever formar egna så kallade 

multikulturella kamratgrupper. Vidare menar Evaldsson att detta gör att elevernas etniska och 

språkliga bakgrunder tonas ned vilket gör dem till offer för en kulturell och språklig 

försvenskning (Evaldsson, 2003:2 ).  

Enligt Kallstenius (2007) tenderar såväl skolpersonal som elever samt elevers föräldrars att 

kategorisera elever utifrån etniskt tillhörighet (2007:76). I sin studie Blir det någon integration då? 

(2007) undersöker och beskriver hon, genom ett etnografiskt fältarbete i sex skolklasser i 

Stockholms kommunala grundskolor, det fria skolvalets konsekvenser. En av de slutsatser hon 

drar är att elevers val av skola samt identitetsuppfattning görs och skapas i relation till andra. 

Kategorisering i skolan sker för att eleverna vill ordna och systematisera sin tillvaro, och då de är 

angelägna om att skapa en gemenskap och en grupptillhörighet markerar de tydligt att det finns 

två separata kategorier, som av eleverna betecknas som ”svenskar” och ”invandrare” (2007:76 f).  

 

 

2.3 Vikten av att prata ”ren svenska”  

En studie som ofta omnämns i diskussioner kring frågor om mångfald och marginalisering samt 

kategorisering utifrån etnisk tillhörighet är Runfors (2003) avhandling om mötet mellan skolan 

och kategorin ”invandrarbarn”. Genom fältstudier genomförda på tre ”invandrartäta” 

grundskolor i förorten undersöker hon hur lärare och skolanställda förhåller sig till skolans 

mångfald och kategorin ”invandrarbarn” (2003:18). Runfors framhåller hur det som lärarna 

kategoriserar som ”svenska barn” utgör en måttstock som ”invandrarbarnen” jämförs utifrån. 

Studien visar även hur elevernas bristfälliga språkkunskaper framstår som centrala för de lärare 

som medverkar i studien. Lärarna beskriver det svenska språket som grunden för all framgång, 

för vägen till integration och inkludering. En god svenska framhålls, enligt Runfors, som en 

förutsättning för att ”invandrareleverna” ska klara sig och få jämlika möjligheter i framtiden 

(2003:145, 151 ff.).  Liknande observationer gör även Kallstenius (2007) som framhåller att en 

god svenska inte endast anses som viktig av lärare och skolpersonal utan även av eleverna själva. 

Hon menar att det finns en stark önskan hos de elever hon intervjuat att utveckla en bättre 
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svenska. Eleverna i hennes studie uttrycker även en önskan att bygga nätverk med de etniskt 

svenska barnen samt utveckla en annan social kompetens, allt för att lättare bli accepterade och 

integrerade i den svenska skolan och samhället (Kallstenius, 2007:83).  

I Jepson Wiggs (2008) avhandling framstår språket som ett villkor för att kunna ta del av 

det nya livet i Sverige, för att träffa nya vänner och bli en del i en gemenskap. Flera av 

informanterna i hennes studie uttrycker oro för sin språkliga kompetens och Jepson Wigg menar 

att språket såväl som en väg in i det svenska samhället fungerar som en barriär för eleverna 

(2008:90 f). På ett liknande sätt beskriver Cederberg (2006) hur den första tröskeln för att släppas 

in i den svenska gemenskapen utgörs av språket. I hennes avhandling beskriver hon hur tjejernas 

vänskapsrelationer med svenskar haft en stor betydelse för utvecklandet av språket. Vidare 

poängterar hon att en majortet av tjejerna anser att om det inte varit för de svenska vännerna så 

hade de inte lärt sig så bra svenska och klarat sig så bra i skolan (2006:165). Även Bunar (2007) 

skriver om språkets makt och hur att lära sig en ”ren svenska”, enligt eleverna själva, är en 

förutsättning för att lyckas i fortsatta studier och arbetsliv. I studien Här känner man sig som en 

medlem typ (2007) beskriver Bunar, genom intervjuer med gymnasieelever i två skolor i 

Stockholmsregionen, hur ungdomar i mångkulturella skolor resonerar om sin skolgång och 

framtid. Inte sällan nedvärderar eleverna, enligt Bunar, sina kunskaper i det svenska språket. De 

efterlyser även ”svenskar” och att få ”svenska kompisar” för att förbättra sin svenska och sluta 

prata ”blattesvenska” (2007:19). Bunar menar dock att det inte handlar om att eleverna tror att 

fler ”svenskar” kommer att hjälpa dem att tala bättre svenska. Han menar att det i stället handlar 

om att eleverna tror att fler ”svenskar” i deras närhet kan förändra omgivningens inställning och 

syn gentemot eleverna och således öka värdet på deras utbildningskapital (2007:50). Vidare 

problematiserar Bunar att eleverna förväntar sig att bli diskriminerade i det framtida yrkeslivet. 

Elevernas negativa inställning om framtiden, menar han, präglar deras inställning till hur viktig 

skolan är. Konsekvenserna är att eleverna struntar i skolarbetet, att deras betyg försämras samt att 

en ond cirkel sluts runt dem, vilket olyckligtvis ofta leder till att de hamnar i kategorin 

”lågutbildad arbetskraft” (2007:43). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Studiens grundläggande teoretiska utgångspunkt är konstruktivistisk med inriktning på den 

sociala strukturering och kategorisering som sker i dagens skola. Varje sätt att kategorisera och 

strukturera världen för med sig olika sätt att handla och tänka och inom ramen för ett visst 

synsätt blir en del handlingar rimliga och naturliga, medan andra inte alls känns tänkbara. Social 

konstruktivism handlar om hur individer och grupper i samspel skapar en social verklighet i 

vardagen och denna studie har därför inspirerats av resonemang hämtade från Giddens 

struktureringsteori (Giddens, 2003). Nedan beskrivs detta närmare för att sedan presentera 

ytterligare begrepp till hjälp för tolkningen av min empiri. ( 

 

 
3.1 Struktureringsteori och social kategorisering 

Giddens (2003) beskriver struktureringsteorin som ett teoretiskt synsätt där vi formar vår sociala 

verklighet genom våra handlingar, samtidigt som vi blir påverkade av det samhälle vi lever i. 

Grundtanken är alltså att all social handling förutsätter att det finns strukturer samtidigt som 

strukturer förutsätter och påverkas av social handling (2003:536, 567). Eftersom människor kan 

handla kreativt, formar de sin verklighet när de väljer olika handlingar. Med andra ord är 

verkligheten inte oföränderlig, utan formas genom individens interaktion och samspel med andra. 

Kort beskrivet ligger betoningen på individens handlande, på hur människor i sin vardagliga 

praktik genom tal och andra handlingar skapar strukturer och därmed formar den sociala 

verkligheten (2003:89).     

När människor handlar i social interaktion används olika kategoriseringsprinciper, med 

vilka människor ordnar och hanterar sin sociala omgivning. Ett intressant begrepp värt att nämna 

är social kategorisering där människan med hjälp av sociala kategorier uppfattar likheter och 

skillnader utifrån hur de ordnar sin sociala omvärld. Goffman (1973) menar att man vid första 

anblick av en person man inte känner tillskriver denne vissa egenskaper och bestämmer 

personens sociala identitet. Enligt Goffman förväntar vi oss specifika beteenden av människor 

och om någon således avviker från normstandarden i samhället kan denne bli utstött och 

kategoriseras som onormal. I denna diskrepans uppstår vad Goffman kallar för stigma, vilket 

beskrivs som en ”djupt misskrediterande” egenskap hos en individ (Goffman, 1973:12). Vidare 

menar han att stigmatisering främst handlar om relationer. Det sker inom någon typ av grupp och 

en individ kan således vara stigmatiserad i en grupp medan de i en annan inte är det. En person 

behöver alltså inte vara stigmatiserad i alla gruppkonstellationer. Det som anses normerande och 

avvikande i en kultur behöver exempelvis inte vara det i någon annan (Goffman, 1973: ibid).  
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3.2 Social och personlig identitet 

Generellt handlar identitet om de uppfattningar människor har om sig själva och andra samt vad 

som är meningsfullt och viktigt för dem. Giddens (2003) beskriver två typer av identitet, social 

identitet och personlig identitet, vilka han menar skiljer sig från varandra samtidigt som de också är 

nära förknippade. Den sociala identiteteten beskriver vem någon är, exempelvis mamma, religiös, 

ogift eller skandinav. De inbegriper en kollektiv dimension och visar således att en individ är 

”samma” som någon annan och hör hemma i en specifik grupp.  En individ har alltså fler sociala 

identiteter och kan således ”höra hemma” i olika gruppsammansättningar. Feminister, religiösa, 

miljökämpar och högerextremistiska är alla exempel på sociala identiteter. Gemensamt för dessa 

är att deras sociala identitet grundar sig på en uppsättning gemensamma mål samt en viktig bas 

som utgörs av liknande erfarenheter och värderingar (Giddens, 2003:43 f).  

Medan sociala identiteter visar hur människor hör samman handlar personliga identiteter 

om vad som skiljer människor ifrån varandra. Den personliga identiteten formas och omformas 

ständigt, präglad av samhällets sociokulturella kontext och Giddens beskriver den som ”en 

utvecklingsprocess varigenom vi formulerar en upplevelse av oss själva som en unik varelse som 

har unika relationer till omgivningen” (2003:43.) Han menar sålunda att tyngden i den personliga 

identiteten främst ligger hos individen själv. Även om den sociala och kulturella omgivningen är 

viktigt i formandet av den personliga identiteten så är det individens handlande och 

valmöjligheter som är de centrala. Det är de beslut vi fattar i vår vardag som formar oss till vilka 

vi är och vilka vi blir. Genom människans förmåga att vara medveten skapar och omskapar vi 

våra identiteter hela tiden (Giddens, 2003:44).  

 

 

3.3 Språkgemenskaper och etnisk identitet 

Enligt Stier (2003) signalerar vi relationer samt tillskriver andra människor identiteter genom det 

talade språket. En människas identitet blir endast meningsfull i relation till någonting eller någon 

annan och språkbruket skapar därför inte bara identiteter, utan visar även vilken typ av identitet 

eller relation det rör sig om (2003:17). Genom språkbruket skapas även sociala gruppidentiteter 

där människor delas in i sociala kategorier. Som social konstruktion är språkets främsta funktion 

att skapa gränser mellan grupper men även mellan enskilda människor (Shotter, 1993:162). 

Genom att berätta var vi kommer ifrån och vilket språk vi talar utgör etniska och kulturella 

identiteter en grund för gemenskap och samhörighet. Då kulturen, utifrån ett sociologiskt 

perspektiv, bestämmer relationer mellan människor men även vilka handlingar som är önskvärda 

och acceptabla, fungerar den som en grund för ett samhälles enighet och gemenskap. Vidare kan 
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kultur innehålla en eller flera etniciteter, vilka beskriver en människogrupps uppfattningar om ett 

gemensamt ursprung. Dock kan etnicitet sägas vara en ”tom” kategori då det lika lite som ras ger 

uttryck för givna kännetecken och karaktärsdrag. Men oavsett om det gemensamma ursprunget är 

relevant eller inte uppfattas ofta etniska identiteter som kollektiva då många människor 

identifierar sig med etniska grupper. Kulturen är alltså inte fri från människan, utan har förankrat 

sig i oss genom socialisationsprocessen (Steir, 2003: 66 f). Utifrån detta synsätt ska man dock inte 

förledas att tro att etniciteter och kulturer är statiska. De ändras ständigt, både genom ett 

föränderligt samhälle, men även genom människors förmåga att själva välja sina handlingar och 

således på egen hand omskapa sina identiteter. 

  Utifrån detta synsätt kan människors olika modersmål ses som språkgemenskaper. Enligt 

Einarsson (1999) kan en språkgemenskap ha ett stort betydelseomfång då människan automatiskt 

skiljer sig från övriga varelser på jorden genom sin förmåga att tala ett språk. En språkgemenskap 

kan dock även vara begränsad till ett fåtal människor. Gemenskapen hålls samman av olika 

normer, dvs. synliga såväl som osynliga regler som reglerar språkliga och ickespråkliga beteenden. 

Alla i Sverige som inte talar svenska som modersmål kan exempelvis påstås ingå i en 

språkgemenskap medan alla från Iran kan utgöra en gemenskap gentemot alla från Turkiet. Detta 

kan vidare dras längre då även högutbildade iranier kan påstås utgöra en språkgemenskap 

gentemot lågutbildade iranier (Einarsson, 1999:35 ff.). 

I denna studie används därför begreppet språk som ett analysverktyg, med definitionen att 

språk kan ses som ett socialt, men även ett kulturellt, konstruerat system där gruppidentiteter 

såväl som gränsdragningar skapas människor emellan. Dessa deltaganden i olika gemenskaper 

bidrar till att forma den språkliga såväl som den individuella och kollektiva identiteten. Begreppet 

språk används i denna studie dels för att spegla de intervjuade elevernas språkgemenskaper men 

även för att beskriva hur eleverna ger uttryck för sina egna och andras identiteter.  

  

3.4 Assimilation och etnisk integration 

Då skolan idag kan ses ha en integrationsroll där alla, oavsett kultur, språk och bakgrund ska 

kunna mötas på lika villkor, är även assimilation och integration viktiga teoretiska begrepp i 

denna studie där nyanlända elever och den svenska skolan står i fokus.  Begreppet integration 

används därför i studien delvis för att undersöka hur de intervjuade eleverna beskriver den första 

tiden i svensk skola, men även för att analysera elevernas eventuella assimileringsprocesser.  

 Enligt Diaz (1996) definieras begreppet integration som en ”process genom vilken 

invandraren blir en fungerande del i viktiga samhällssfärer i vilka en fördelning äger rum efter 

eftersträvande resurser” (1996:74). Integration beskrivs alltså som en term där sociala relationer 
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betonas likväl som socialt samspel, och där minoritetsbefolkningen blir en del av en ny social 

ordning. På ett liknande sätt beskriver Giddens (2003) integration då han utifrån olika modeller 

för etnisk mångfald diskuterar hur vi människor bör anpassa oss i multietniska samhällen. Enligt 

Giddens finns tre modeller för etnisk integration vilka han kallar för smältdegeln, kulturell pluralism 

samt assimilering. Men medan smältdegeln såväl som kulturell pluralism handlar om att ta till vara 

på minoritetsbefolkningens kulturer syftar assimilering till ett kulturellt likhetsstånd där 

minoritetsbefolkningen fullständigt överger sitt kulturarv och anammar det nya landets kultur och 

seder. Vidare beskrivs en lyckad assimilering som ett samhällstillstånd där alla från 

minoritetsbefolkningen inte bara lär sig majoritetsbefolkningens språk, utan även ändrar sin 

livsstil, kläder samt kulturella föreställningar (Giddens, 2003:238). Tillskillnad från Giddens 

beskriver Diaz (1996) inte assimilering som en modell för etnisk integration, utan som dess 

motsats. Att vara integrerad beskrivs även som ett tillstånd som för utomstående är svårt att 

avgöra (1996:84). 

 

Sammanfattningsvis är de ovan nämnda begreppen; social kategorisering, identitet, språk, integration 

samt assimilation tänkta att utgöra studiens teoretiska verktygslåda och grund. De står för ett 

konstruktivistiskt synsätt där människan skapar sina egna identiteter, samtidigt som de är 

beroende av det sociala sammanhanget.  

 



14 
 

4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera de nyanlända elevernas möte med den svenska skolan 

samt underöka hur de skapar sina identiteter utifrån utsagor om sin skolsituation i 

förberedelseklass. Ovan har jag beskrivit de begrepp som är tänkta att utgöra studiens teoretiska 

grund: social kategorisering, identitet, språk, integration samt assimilation. Med utgångspunkt i 

dessa och utifrån ett konstruktivistiskt synsätt ska jag besvara nedanstående frågeställningar. Det 

är alltså både elevernas sociala omgivning samt deras egna tankar och föreställningar som står i 

studiens fokus. Frågeställningarna i denna studie är därför: 

 

- Vilka uppfattningar och erfarenheter uttrycker eleverna om den första tiden i svensk skola och 

förberedelseklass? 

- Vilka möjligheter och hinder identifieras av eleverna och hur beskriver de sitt medlemskap i den sociala 

gemenskapen? 

- På vilka sätt skapar de intervjuade eleverna sina identiteter, som det framgår i deras utsagor?  
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5 Metod 

Syftet med denna studie är som nämnt att undersöka på vilket sätt nyanlända elever i 

förberedelseklass, utifrån berättelser om sin skolsituation, skapar och återskapar sin egen självbild 

och identitet. Studiens teoretiska perspektiv är konstruktivistiskt och bygger på att människor 

utifrån medvetna och omedvetna tankar och föreställningar i interaktion med andra återspeglar 

såväl som producerar olika samhällsstrukturer. Mot bakgrund av detta är det eleveras tankar och 

föreställningar som står i fokus i studien, framför allt hur eleverna beskriver sina skolidentiteter 

med koppling till studiens teoretiska begrepp. Jag har därför valt att göra en kvalitativ studie där 

tillvägagångssättet är halvstrukturerade intervjuer.  

Enligt Einarsson (2007) ger intervjustudier möjlighet att registrera oväntade svar samtidigt 

som intervjuaren får möjlighet att ställa följdfrågor vid oklarheter. Målet med en intervjustudie är 

att synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig genom att fånga in de intervjuades upplevelser och 

erfarenheter. Einarsson betonar dock att dessa inte bygger på källkritik utan i stället fokuserar på 

människors syn eller uppfattning. Varje enskild intervjuperson har en unik situation vilket gör att 

de inte är utbytbara. Dock kan deras erfarenheter inte heller påstås spegla en verklighet eller vad 

som är sant och falskt (Einarsson m.fl., 2007:283-291).  

  

 

5.1 Urval och genomförande 

Då tidigare studier inom ämnet främst har fokuserat på hur verksamma förberedelseklasslärare 

uppfattar utbildningsformen samt hur de arbetar inom den, är jag i stället intresserad av hur 

eleverna upplever den första tiden i svensk skola och förberedelseklass. Analysarbetet är därför 

grundat på intervjuer med åtta elever som nyligen introducerats i den svenska grundskolan samt 

antingen går i förberedelseklass eller nyligen har slussats vidare från den. Då det finns en 

avsaknad av nationella riktlinjer i arbetet med nyanlända elever och då förberedelseklassens 

verksamhet ser olika ut oberoende av geografisk plats, har jag valt att utföra intervjuerna på tre 

olika grundskolor i två kommuner i Mellansverige. På detta sätt blir studiens resultat mer reliabelt, 

även om den inte syftar till statistisk genrealiserbarhet. 

Valet av skolor har inte skett mot bakgrund av några specifika egenskaper, utöver att 

grundskolorna undervisar nyanlända elever i så kallade förberedelseklasser. Inte heller urvalet av 

elever har utgått från någon specifik urvalsprincip då informanterna som intervjuats har valts ut 

av skolornas  verksamma förberedelseklasslärare. Dock är de intervjuade elevena valda under 

premissen att de rent språkligt kan delta i och utföra intervjun. Av detta skäl har fem av 

intervjuerna gjorts på svenska och tre på engelska. 



16 
 

 Intervjuerna är halvstrukturerade och har gjorts enskilt då tanken var att mötet skulle 

kännas som ett vardagligt samtal där eleverna kunde känna sig trygga och avslappnade i sina 

utsagor. Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) vars frågor och teman utgick 

från studiens frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden är uppdelad i fem 

huvudteman och frågorna i guiden är främst ett stöd för att samtalet ska rymmas inom de 

temaområden som önskas beröras. Den tematiska struktur som valts bygger därför på vad jag 

anser är en naturlig ordning att ta upp de olika temana, men då intervjun är halvstrukturerad finns 

ingen garanti att ordningen följs.  

 

 

5.2 Material 

För att minimera risken att gå miste om någonting som sägs under intervjuerna samt för att vara 

koncentrerad på samtalet, dess frågor samt eventuella följdfrågor, har elevintervjuerna spelats in 

med hjälp av en diktafon. Det är således inte bara lättare att bearbeta materialet. En 

ljudinspelning speglar även på vilket sätt de intervjuade eleverna utrycker sig då subtila skillnader 

som ironi och oro inte alltid framkommer i ett endast nedtecknat material. Enligt Einarsson 

(2007) är det även viktigt att utföra så kallade provintervjuer där intervjuaren kan få möjlighet att 

testa intervjuguidens olika teman och frågor (2007:268). Av denna anledning har jag gjort två 

provintervjuer, vilka inte presenteras i studien. Genom dessa kunde jag tydligt se vilka 

frågeställningar som behövde omformuleras samt om temastrukturen följde en logisk ordning.  

Samtliga intervjuer tog mellan 35 och 60 minuter och utfördes på den skola där eleverna 

studerar. Då det är svårt att ge eleverna en exakt tidsram valde jag att inte avbryta intervjuerna 

även om de sträckte sig över utsatt tid, dock i samråd med elevernas lärare samt med hänsyn till 

eventuella lektioner och raster.  

 

 

5.3 Databearbetning och analysmetod 

För att bearbeta det inspelade materialet har intervjuerna transkriberats, vilket kan kallas för en 

form av analys, då en del fastställanden och beslut fattades under själva transkriberingsprocessen. 

I det transkriberade materialet markerades inte betoning och pauser. Talet skrevs dock ner så 

ordagrant som möjligt och även min egen del av intervjuerna transkriberades.   

Vidare bör nämnas att analysen av det transkriberade materialet har skett i två steg. Först 

genom kodning, vilket enlig Aspers (2007) enkelt utryckt betyder att man sammanfattar materialet 

utifrån teman som bygger på studiens frågeställningar och teoretiska perspektiv (2007:165).  De 
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utvalda temana är: introduktion i svensk skola, det svenska språket, medlemskap i den sociala 

gemenskapen, övergången till ordinarie klass samt framtidsdrömmar.  

Analysarbetet fortskred därefter genom en komparativ analys där de olika elevernas 

intervjusvar och sätt att uttrycka sig om ett specifikt fenomen jämfördes i relation till varandra. 

Genom att bearbeta intervjuerna i dessa två steg kunde jag söka samband och mönster i 

respektive elevs intervju samt få en tydlig översikt över studiens teman.  Nämnas bör även att 

elevernas intervjusvar inte bara analyserades utifrån studiens teoretiska begrepp, utan även utifrån 

och i relation till den tidigare forskningen.  

 

 

5.4 Reflektion över metoden 

Valet av metod beror på vad man vill ha svar på i sin forskning och en del frågeställningar kan 

vara svåra att besvara endast med en kvantitativ metod. Frågor som rör människors upplevelser 

och verklighetssyn, som i detta fall, är lättare att besvara med hjälp av kvalitativa metoder och 

fördelarna med att använda en halvstrukturerad intervjumetod är därmed att intervjuaren lättare 

får en djupare helhetsbild. Dock är det viktigt att påpeka att det alltid uppstår en ömsesidig 

påverkan. I och med det mänskliga samspelet och intervjupersonens tolkningsföreträde är det lätt 

att hävda att metoden inte är objektiv. Verkligheten kan uppfattas på olika sätt och det finns 

därför ingen definitiv objektiv sanning. Därför är det viktigt att intervjuaren bortser från sina 

egna känslor, referensramar och tidigare kunskap. Men även om det är viktigt att ha ett objektivt 

förhållningssätt är subjektiviteten nödvändig för att skapa mening då förståelse förutsätter 

tolkning. Därför bör nämnas att de tolkningar jag gjort dels måste betraktas utifrån studiens 

teoretiska begrepp men även utifrån vem jag är som person i den sociala praktiken. 

Relevant är även att då de intervjuade eleverna inte fullt ut behärskar det svenska språket 

kan det skapa svårigheter såväl för mig som för eleverna då missförstånd och 

kommunikationssvårigheter kan förekomma. Ännu en faktor som påverkar studiens reliabilitet 

handlar om den urvalsprocess där eleverna som har intervjuats är utvalda av skolornas  

verksamma förberedelseklasslärare, och inte slumpvis av mig som intervjuare. Då även detta 

påverkar resultatet är jag medveten om att det inte är en enhetlig bild av alla nyanlända elevers 

erfarenheter av den första tiden i svensk skola som speglas i studien. Dock, som nämnts tidigare, 

syftar inte studien till statistiskt generaliserbarhet, utan till att belysa hur dessa åtta informanter 

beskriver och berättar om skolgången i förberedelseklass. 
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5.5 Etiska aspekter 

Etiska överväganden är viktiga i alla undersökningar men speciellt när dessa indirekt eller direkt 

gäller människor som deltagit i undersökningen. I kvalitativa intervjuer med få informanter är det 

således mycket viktigt att följa de etiska riktlinjer som finns. Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns 

fyra allmänna huvudkrav som ska följas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet och samtyckeskravet menas att informanterna ska 

informeras om undersökningens syfte, att deras medverkan är frivilligt samt vilka andra vilkor 

som gäller för deras deltagande. Dessa krav har uppfyllts genom att informanterna informerats 

om att deras medverkan är frivillig samt vad studiens generella syfte är redan innan intervjuerna. 

Med konfidentialitetskravet menas att informanterna i undersökningen ska ges konfidentialitet 

och nyttjandekravet syftar till att alla insamlade uppgifter endast ska användas inom forskning. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts då de intervjuade eleverna men även skolorna är 

avidentifierade i den färdiga texten och nyttjandekravet uppfylls då materialet som har insamlats 

under intervjuerna endast har använts för att öka förståelsen och underöka hur nyanlända elever i 

grundskolan upplever och berättar om den första tiden i svensk skola (Vetenskapsrådet, 1990:6 

ff.). 

 

 

5.6 Beskrivning av studiens informanter 

Arash kommer från Syrien, är 14 år och har bott i Sverige sedan nio månader tillbaka. Hans 

modersmål är arabiska men då han i Syrien gått i en engelskspråkig skola väljer han att utföra 

intervjun på engelska. Sedan två veckor tillbaka har han gått i förberedelseklassen. Han kom till 

Sverige tillsammans med sin familj och bor idag i ett bostadsområde som ligger tjugo minuters 

bilväg från skolan.  

Mahmud som är 13 år och kommer från Somalia har bott i Sverige och gått i förberedelseklassen 

i över tre år men ska inom en snar framtid få övergå till ordinarie klass. Hans modermål är 

somaliska men han säger att han, utöver svenska, även talar lite arabiska och swahili. Mahmud 

bor i ett angränsande bostadsområde och pendlar till skolan varje dag med buss. Han har ingen 

skolbakgrund från Somalia och flyttade till Sverige tillsammans med sin mamma då hans pappa 

sedan 10 år tillbaka bott och arbetat i Sverige. 

Yasmina är 15 år, kommer från Iran och talar utöver svenska även persiska och engelska. 

Tillsammans med sin familj kom Yasmina till Sverige för ungefär ett år sedan då hennes pappa 

blivit erbjuden arbete i Sverige. I Iran har hon gått i skolan sedan hon var sju år gammal och hon 



19 
 

är nu i övergångsskedet från förberedelseklass, där hon gått i åtta månader, för att successivt 

övergå till ordinarie klass. 

Shirin kommer från Afghanistan men har i flera år bott i Iran innan hon flyttade till Sverige. Hon 

är 15 år gammal och har skolbakgrund i både Afghanistan och Iran, även om hon själv säger att 

afghaners skolgång i Iran inte går att jämföra med iraniers. Shirin har gått i förberedelseklassen i 

drygt åtta månader och är nu i övergångsskedet att börja i ordinarie klass.  Hon kom till Sverige 

för ungefär ett år sedan tillsammans med hela sin familj. Hennes modersmål är dari men hon talar 

även persiska och engelska.  

Hassan som är 17 år gammal kom ensam till Sverige för 11 månader sedan från Iran. 

Ursprungligen kommer han från Afghanistan men har bott i Iran innan han flyttade till Sverige. I 

förberedelseklassen har Hassan gått i drygt tre månader. Han har ingen tidigare skolbakgrund och 

säger inledningsvis under intervjun att han inte vill prata om tiden innan han kom till Sverige.  

Utöver svenska talar Hassan dari, persiska och engelska. 

Arun fyller snart 15 och kommer från Pakistan. Hans pappa har bott i Sverige sedan tio år 

tillbaka och av den anledningen flyttade Aruns familj till Sverige för sju månader sedan. Arun är 

flerspråkig och talar utöver urdu som är hans modersmål, engelska, hindi, punjabi, arabiska och 

svenska. Även om urdu är hans modersmål menar Arun att hans engelska är bättre. Sedan fyra 

års ålder har han gått i skolan. Arun fick gå i förberedelseklassen i två månader och idag går han i 

en av skolans ordinarie klasser. 

Rakia är 15 år och kom till Sverige från sitt hemland Eritrea för drygt tre år sedan för att bo med 

sin mamma, som vid denna tid redan bott i Sverige i lite över ett år. I tre terminer fick hon gå i 

förberedelseklassen innan hon helt övergick till ordinarie klass, där hon nu har gått i snart två år. 

Rakias modersmål är tigreanska och i Eritrea fick hon börja i skolan vid sju års ålder.  

Yasir fyller snart 17 år och har varit i Sverige i ungefär nio månader, vilka tre av dem har 

spenderats i förberedelseklassen. Ursprungligen kommer han från Afghanistan men har bott i 

Iran innan han kommit till Sverige. Yasir har ingen skolbakgrund i varken Afghanistan eller Iran. 

Hans modermål är dari, men han talar även persiska och pashto.  
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6 Resultat 

I denna del framförs resultatet av intervjuerna. Det insamlade materialet som presenteras är ett 

urval från informanternas intervjuer, delvis för att avgränsa studien men även för att fokusera på 

och besvara studiens syfte och frågeställningar. Men först någonting om de skolor där eleverna 

undervisas. Som nämnt sökte jag att intervjua informanter som går i grundskolans 

förberedelseklass i tre olika skolor. I Skola A, där Mahmud och Arash går, undervisas eleverna 

tillsammans i en förberedelseklass i åldrarna motsvarande årskurserna 4-6. Elevgruppen består av 

18 elever men är till största del uppdelad. I den ena gruppen undervisas de elever som vistats en 

längre tid i Sverige och i den andra går de elever som nyligen anlänt. I Skola B, i vilken Yassir, 

Yasmina och Shirin går, läser eleverna i stället tillsammans i en grupp med 20 elever i årskurserna 

7-9. Gruppen är språkhomogen och består av en 15 daritalande och 5 arabisktalande elever. I 

Skola C, undervisas Arun, Rakia och Yassir tillsammans i en grupp med 19 elever som kallas för 

Slussen där eleverna är i åldrarna motsvarande årskurserna 7-9. Tanken med Slussen är att de 

nyanlända eleverna ska övergå till ordinarie klass så snabbt som möjligt. Eleverna går därför i 

klassen mellan tre till sex månader för att sedan övergå till ordinarie klass på heltid.  

Resultatets disposition utgår från studiens teoretiska grund och begrepp samt presenteras 

med hjälp av de översiktliga temana som valt ut från empirin.   

 

 

6.1 Mötet med den svenska skolan 

Majoriteten av de intervjuade eleverna beskriver mötet med den svenska skolan genom att 

jämföra sin skolsituation i hemlandet med skolan i Sverige. Arash, som endast gått i 

förberedelseklass i snart tre veckor, säger att det bästa med svensk skola är att det finns stora och 

rymliga klassrum samt att man får gratis mat i skolan. Enligt honom är det mycket lättare att bo i 

Sverige än i Syrien. I Sverige bestämmer ingen och han säger att det är bra att man kan leka fritt 

på rasten. Likt Arash uppger även Arun, som varit i Sverige i sju månader och nyligen har 

övergått till ordinarie klass, att man är friare i svensk skola än vad man är i hans hemland 

Pakistan. 

 

You don´t have any depression. In Pakistan the teacher will punish you and hit 

you here with a stick (visar på sina fingrar). You know I got so much 

punishment from the school because I got bad handwriting […] Here It's 

freedom, and that is really good (Intervju med Arun 2013-04-18).  

 

Vidare säger Arun att han är glad att han har fått börja i svensk skola. ”It's hard but the school 

system in Pakistan is much worse than in Sweden” (ibid.).  Även Yasir, som saknar skolbakgrund, 
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berättar om sitt möte med den svenska skolan genom att jämföra Sverige med Iran.  Han säger 

att han blev väldigt glad när han fick veta att han skulle flytta till Sverige. ”Jag är glad därför jag är 

få gå i skolan och jag läser bok och jag går i central Estockolm och andra stan. Jätte roligt för 

mig. I Iran det går inte” (Intervju med Yasir 2013-04-18).  Att få gå i skolan är något Yasir 

beskriver som en dröm. I Iran bodde och jobbade han i olika höghus, där han städade och 

målade, från tidigt på morgonen till sent på kvällen.  

Även om de flesta eleverna skildrar den svenska skolan som positiv hävdar flera av dem att 

det allra första mötet med skolan varit nervöst och känts ovisst. Mahmod säger att tiden var hård 

då han inte förstod eller kunde tala svenska. Han berättar hur konstigt det kändes att träffa lärare 

och klasskamrater för första gången och hur nervös han var att alla skulle skratta åt honom. På 

ett liknande sätt beskriver Rakia mötet med Sverige. Enligt henne kom det som en obehaglig 

chock att komma till ett land där det var kalla minus grader, snöade och var mörkt redan kl. tre på 

dagen. Rakia beskriver tiden i förberedelseklassen som en obestämd nervös, men samtidigt 

väldigt ljus tid. Hon är glad för att hon idag inte bor i sitt hemland, men säger samtidigt att hon 

varken känner sig hemma i Sverige eller i Eritrea. 

Utöver den nervositet som en majoritet av eleverna känt vid ankomsten till Sverige beskrivs 

även tiden mellan ankomsten till Sverige och skolstarten som en lång och oförutsebar väntan. 

Arash fick vänta i åtta månader. Han säger att det var otroligt jobbigt att inte veta vad som skulle 

hända: ”I just sit and waiting and waiting. It was hard, very sad. But now coming and It's too 

much nice” (Intervju med Arash 2013-04-23). Även Shirin och Hassan beskriver tiden mellan 

ankomsten och skolstart som jobbig. Men medan Shirin spenderade tiden genom att på egen 

hand lära sig om Sverige genom tidningar och TV, bestämde sig Hassan för att det inte var värt 

mödan.  Han framhåller att han till en början bestämt sig för att ge upp men att han idag har en 

annan syn på sin livssituation. Han säger:  

 

Fråga: Ok. And do you like it? 

Hassan: Yes! Before I didn´t because I was very I was very disappointed because 

I was rejected from the immigration. No I´m trying to change my life. Because 

It's important to me. 

(Intervju med Hassan 2013-04-10). 

 

Vidare förklarar Hassan att han haft en tuff bakgrund i Iran men att han inte vill prata om det. 

Han var ensamkommande och berättar att det var svårt då det inte fanns någon som kunde hjälpa 

honom att förstå hur Sverige fungerar.  

 Oavsett tidigare skolerfarenheter beskrivs tiden i förberedelseklass av de intervjuade 

eleverna som en naturlig del i deras integration i den svenska skolan. När jag frågar Hassan vad 
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han tycker om att gå i förberedelseklass tittar han konfunderat på mig och frågar: ”So ehh, what 

do you think? Is there somewhere else without here?” (Intervju med Hassan 2013-04-10). På 

liknande sätt reagerar många av de intervjuade eleverna. Ingen av dem ger uttryck för att de hellre 

hade velat börja i ordinarie klass direkt. När jag berättar för Arun att en del skolor inte har någon 

introduktionsklass och att nyanlända elever får börja i skolans ordinarie klasser direkt skrattar han 

och säger: ”I feel sad for those students. How will they understand?” (intervju med Arun 2013-

04-18).   

 Speciellt positiva är eleverna gentemot klassens lärare. Arun, som inte länge går i klassen, 

talar varmt om sin förberedelseklasslärare och berättar att han alltid kommer ha en speciell 

relation till henne eftersom hon ställt upp för honom och varit ett bra stöd när han behövt hjälp. 

På ett liknande sätt menar Yassir att han får stöd. Vidare uppger han att hans lärare i klassen bryr 

sig om honom samt att hon alltid har tid för honom, även när hon själv har mycket att göra. Likt 

Yassir och Arun, berättar Shirin och Yasmina att de har en god relation med sin 

förberedelseklasslärare och att det är bra att hon talar sakta och tar sig tid att förklara när de inte 

förstår. Dock framhåller de att utbildningstakten och nivån i förberedelseklassen inte är lika hög 

som den de är vana vid i Iran. Enligt Shirin är man ofta ledig och utan läxor, vilket hon säger inte 

är fallet i Iran där man måste plugga hela dagarna. På ett liknande sätt beskriver Yasmina 

skillnaden mellan den iranska och svenska skolan. Hon framhåller att hon ofta är ledig, vilket hon 

säger är roligt men samtidigt dåligt för hennes studier.  

 

 

6.2 Det ”enkla” svenska språket 

Flera av eleverna uttrycker att de till en början upplevt det svenska språket som väldigt svårt men 

att det efter en tid känts lättare och mer överkomligt.  Att komma till Sverige och inte förstå eller 

kunna uttrycka sig beskrivs som det största hindret. Dock menar många att det blir lättare för 

varje dag och att de med tiden kommer att lära sig att tala ”perfekt” svenska. Arash är en av dem 

som har en positiv inställning och är övertygad om att han inom en snar framtid till fullo kommer 

att behärska och förstå språket. Enligt honom förstår han redan 25 % av all svenska och han är 

övertygad om att han kommer att vara flytande inom sex månader.  

 

Fråga: And you just been here for two weeks, that is almost nothing 

Maher: No, no not nothing. I learn and other, a new word every day. 

Fråga: That is really good. And you don’t think it’s hard? 

Maher: Nothing is hard. Give me anything and I will do it. 

(Intervju med Arash 2013-04-23). 
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Även Yasir uppger att det är enkelt att lära sig svenska men att det till en början känts svårt då 

han inte kunnat förstå eller uttrycka sig. Han säger: ”Första gången jag tycker de e svenska va 

mycket svår och ja läser två eller tre månader sen ja kan det inte svårt, det ät jättelätt” (Intervju 

med Yassir 2013-04-18). Vidare förklarar han att han väljer att inte lyssna på de daritalande 

eleverna i klassen och att han i stället koncentrerar sig på att lära sig nya ord. Hans förhoppning 

är att han kommer att kunna prata ”bra” svenska om två eller tre månader och han säger: ”Jag 

prata med alla svenska, inte rädd. Jag prata fel, jag prata rätt” (Ibid.). Yasir menar att det inte gör 

någonting om han först säger fel då han genom att bli rättad lär sig vad som är korrekt.  

Precis som Yassir beskriver Hassan, Yasmina och Shirin, vilka alla tre går i en 

förberedelseklass där en stor majoritet av eleverna är daritalande, att det inte är till deras fördel att 

alla talar dari i klassrummet. De framhåller att en språkligt heterogen förberedelseklass är bättre 

än en homogen och Yasmina säger att det är bättre när det finns många språk i klassen då man på 

så sätt tvingas tala svenska. Vidare poängterar hon även att det finns många killar i klassen, som 

enligt henne, bara vill leka och skratta medan hon själv vill koncentrera sig på sina studier. Även 

Hassan kritiserar att majoriteten i klassrummet är daritalande. Han säger även, precis som 

Yasmina, att många av killarna i klassen inte är intresserade av att studera vilket gör att de stör i 

klassrummet.  

Att lära sig tala svenska beskrivs av samtliga elever som en förutsättning för att integreras i 

den svenska skolan och dess samhälle. Mahmud säger att han är glad att han inte går i en så kallad 

imamskola, som så många av hans vänner gör. När jag frågar honom varför han inte vill gå i 

imamskola säger han ”min mamma sa gå i FBK så lär du dig mycket svenska och va heter de 

uttala bättre” (Intervju med Mahmud 2013-04-23). Enligt Shirin är det svårt att lära sig tala 

”perfekt” svenska men hon säger samtidigt att det är ett måste om hon ska klara skolan och 

vidare utbilda sig på universitet. Enligt Hassan är det svenska språket det enda som står emellan 

honom och en bra framtid i Sverige. Vidare säger han att han till en början valt att inte lära sig 

svenska, men att han nu har ändrat sig. Han säger: “Now I’m trying to change my life and try to 

learn it […] It’s my second chance in life” (Intervju med Hassan 2013-04-10). Även Yasmina 

beskriver det svenska språket som förutsättning för att leva och studera vidare i Sverige. Hon 

säger ”Om jag jobbar i Sverige för framtiden jag måste tala snabbt svenska. Annars jag får inte 

jobb” (Intervju med Yasmina 2013-04-10).  

Rakia beskriver, likt de andra, hur viktigt det är att behärska en god svenska, dock utan 

samma positiva inställning som resterande av de intervjuade eleverna. Efter att ha gått tre år i 

svensk skola säger hon att det är uttalet som är det svåraste i svenskan. Hon beskriver även ett 

annat hinder som försvårar integreringen i den svenska skolan och berättar att de ordinarie 
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klasslärarna ofta är orättvisa mot henne eftersom hennes svenska inte är som ”deras”. Hon säger: 

”Om vi jobbar i grupp dom andra får E och jag får F. För dom tror ja bara kopierar av andra” 

(Intervju med Rakia 2013-04-18). Vidare poängterar hon även att det inte har att göra med 

rasism, eftersom majoriteten av hennes klasskamrater är från olika länder. I stället säger hon att 

det är på grund av att de tror att hon är dum eftersom hon inte pratar lika bra svenska. Hon 

säger: ”Alltså jag är inte svensk och kan inte lika bra som dom. Det gör mig väl inte dum?” 

(Ibid.). 

 

 

6.3 Svenskan – det nya ämnes- och kommunikationsspråket 

Enligt Arash finns det för många människor i Sverige som talar arabiska. Han säger: ”You come 

to learn Swedish and talk Swedish, not Arabic” (intervju med Arash 2013-04-23). Vidare 

framhåller han att då han talar arabiska hemma och svenska i skolan förstår han inte varför alla i 

Sverige vill att han ska träna på sitt förstaspråk. Likt Arash är det flera av de intervjuade eleverna 

som inte förstår vikten av att bibehålla modersmålet. Även om ett flertal av dem uttrycker att 

undervisning och studiehandledning på modersmålet kan vara bra för få ord och uppgifter 

förklarade för sig, ser de inte vitsen i att bevara sitt förstaspråk för att gynna sin egen kunskaps- 

och språkutveckling. Vidare framhålls även av eleverna att det är det svenska språket som måste 

prioriteras för att de ska få en bra framtid i Sverige. Arun säger att han idag har 

modersmålsundervisning en gång i veckan, men att det snart inte är nödvändigt längre då han 

hela tiden blir bättre på svenska. På ett liknande sätt beskriver även Mahmod vikten av 

modersmålet. Han säger att det är bra att han får mycket hjälp på somaliska, vilket förhindrar 

honom från att glömma sitt modersmål. Dock hävdar han samtidigt att han aldrig kommer att 

flytta tillbaka till Somalia och att det därför inte känns särskilt viktigt.  

Tillskillnad från Arash, Arun och Mahmod, säger istället Hassan att han önskar att han 

hade mer modersmålsundervisning varje vecka. Idag har han undervisning och studiehandledning 

på modersmålet en gång i veckan, vilket han tycker är för lite. ”Before It was two times in a week 

but now comes only one time i a week […] Yes, it’s good, and if it was forever it could be better 

for me” (Intervju med Hassan 2013-04-10). 
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6.4 ”Jag vill bli grupp med dem” – längtan att inkluderas   

Enligt Yassir är det lättare att umgås med andra afghaner eftersom de talar samma språk som 

honom och kan förstå vad han säger. Dock är han övertygad om att han även kommer att få 

svenska vänner, så fort han lär sig språket bättre. På liknande sätt beskriver många av de 

intervjuade eleverna sina relationer med eleverna i de ordinarie klasserna. Arash säger att han idag 

endast pratar med sina klasskamrater i förberedelseklassen men att han snart, inom en till två 

veckor kommer att kunna samtala med alla i skolan. 

  

”We go and we like we know it, but the other student don’t know us, and don’t 

play with us, only hej hej […] Maybe another week or after two week we can go 

with student and talk with them” (Intervju med Arash 2013-04-23).  

 

Precis som Yassir och Arash menar även Hassan att det finns en språkbarriär som gör det svårt 

att bli kompis med de andra eleverna i skolan. Han påpekar att de inte förstår honom, varken när 

han pratar engelska eller svenska med dem. Vidare förklarar han att det kan beror på att svenskar 

är väldigt blyga. Därför har han ännu inte försökt att lära känna någon utanför 

förberedelseklassen.   

För Shirin och Yasmina, som båda är i ett successivt övergångsskede från 

förberedelseklassen, är det viktigt att lära känna de svenska eleverna för att ha någon att tala 

svenska med. Även om de går i samma klass såväl i förberedelseklassen som i ordinarie klass 

väljer de att inte sitta bredvid varandra när de undervisas utanför förberedelseklassen. Yasmina 

säger att hon försöker prata lite med de andra eleverna men att det är svårt. Vidare säger hon att 

det är enklare på Facebook där hon kan ta sin tid och välja sina ord noga. Även Shirin säger att 

hon gärna vill sitta tillsammans med de svenska eleverna. Hon säger: ”Jag vill bli en grupp med 

dem, för att jag kan prata med dem” (Intervju med Shirin 2013-04-10). 

 För Rakia är det väldigt känslosamt att prata om hur det var att försöka hitta vänner i den 

ordinarie klassen. Hon berättar att hon var mobbad och utstött. ”Alla här var inte schyssta. Ja va 

mobbad och sådär. Inte på riktigt men så där va fan gör hon här. Jag vill inte vara i den här 

klassen. Jag fick inte en chans” (Intervju med Shirin 2013-04-18). Vidare berättar Rakia att 

eleverna i ordinarie klass fortfarande pratar bakom hennes rygg och skrattar åt henne. Även om 

det snart var två år sedan hon slutade i förberedelseklassen säger hon att hon längtar tillbaka. 

Hon berättar att hon hade många vänner där och att alla umgicks och pratade med varandra, 

oavsett ursprung och språkkunskaper. Att det var lättare att träffa vänner i förberedelseklassen är 

samtliga intervjuade elever överens om. Arash säger att eleverna i klassen är som han bröder. 

”We are like brother everyone is a friend” (intervju med Arash 2013-04-23). 
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 Enligt Mahmud är det lättare att umgås med elever från ordinarie klass om man är bra på 

fotboll. Själv spelar han fotboll varje rast vilken han menar gör det lättare för honom att umgås 

med alla elever i skolan. Även Arun säger att det är lättare att umgås med eleverna från 

ordinarieklass om man har likande intressen som dem. Sedan två veckor tillbaka började han i 

skolans kulturklass, vilken han beskriver som en klass där ämnen som musik och teater står i 

fokus. Innan övergången till kulturklassen gick han några veckor i en annan av skolans ordinarie 

klasser. Han berättar att de behandlat honom som en ”stranger”.  

 

They dont´t like to talk with the new one, so firstly I was so sad and I 

was like how can I study in this environment […] For example they If I 

sit here, they will not sit with me they will just sit with their own group. 

But in the culture class they were very open. The first day I got friends” 

(Intervju med Arun 2013-04-18).  

 

 Att umgås över internet är något som flera av eleverna beskriver som ett naturligt sätt att 

prata om umgås med andra elever. Flera av dem säger även att de aldrig, utöver sin familj, träffar 

någon efter skoltid och att de när dagen är slut går direkt hem. Arun säger att han genom 

Facebook både kan hålla kontakt med sina vänner i Pakistan och lära känna nya människor i 

Sverige. Även Yasmina säger att det är lättare att samtala över nätet, och så gör även Rakia. Hon 

säger att hon inte gillar att gå ut och att hon hellre stannar hemma. När jag frågar henne varför 

hon inte tycker det är roligt svarar hon att det mest är svenskar som träffas efter skolan.  

 

 

6.5 Övergången till ordinarie klass 

Även om samtliga elever är positivt inställda till fenomenet förberedelseklass, är en 

överväldigande majoritet av dem överens om att klassen endast bör fungera som en sluss där man 

efter kortast möjliga tid får övergå till ordinarie klass. Arun säger att han är glad att han redan 

efter två månader fick övergå till ordinarie klass. Även Yasmina och Shirin är tacksamma för att 

de i stor utsträckning får läsa tillsammans med ordinarie klasser. Yasmina säger att hon lär sig mer 

i den ordinarieklassen och att hon ständigt, genom att lyssna på klasskamrater och lärare, lär sig 

nya ord och sätt att uttrycka sig. Även Yassir ger uttryck åt liknande tankar. Även om han gillar 

att gå i förberedelseklass berättar han att han väldigt gärna vill börja i ordinarie klass. Han 

förklarar att då det finns många afghaner i förberedelseklassen är det bättre om han får läsa 

tillsammans med elever som endast pratar svenska.  

 Hade Rakia fått välja hade hon till skillnad från resterande elever valt att stanna längre än 

tre terminer i förberedelseklass. Delvis för att träna mer på språket, men även för att det rent 
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socialt varit lättare i förberedelseklassen där hon haft bra kontakt med såväl kompisar i klassen 

som med lärare. Även Mahmud uttrycker att han inte haft någon brådska att övergå till ordinarie 

klass. Men efter fyra år i klassen hävdar han nu att han är redo att övergå till ordinarie klass och 

när jag frågar honom varför han inte känt sig redo för ett år sedan svarar han: ”Nej för min 

fröken sa till mig att Mahmud du kan bra svenska men du är inte så bra på matematik, men nu, 

nu kan jag mattematik” (intervju med Mahmud 2012-04-23). Mahmud säger alltså att det inte är 

endast är svenskan som är viktig inför en övergång till ordinarie klass, utan att det även handlar 

om att behärska alla ämnen.  

 

6.6 Framtidsdrömmar 

När jag frågar eleverna vad de har för framtidsdrömmar berättar de med inlevelse och 

beslutsamhet vilka yrken de kommer att arbeta med när de är färdiga i skolan. Eleverna berättar 

att de vill bli allt från pilot och fotbollsproffs till polis och kläddesigner. En del av dem säger att 

de väljer yrke efter vad deras föräldrar uppmuntrar dem till att göra. Men en majoritet uttrycker 

att deras val endast är deras egna.  Arun säger att hans pappa vill att han ska bli pilot men att han 

själv hellre vill arbeta som kläddesigner. Han förklarar att det till skillnad från Pakistan är fritt att 

välja själv i Sverige och att det därför är möjligt för honom att bestämma vad han ska arbeta med, 

utan att någon annan lägger sig i.  

Även om samtliga elever med övertygelse berättar om sina framtidsyrken, uttrycker ett fåtal 

av dem en viss rädsla för att deras prestationer i skolan inte kommer att räcka till och vara nog. 

Rakia säger att hon vill läsa vidare på samhällsprogrammet men att hennes betyg inte räcker till 

och att hon därför kommer bli tvungen att gå på handelsprogrammet. Hon kritiserar det faktum 

att hon, som ”osvensk”, får skriva samma nationella prov som resterande elever i skolan. Hon 

menar att de svenska eleverna har ett övertag och att det är orättvist. Dock säger hon att hennes 

dröm är att arbeta som flygvärdinna, vilket hon hoppas är en möjligt även om hon inte får läsa ett 

studieförberedande program på gymnasiet.  
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7 Analys 

För att besvara studiens syfte avser jag i denna del att knyta samman de ovan nämnda resultaten 

med studiens teoretiska begrepp och grund. Studiens syfte och frågeställningar handlar som 

bekant om hur de åtta intervjuade eleverna uppfattar mötet med den svenska skolan samt hur de 

utifrån utsagor om sin skolsituation skapar sina identiteter. För att behandla studiens syfte men 

även för att hålla fokus på de viktiga temana i empirin presenteras därför analysen utifrån 

studiens frågeställningar.   

- Vilka uppfattningar och erfarenheter uttrycker eleverna om den första tiden i svensk skola och 

förberedelseklass? 

- Vilka möjligheter och hinder identifieras av eleverna och hur beskriver de sitt medlemskap i den sociala 

gemenskapen? 

- På vilka sätt beskriver de intervjuade eleverna sina identiteter, som det framgår i deras utsagor?  

 

7.1 Uppfattningar och erfarenheter om tiden i förberedelseklass 

I Axelsson och Norrbacka Landsbergs (1998) studie skildras förberedelseklassen som en 

introduktionsform där de undervisande lärarna får möjlighet att utgå från varje elevs individuella 

behov samtidigt som eleverna successivt kan integreras och bekanta sig med den svenska skolan. 

På ett liknande sätt beskriver även de intervjuade eleverna tiden i förberedelseklassen. Genom att 

placera det svenska samhället på en piedestal och jämföra den svenska skolan med sin 

skolsituation i hemlandet, beskriver eleverna hur mycket friare, rymligare och bättre det är i 

Sverige och den svenska skolan. Maten är gratis och skolan likaså, lärarna är inte våldsamma och 

det finns goda framtidsutsikter samt möjligheter att studera på universitet.   

I och med denna beskrivning av den svenska skolan i kontrast till hemlandets situation 

skildrar eleverna en längtan efter en ny identitet. Den sociala identiteten beskriver vem någon är 

och grundar sig på en uppsättning gemensamma mål och de nyanlända eleverna uttrycker denna 

önskan genom att beskriva ankomsten till Sverige som en nystart och en möjlighet att få börja 

om. Intressant är dock att de inte har mycket annat än tidigare erfarenheter från hemlandet och 

förberedelseklassen att jämföra med. Samtliga elever beskriver förberedelseklassen som en 

naturlig väg in i det svenska samhället, en sluss eller en väg till integration. Men då eleverna inte 

vet mer än vad de själva har upplevt är det svårt att se deras erfarenheter som ofärgade och 

objektiva. I detta sammanhang bör även nämnas att elevernas förberedelseklasser skiljer sig 

mycket från varandra, vilket är intressant då elevernas utsagor inte gör det.  
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Studiens resultat visar alltså på att eleverna oavsett förberedelseklasstyp har goda erfarenheter och 

upplevelser av tiden i klassen. Den forskning som visar på att nyanlända elevers studiemotivation 

samt självförtroende försämras i och med en skolintroduktion i form av förberedelseklass, kan 

alltså ifrågasättas utifrån de intervjuade elevernas utsagor. I stället går det utifrån en majoritet av 

eleverna att utläsa hopp och förväntningar. Såväl inför övergången till ordinarie klass som inför 

gymnasiestudier och det framtida arbetslivet. 

Samtidigt som eleverna uttrycker en längtan till att bli en del av det svenska samhället 

skildras även en oro och en rädsla över en fortfarande ganska oviss framtid. Även om det 

generella mötet med det svenska samhället beskrivs som positivt framhåller samtliga elever att 

den första tiden i Sverige varit svår. Mötet med klasskamrater och ett nytt språk skildras som 

påfrestande och så gör även tiden mellan ankomsten och skolstarten. Här skildras en rädsla för 

att inte inkluderas och passa in. En av eleverna, som vistats i Sverige i drygt tre år, framhåller att 

hon varken känner sig hemma i Sverige eller sitt hemland. Här beskrivs även skräcken över att bli 

förlöjligad eller att inte förstå det talade språket. Ett flertal av eleverna menar att de ofta uppfattas 

som mindre intelligenta, på grund av att de inte är ”svenskar” och inte behärskar det svenska 

språket. 

I elevernas intervjuer framkommer tydligt att det finns ett hierarkiskt system där ”vi”, 

”förberedelseklasseleverna” står lägst i rang medan ”dem”, ”svenskarna” står högst. Att vara 

svensk beskrivs vidare som någonting eftertraktat och även om eleverna uttrycker att det kommer 

att ta lite tid, så är flera av dem hoppfulla att de kommer bli en av ”dem”. Att eftersträva en ny 

identitet är alltså någonting som samtliga intervjuade elever gör. De beskriver en social 

kategorisering, där de själva såväl som resterande elever i skolan är delaktiga i att skapa kategorier 

som står i motsats till varandra.  

 

 

7.2 Möjligheter, hinder och medlemskap i den sociala gemenskapen 

Genom att skildra det svenska samhället, förberedelseklassen samt den svenska skolan i sin helhet 

som positiv beskriver de intervjuade eleverna möjligheterna om en ny och ljus framtid i Sverige. 

Oavsett utbildningsbakgrund beskriver de Sverige som en fristad med utbildningsmöjligheter där 

ingenting är omöjligt. De siktar alla högt, och det finns en genomgående känsla av glädje hos dem 

när de talar om vad de vill arbeta med i framtiden. ”It's my second chance in life” säger en av 

eleverna, vilket speglar många av de intervjuade elevernas sätt att se på flytten till Sverige. De 

uttrycker en vilja att integreras samtidigt som de visar en vilja att bryta sig loss från traditioner 

och föräldrars önskningar. En av eleverna säger att hans pappa vill att han ska bli pilot, men att 
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han själv vill arbeta som kläddesigner. Han menar att det finns en möjlighet att välja i Sverige, 

vilket för honom är någonting nytt, då detta inte varit fallet i hans hemland. 

Utöver den nystart som av eleverna beskrivs som en möjlighet, skildrar de även det svenska 

språket som en möjlighet till integration och inkludering i den svenska samhörigheten. Språket 

skildras här som en inkörsport till en social gemenskap där det är språkbruket, och inte någons 

härkomst, som avgör huruvida någon inkluderas i det svenska samhället eller inte. Eleverna 

tillskriver alltså sig själva, men även andra, identiteter utifrån språkbruk och skapar således olika 

sociala kategorier där språket är den avgörande och särskiljande faktorn. De skildrar ”svenskar” 

som medlemmar i en språkgemenskap där man utifrån kunskaper i det svenska språket kan 

avgöra vem som är en del av gemenskapen och vem som inte är det. Dock ger de inte uttryck för 

att deras eget modersmål, i denna kontext, ger dem tillträde till en språkgemenskap. I stället ger 

eleverna uttryck för att vara en del av en språkgemenskap som utgörs av nyanlända 

förberedelseklasselever. I denna språkgemenskap är den gemensamma språkliga nämnaren att 

ingen ännu behärskar det svenska språket, men att samtliga har som mål att göra det.   

Språket skapar alltså utifrån elevernas utsagor en möjlighet att integreras i det svenska 

samhället och skolan, men det skapar även svårigheter då eleverna genom att kategoriseras, både 

av sig själva och av samhället, exkluderas från den svenska språkgemenskapen. Även om det 

svenska språket av eleverna beskrivs som en möjlighet är det alltså utifrån de resultat som 

framkommit i studien snarare mer korrekt att benämna som ett hinder i eleveras integrering. Det 

gör dessutom att de flesta av dem väljer att bortprioritera sitt modersmål in favör till att lära sig 

svenska. En av eleverna säger att han inte förstår varför så många pratar arabiska i ett land där det 

är meningen att man ska tala svenska. På liknande sätt skildrar många av de intervjuade eleverna 

vikten av modersmålet.  Anmärkningsvärt är här att ingen av eleverna tycks ha fått förklarat 

varför modersmålet är viktigt att bibehålla. I stället vill eleverna lära sig svenska på bekostnad av 

sitt modersmål, då fokus endast ligger på att lära sig ”perfekt” svenska, vilket beskrivs som en 

förutsättning för att få en bra framtid i Sverige.   

Ännu ett hinder, nära förknippat med språket, är det faktum att de nyanlända eleverna inte 

umgås eller har några relationer med eleverna från de ordinarie klasserna. Likt språkets 

exkluderande effekt skapar förberedelseklassen här en situation där de nyanlända eleverna 

särskiljs från övriga elever i skolan, vilket vidare gör att en ännu tydligare social kategorisering och 

ett ”vi” och ”dem” skapas.  På samma sätt som eleverna skildrar en längtan efter att lära sig tala 

”perfekt” svenska, uttrycker de en önskan att lära känna de ”svenska” eleverna bättre. Två av de 

intervjuade eleverna framhåller att de inte sitter bredvid varandra under lektionstid med ordinarie 

klass, men att de alltid gör det i förberedelseklassen. För dem är det viktigare att bli en del av den 
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svenska språkgemenskapen än att sitta med sina vänner på lektionstid. Likt Giddens 

assimileringsmodell beskriver således dessa elever hur de är beredda att åsidosätta relationer för 

att integreras och bli en del av den sociala gemenskapen. Intressant i denna kontext är att de 

elever som vistats längst tid i Sverige och i ordinarie klass är de som uttrycker att det är svårast att 

träffa vänner utanför förberedelseklassen. För att integreras är eleverna därför av uppfattningen 

att de måste förändras, och därigenom assimileras. Detta genom att prioritera svenskan framför 

modersmålet, men även genom att ge företräde åt relationer med svenska elever framför eleverna 

i förberedelseklassen. 

Sammanfattningsvis problematiserar de intervjuade eleverna integreringen i den svenska 

skolan både utifrån ett språk- och relationsperspektiv då de indirekt beskriver hur de utifrån dessa 

två perspektiv segregeras och assimileras. Vidare förekommer en tydlig social kategorisering där 

eleverna i förberedelseklass representerar en grupp medan eleverna i de ordinarie klasserna 

representerar en annan. Språket såväl som relationerna med de svenska eleverna beskrivs som 

utgångspunkter för att få en bra framtid i Sverige och övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klass beskrivs som ett kvitto på att de är på god väg att nå dit. Eleverna framhåller hur 

de inte behärskar de språkliga normer som krävs för att tillhöra den svenskspråkiga 

språkgemenskapen och en del av dem uttrycker även en rädsla över att kanske aldrig få vara en 

del av den. Även om dessa faktorer nämns såväl indirekt som direkt är dock samtliga elever 

positivt inställda till både fenomenet förberedelseklass och den svenska skolan generellt. Av de 

elever som fortfarande går i förberedelseklassen uttrycker samtliga en stark vilja att integreras och 

övergå till ordinarie klass så snabbt som möjligt. För dem symboliserar övergången en lyckad 

integrering och att de är på god väg att inkluderas i den svenska sociala gemenskapen. 

 

 

7.3 Elevernas identiteter 

I denna studie framkommer inte ett specifikt sätt att tala eller beskriva identiteter då elevernas 

bakgrunder och erfarenheter såväl i hemlandet som i den svenska skolan skiljer sig ifrån varandra. 

Dock kan elevernas identitetsuppfattningar analyseras utifrån ett allmänt perspektiv då deras 

berättelser innehåller ett flertal faktorer som återkommer i samtliga elevers utsagor. 

Som tidigare nämnt skildrar de intervjuade eleverna en längtan efter en ny social identitet 

där de i stället för att kategoriseras som ”förberedelseklasselever” vill uppfattas som en del av den 

svenska sociala gemenskapen. Samtliga elever uttrycker hur de iklädda iakttagares roller betraktar 

det svenska samhället utifrån och hur detta utanförskap är en del av deras identifikation. 

Intressant är här att även de elever som redan övergått från förberedelseklass till ordinarie klass 
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tycks identifierar sig med den sociala identiteten ”utanför” eller ”förberedelseklasselev”.  En av 

eleverna framhåller att hon, efter dryg två år i ordinarie klass, fortfarande inte identifierar sig med 

resterande elever i klassen då hon känner sig orättvis behandlad av såväl lärare som elever i 

skolan. Genom att säga ”Alltså jag är inte svensk och kan inte lika bra som dom” ger hon uttryck 

för att själv skapa en indelning mellan henne själv och ”dom”. Det hon menar är alltså att hon 

inte behärskar de normer och regler som krävs för att tillhöra identiteten ”svensk” och att hon 

fortfarande tillskriver sig identiteten ”förberedelseklasselev”. Denna elev, precis som samtliga 

elever, uttrycker alltså inte endast sin sociala identitet utifrån den egna självbilden, utan även 

utifrån den bild de uppfattar att omgivningen tillskriver dem. Vidare ger de uttryck för att 

omgivningen, i och med förberedelseklassen, har placerat dem i en grupp som per automatik 

ställer dem utanför de ordinarie klassernas gemenskap. 

Utöver sociala identiteter som visar inom vilken social gruppkonstellation eleverna tillhör, 

beskriver eleverna även olika typer av personliga identiteter, där fokus istället vilar på elevernas 

egna föreställningar om sig själva samt vad som skiljer dem ifrån andra. Här tillskriver eleverna 

sig sina identiteter främst genom etnicitet och det talade språket, genom vilka de skapar gränser 

mellan gemenskaper och särskiljer sig från de svenskatalande eleverna. Dock bortprioriterar 

eleverna modersmålet samtidigt som de inte behärskar svenskan fullt ut, vilket gör att de placerar 

sig själva i ett gränsland. De skildrar hur de är på väg från sin gamla identitet till sin nya och 

definierar sig själva som utanför det svenska samhället.  Flera av eleverna uttrycker alltså att de 

har svårigheter att hålla sin nationella och kulturella identitet intakt vilket leder till att de varken 

identifierar sig med sitt hemland eller med Sverige.  

Sammanfattningsvis vill eleverna uppfattas och identifieras som en del av den svenska 

gemenskapen, både av sig själva men även av det omgivande samhället. Dock tillskriver eleverna 

sig själva, men även andra, identiteter utifrån språkbruk vilket skapar olika sociala kategorier där 

språket är den avgörande och särskiljande faktorn. Likt Stier (2003) visar elevernas utsagor hur 

identiteter endast blir meningsfulla i relation till någonting annat. Elevernas personliga identiteter 

kan således inte omformas utan att deras sociala identiteter gör det. För att eleverna ska ändra sin 

egen självbild måste de alltså uppleva att det omgivande samhället gör detsamma. 
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8 Diskussion 

Likt den tidigare forskningen problematiserar de intervjuade eleverna det svenska språket, skolans 

kategorisering samt övergången till ordinarie klass. De beskriver förberedelseklassen som ett 

väntrum, språket som en förutsättning för att lyckas i det svenska samhället samt hur svårt det är 

att göra sig delaktig i den svenska gemenskapen. Denna studies syfte och frågeställningar handlar 

om hur de nyanlända eleverna beskriver det första mötet med den svenska skolan samt hur de 

skapar sina identiteter utifrån utsagor om sin skolsituation i förberedelseklass. Ovan har jag 

analyserat elevernas yttranden utifrån studiens teoretiska perspektiv och i denna del ämnar jag 

därför att även diskutera studiens resultat utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras 

även möjlig framtida forskning. 

 

 

8.1 Utifrån tidigare forskning 

Huruvida förberedelseklass är den undervisningsform som gynnar de nyanlända eleverna bäst är 

en frågeställning som den tidigare forskningen är oense om, och dessa två sidor av ett och samma 

mynt framkommer även i denna studie. Likt Rodell Olgac (1995) beskriver eleverna hur de i och 

med förberedelseklassen på ett tryggt sätt har vaggats in i den svenska skolan. De jämför sin 

situation i hemlandet med den svenska skolan och betonar vikten av såväl lärarna som 

klasskamraterna i förberedelseklassen. Dock framkommer även en baksida av introduktionen 

utifrån elevernas intervjuer. I likhet med Fridlund (2011), såväl som Evaldsson (2003) och 

Cederberg (2006), problematiseras en uppdelning utifrån en språklig kompetens, där 

förberedelseklassens inkluderande syfte i stället för att inkludera eleverna leder till att de avskiljs 

samt kulturellt och språkligt försvenskas. De intervjuade eleverna beskriver hur de kategoriseras 

och identifieras utifrån sin placering i förberedelseklassen. Ett flertal av eleverna skildrar även hur 

de är beredda att assimileras för att bli en del av den svenska skolan. Detta genom att prioritera 

det svenska språket framför modersmålet, men även genom att ge företräde åt relationer med 

svenska elever framför elever i förberedelseklass. 

Förberedelseklassen har alltså, med utgångspunkt i denna studie, en ”skyddande” men även 

exkluderande effekt vilket gör att en tydlig social kategorisering samt ett ”vi” och ett ”dem” 

skapas. Det är dock inte bara förberedelseklassen i sig som ligger till grund för denna 

kategorisering, utan även det svenska språket. Vikten av att tala ”ren” svenska har i såväl denna 

studie som den tidigare forskningen visat sig vara en essentiell grundsten i elevernas integrations- 

och identitetsprocess. Utifrån studiens resultat, men även utifrån Runfors (2003), Bunar (2007) 

och Cederberg (2006) är det tydligt att språkbruket framstår som ett villkor för att eleverna ska 
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kunna bli en del av den svenska språkgemenskapen. Samtliga studier påvisar vidare att det finns 

en stark önskan hos eleverna att utveckla en bättre svenska. Språket framhålls här som grunden 

för all framgång och en god svenska beskrivs därmed som en förutsättning för att de nyanlända 

ska få jämlika möjligheter i framtiden.   

Liksom den tidigare forskningen visar även denna studie hur de intervjuade eleverna 

uttrycker en längtan efter att skapa relationer med ”svenska” elever och bli en del av deras 

gruppsamhörighet. Eleverna i Kallstenius (2007) studie uttrycker en önskan att bygga nätverk 

med etniskt svenska elever för att bli integrerade och accepterade, och detta är även en tendens 

som tydligt kan urskiljas utifrån de intervjuade eleverna i denna studie. Intressant i denna kontext 

är dock att det har visat sig finnas två ”läger” med två skilda synsätt bland de intervjuade 

eleverna, de som fortfarande går i förberedelseklassen samt de som övergått till ordinarie klass 

eller är i ett successivt övergångsskede. Att det finns en skillnad mellan de två elevgrupperna är i 

sig inte konstigt då de befinner sig i olika skeden i integrationsprocessen. Det som dock är 

anmärkningsvärt är på vilka sätt deras identitetsskapanden skiljer sig ifrån varandra. De elever 

som redan övergått från förberedelseklassen identifierar sig inte i någon mån med eleverna i 

ordinarie klass, och de ger heller inte uttryck för att detta kommer att förändras. De elever som 

fortfarande går i förberedelseklassen ger inte heller uttryck för att identifiera sig med kategorin 

”svensk”. Men det som skiljer dessa elevers synsätt ifrån de andra är hur de framhåller att detta 

kommer att förändras. Denna iakttagelse tolkas utifrån elevernas sätt att tala om sin 

språkutveckling. Samtliga elever som fortfarande undervisas i förberedelseklassen framhåller att 

de tycker att det svenska språket är enkelt att lära sig och att de inom en snar framtid kommer att 

behärska och förstå det. De elever som redan läser tillsammans med ordinarie klasser uttrycker i 

ställer att det svenska språket är svårt. En av de intervjuade eleverna menar dessutom att hon 

uppfattas som mindre intelligent på grund av att hon inte talar ”perfekt” svenska. Detta menar 

hon gör att hon blir annorlunda bemött samt att hon gå grund av detta har svårare att träffa 

vänner i den ordinarie klassen. 

Vidare bör även nämnas att även om en majoritet av de intervjuade eleverna beskriver sin 

integration i de ordinarie klasserna som svår, framkommer en annorlunda bild när de skildrar sina 

framtida identiteter. Tvärt emot Bunars studie (2007), där elevernas negativa inställning till skolan 

präglar deras inställning till framtiden, visar elevernas utsagor att de inte förväntar sig att bli 

diskriminerade efter att ha avslutat sina studier. När samtliga intervjuade elever beskriver sin 

framtid görs det på ett självsäkert och målmedvetet sätt. Den sociala och personliga identitet som 

tidigare skildrats av eleverna, där de iklädda iakttagares roller betraktat den svenska gemenskapen 



35 
 

utifrån, finns det inte ett spår av.  Samtliga elever siktar i stället högt och berättar att de vill arbeta 

med allt från polis och kläddesigner till fotbollsproffs och pilot.  

 

 

8.2 Möjlig framtida forskning 

Under arbetet med denna studie har det framkommit att forskningen om nyanlända elevers 

integration i den svenska skolan samt förberedelseklassen är relativt tunn. Det skulle därför vara 

intressant att göra en mer statistiskt generaliserbar undersökning, likt denna, men med ett 

betydligt större empiriskt material. I denna kontext skulle det även vara intressant att jämföra de 

elever som har integrerats direkt i ordinarie klass med dem som introducerats med hjälp av 

förberedelseklassen. Detta för att, utifrån ett socialisationsperspektiv, söka svar på vilket av 

tillvägagångssätten som enligt elevernas utsagor gör det lättare att bli en del av den sociala samt 

språkliga gemenskapen, men även för att se hur de olika introduktionssätten påverkar eleverna 

utifrån ett inlärningsperspektiv.  

En annan intressant frågeställning för fortsatta studier vore att studera hur lärare och övrig 

skolpersonal upplever de nyanlända elevernas övergång till de ordinarie klasserna. Då det framgår 

i flera studier (se bl.a. Runfors, 2008) hur ”svenska barn” utgör en måttstock som 

”invandrarbarn” jämför utifrån, skulle det vara av vikt att, utifrån lärarnas perspektiv, undersöka 

hur detta mönster kan brytas. Då eleverna påverkas av såväl sin personliga identitet som det 

omgivande samhället, måste en förändring ske i den totala skolverksamheten och således 

innefatta samtliga berörda parter. Det hjälper alltså inte att endast vara medveten om att det finns 

en problematik och utifrån ett elevperspektiv skapa en förändring. Vikten ligger i att undersöka 

varför denna problematik har uppkommit och vad samtliga inom skolans värld kan göra för att 

aktivt arbeta med att inkludera de nyanlända eleverna i den nya gemenskapen. 
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9 Konklusion 

Denna studie syftar till att, utifrån ett konstruktivist synsätt, granska och analysera nyanlända 

elevers möte med den svenska skolan. I huvudsak handlar det om språkbruk och integration, 

samt hur eleverna skapar sina identiteter utifrån sin skolsituation. Studiens huvudresultat visar att 

strukturer i skolan i form av föreställningar baserade på placering i förberedelseklassen, språkbruk 

och relationer upprätthåller sociala kategoriseringar där eleverna avskiljs och isoleras från 

resterande elever i skolan. I studien problematiseras elevernas integrering i de ordinarie klasserna 

utifrån ett språk- och relationsperspektiv. Här bildas ett hierarkiskt system mellan eleverna där 

”vi”, ”förberedelseklasseleverna” står lägst i rang medan ”dem”, ”svenskarna” står högst. 

Sammanfattningsvis, för att besvara ovan nämnda frågeställningar, visar studien att de 

nyanlända eleverna har goda erfarenheter av såväl mötet med den svenska skolan som 

förberedelseklassen. Förberedelseklassen skildras som en naturlig väg in i det svenska samhället, 

likt en sluss eller en väg till integration.  Dock framkommer även en baksida av introduktionen. 

Som nämnt kategoriseras och identifieras de nyanlända eleverna utifrån sin placering i 

förberedelseklassen. Att vara svensk framstår vidare som någonting eftertraktat och samtliga 

elever ger således uttryck för att eftersträva en ny identitet för få vara en del av den svenska 

sociala gemenskapen. 

Elevernas identiteter skapas av en rad referenspunkter, varav de mest framträdande är 

språket samt relationerna till de ordinarie klassernas elever. Språket såväl som dessa relationer 

skildras här som en inkörsport till en social gemenskap, och övergången från förberedelseklass till 

ordinarie klass beskrivs som ett kvitto på att de är på god väg att nå dit. Problematiskt är dock att 

eleverna ger uttryck för att inte behärskar de språkliga normer som krävs för att tillhöra den 

svenskspråkiga språkgemenskapen och en del av dem uttrycker även en oro över att kanske aldrig 

få vara en del av den. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Tema 1. Biografiska 
bakgrundsfrågor/demografi 
 

 
Tid i Sverige 
 

Hur länge har du bott i 
Sverige/gått i FBK? Vilket land 
kommer du ifrån? Bor du i 
närheten av din skola? Ålder? 
Kön? 

Språkkunskap 
Vilka språk talar du? 

Utbildningsbakgrund 
Utbildningsbakgrund? 

Tema 2. Den svenska 
skolan 
 

 
Introduktion i svensk 
skola 
 

Hur var det att börja i svensk 
skola? Hur gick det till när du 
började? Ungefär hur lång tid 
bodde du i Sverige innan du 
fick börja skolan? Hur var 
första mötet med lärare och 
skolkamrater? 

 
Hemlandets skola 
 

Vad finns det för skillnader 
mellan ditt hemlands skola och 
den svenska skolan (största 
skillnaden?).  Tycker du om att 
gå i skolan? Varför? Hade du 
några förväntningar på den 
svenska skolan?  

 
Kamratkultur 
 

Umgås du med eleverna i de 
ordinarie klasserna? Träffar du 
vänner från skolan utanför 
skolverksamheten? 

Tema 3. Undervisningen 
 

 
Förberedelseklass 
 

Undervisningens innehåller? 
Dina utvecklingsområden? Vad 
är svårt/lätt? bäst/roligt 
respektive sämst/tråkigt? Hur 
skulle du vilja att det skulle 
vara? Hur är det att gå i FBK? 
Åldersskillnader i klassen? 

 
Modersmålsundervisning 
 

Antalet modersmålstimmar i 
veckan? Tycker du att det är 
roligt? Känns det viktigt? 
Varför tror du att man har 
modersmålsundervisning? 

 
Svårigheter 
 

Vad tycker du har varit svårast 
att lära dig? (tala, förstå, 
ämneskunskaper, sociala 
koder?). Varför har det varit 
svårt/mindre svårt? 
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Tema 4. Övergång till 
ordinarie klass 

 

 
Övergången 
 

Vet du ungefär när du ska få 
börja ordinarie klass? 

 
Inställning till övergång 
 

Vill du börja redan nu i 
ordinarie klass eller stannar du 
gärna kvar i FBK? Hur lång tid 
tycker du att man ska gå i FBK? 

 
Successiv övergång 
 

Undervisas du tillsammans med 
eleverna i ordinarie klass i ett 
eller flera ämnen? Vilka ämnen 
då? Hur är det? 

Tema 5. Framtiden 

 
Vidare studier 
 

Vad vill du läsa efter 
grundskolan? Vilken 
gymnasieskola? 
Universitetsstudier? 

 
Framtidsyrke 
 

Vad tror du att du kommer 
arbeta med när du går ut 
skolan? 

 
Drömyrke 
 

Vad är ditt drömyrke? Varför? 

  

 

 
 


