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Abstract 
 
 
 

Syftet med denna studie är att belysa språkets betydelse vid integrering av nyanlända 

invandrarelever. Jag har undersökt hur vida eleverna uppfattar sitt mottagande i den 

svenska skolan och hur eller om lärare kartlägger elevens språk- och kunskapsutveckling. 

Resultaten är baserade på information från personintervjuer och hur denna information 

korrelerar med min valda teori. Jag använde ett teoretiskt ramverk av Lev Semjonovitj 

Vygotskij som är en erkänd pedagogisk teoretiker. 

 
 
Resultaten av min studie visar att svaren från mina intervjuer stämmer väl överens med 

min valda teori: att omgivning och utveckling går hand i hand. Jag har kommit fram till 

att mottagande, kartläggning och integration är av största betydelse för den språkliga 

utvecklingen hos en nyanländ invandrarelev och dess fortsatta integration i det svenska 

skolsystemet då ett barns utveckling har visat sig ske i samspel med dess omgivning. Min 

undersökning har visat att bristen på resurser i den svenska skolan leder till att 

kartläggning av nyanlända invandrarelevers tidigare kunskap faller bort, integreringen tar 

skada och den språkligautvecklingen hämmas vilket minskar chansen till integration. 

 
 
Nyckelord: Svenska språket, Mottagande, Kartläggning, Nyanlända invandrarelever, 

Integration. 
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1. Inledning 
 

De senaste årens forskningsrapporter slår fast att klyftorna i den svenska grundskolan 

ständigt ökar. En rapport som presenterades i Dagens Nyheter 2012 visar på hur gapet 

mellan akademikers och lågutbildades barn ständigt ökar, liksom mellan svenskfödda 

barn och barn med invandrarbakgrund eller utländsk bakgrund. Nio av tio svenskfödda 

elever blir behöriga till gymnasieskolan, men bara hälften av de elever som kommit till 

Sverige efter sju års ålder når behörighetskravet.
1 

I min undersökning har jag valt att ta 
 

reda på språkets betydelse för nyanlända invandrarelevers chans att integreras i den 

svenska skolan och hur denna integrering kan leda fram till utveckling, utveckling som 

bland annat skulle kunna leda till att behörighetskraven klaras av alla. 

 
 

Min förförståelse kring ämnet baseras till viss del på min bakgrund då jag är halv- 

fransyska och har en far som immigrerat till Sverige och som har varit tvungen att lära sig 

ett nytt språk och integrerats i en ny kultur. Hundratusentals invandrare kom i slutet av 

1960 början av 70 talet till Sverige för att söka arbete. Ett nittio tal av dessa invandrare 

kom till ett närliggande brukssamhälle till den kommun jag valt att undersöka i västra 

Götalands region
2
. I boken Försvenskningen av Sverige berättar författarna om den 

 

språkliga barriär som fanns i Västra Götalands mindre kommuner och liknande 

kommuner runt om i Sverige på 70talet, språkliga barriärer som gjorde det svårt för 

nyanlända invandrare att integreras i samhället
3
. Min far kom till Sverige i ett 

professionellt arbetssyfte, han valde själv att bosätta sig i Sverige och att lära sig språket 

och anpassa sig till den svenska kulturen, ändå har hans resa varit lång till integration. 

 

 
1 

Dagens Nyheter, Förlängd skolplikt för nyanlända, (2012) 
2 

Ehn, Frykman, Löfgren, Försvenskningen av Sverige, (2005), s.238 
3 

Ibid, s.239 
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Jag ville finna en förståelse för hur det är för barn och ungdomar som kommer till 

Sverige ofrivilligt, på grund av krig eller liknande situationer som inneburit att dessa 

barn och ungdomar har fått lämna sina hemländer vilket ofta är fallet med nyanlända 

elever. 

 
 
Därför finner jag det intressant att undersöka hur barn och ungdomar uppfattar att de 

mottas och integreras i ett nytt skolsystem och i ett land där de inte kan varken språk eller 

kulturella regler. 

 

 
 

2. Bakgrund 
 

I en rapport som presenterades av skolverket 2009 konstaterades det att elever med 

akademiskt utbildade föräldrar som får hjälp hemma oftast klarar av skolan bättre och går 

vidare till högre utbildning jämfört med de som inte har akademiskt utbildade föräldrar
4
. 

Detta innefattar både invandrarelever och svenskfödda elever. Akademiskt utbildade 

föräldrar är i många fall ett plus men även om svenska elever inte har akademiskt 

utbildade föräldrar kan den svenska skolan ofta hjälpa till om en elev har några 

svårigheter. Det kan göras genom att kartlägga elevens tidigare skolgång som finns 

dokumenterad i skolsystemet för att se vad en elev tidigare haft svårigheter med och hur 

kunskapsinhämtningen har varit. Sverige har nio års obligatorisk skolgång även kallad 

skolplikt
5 

vilket inte alla länder använder sig av. Detta kan resultera i problem när det 

kommer till mottagandet, kartläggning och integreringen av nyanlända invandrarelever. 

Många av de nyanlända invandrareleverna som kommer till Sverige har kanske aldrig 

gått i skolan tidigare eller endast sporadiskt och vissa av dem har lågutbildade föräldrar 

eller föräldrar som är analfabeter. Hur blir då integreringen i den svenska skolan för 

nyanlända invandrarelever om lärarna som tar emot dem inte vet något om deras 

kunskapsinhämtning, tidigare skolgång eller bakgrund/språkkunskaper? 

 
 

I Pauline Gibbons, Stärk språket, stärk lärandet, beskriver hon nyanlända 

invandrarelever eller ’’andraspråkselever’’, som hon valt att kalla dem,  och deras 

problematik kring internalisering och sätter fokus på språkutvecklingen. Gibbions drar en 

 

4 
Skolverket, En beskrivning av slutbetygen i grundskolan, (2009) 

5 
Skolverket, Elever i obligatoriska skolan läsåret 2012/13, (2013) 
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slutsats om hur andraspråkselever bäst skall integreras och utvecklas i den svenska 

skolan. Det hon kommit fram till är att om dessa elever ska nå samma nivå i utvecklingen 

som sina ’’infödda’’ jämnåriga elever och lära sig skolans ämnesspecifika språk måste de 

få tillgång till en undervisning där språket hela tiden sätts i fokus, i alla ämnen de deltar i 

och elevernas tidigare språkkunskaper måste vara närvarande.
6 

Vikten av språkkunskaper 
 

sammanlänkat till integration går att utläsa i Ulla Börestam och Leena Haus bok 

språkliga möten där de presenterar en hypotes av Sapir & Whorf som gör gällande att 

språket är en tvångströja som styr vårt tänkande och präglar vårt förhållningssätt till 

omvärlden.
7

 

 
 

Tankarna bakom min uppsats och forskning grundar sig delvis på min tidigare utbildning 

inom utvecklingsstudier där jag studerat skolsystem och språkliga barriärer i 

utvecklingsländer och länder med sämre ekonomiska förutsättningar än den svenska 

skolan och jämfört dessa skolsystem med FN: s konvention om barnets rättigheter. 

 
 
Mitt fokus var då främst artikel 28 Rätt till utbildning och artikel 29 Utbildningens syfte 

som just fokuserar på barnets rätt till en jämlik utbildning och integration vilket jag ansåg 

vara intressant att titta på även i Sverige.
8 

Ämnet nyanlända invandrarelever är för mig 

intressant, då jag är nyfiken på hur språkliga barriärer kan hämma integrering och hur 

bristande kartläggning om en elevs tidigare skolgång kan försämra mottagandet och vise 

versa. 

 

 
Då jag ansåg det helt avgörande för mitt arbete att inte enbart fokusera på tidigare 

forskning utan även försöka få kontakt med nyanlända invandrarelever från både 

europeiska länder och utvecklingsländer har jag valt att göra kvalitativa person- 

intervjuer. Detta främst för att, som jag tidigare nämner, få nyanlända invandrarelevers 

syn på den svenska skolans mottagande av dem och deras väg mot integration och hur, 

var och när de anser sig utvecklas mest både språkligt och socialt. De lärare jag intervjuat 

är lärare som arbetar med svenska som andraspråk i vanlig klass samt lärare som arbetar i 

 
6 

Gibbons, Pauline, Stärk lärandet, stärk språket, (2009) s. 23 
7 

Börestam, Huss, Språkliga möten-tvåspråkighet och kontaktlingvistik, (2001). S39 
8 

UNICEF Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter (2009), s.27-28 
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förberedelseklasser. De lärare valde jag just för att få en djupare insikt i hur de anser 

mottagandet, kartläggningen och integrationen av nyanlända invandrarelever går till och 

hur den språkliga utvecklingen har en roll i integrationen. 

 

 
3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med min uppsats är att belysa språkets betydelse vid mottagande och integrering 

av en nyanländ invandrarelev. Jag vill undersöka vilken roll eleverna anser att språket har 

och var de själva uppfattar att de utvecklas mest språkligt. För att även få en insikt i hur 

berörda lärare uppfattar mottagande, kartläggning och inslussning av dessa elever har jag 

valt att inkludera även dem i studien. 

 
 

Mitt syfte med den här undersökningen är att kunna dela med mig av en studie som på ett 

nyanserat sätt belyser språkets betydelse för nyanlända invandrarelever och betydelsen av 

mottagande, kartläggning och integrering utifrån dessa elever samt deras lärares egna 

perspektiv, vilket kan vara ett bidrag till existerande forskning. 

 
 
Min uppsats är uppbyggd runt mina huvudfrågeställningar som är följande: 

 

 
 

1. Hur uppfattar nyanlända invandrarelever och lärare mottagandet i den svenska 

skolan? 

 
 

2. Vilken betydelse anser nyanlända invandrarelever att det svenska språket har och 

har haft för deras egen integrering kopplat till internalisation? 

 
 

4. Teori - Internalisation 
 

Inom lingvistikforskning finns det många användbara teorier när man vill analysera 

språkets betydelse, Jim Cummins är en av de språkforskare jag valt att inkludera i min 

studie. Då jag vill undersöka hur och om omgivning och utveckling av språket går hand i 

hand, har jag valt att använda mig av en forskare som kallats pedagogikens förfader
9
, Lev 

 

 

9  
UR, Pedagogikens giganter-Lev Vygotskij och Jean Piaget. (2006) 
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Semjonovitj Vygotskij. 
 

 
 

I min studie utgår jag från Lev Semjonovitj Vygotskijs pedagogiska utvecklingsteori, 

som teoretiskt ramverk. Som stöd och bakgrund använde jag mig av Leif Strandbergs bok 

Vygotskij i praktiken- bland plugghästar och fusklappar. 

 
 

Jag valde Vygotskijs teori då jag anser den vara relevant i undersökningssammanhanget 

då teorin allt jämt är levande och omdiskuterad i dagens samhälle. Moderna forskare som 

John Hattie grundar sin teoretiska utgångspunkt i Vygotskijs lära och applicerar dessa 

teorier runt om i världens skolor
10 

dagligen. Vygotskijs teori anser jag därför fungera som 

ett användbart analysverktyg för att undersöka vilken roll barn anser att språket har och 

var de själva uppfattar att de utvecklas mest språkligt. 

 
 
Teorin baserar sig kring tanken om att omgivning och utveckling går hand i hand. Teorin 

kommer att kopplas till mina intervjuer kring nyanlända invandrarelevers mottagande och 

på vilket sätt omgivningen och skolan är avgörande för integration. 

 
 

Lev Semjonovitj Vygotskij var en pedagogisk teoretiker vars idéer bygger på att barns 

utveckling går hand i hand med omgivningen snarare än att barnets utveckling är en 

oberoende individuell process. Vygotskij menar att omgivningen ett barn befinner sig i är 

avgörande för hur barnet kommer att utvecklas och hur det kommer att prestera i olika 

sammanhang, hans idé och synsätt på utveckling brukar kallas ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande.
11 

Ett citat från Strandberg presenteras här nedan för att öka bilden 
 

av hur omgivning påverkar utvecklingen hos ett barn : 
 

 
 

’’Det är i människors faktiska och praktiska liv som psykologiska processer har sin 

grund, det är således vad barn och ungdomar gör när de är i förskolor och skolor som är 

avgörande för deras utveckling- inte vad de har i huvudet’’.
12

 

 

 
 

10 
John, Hattie, Synligt lärande för lärare, (2012) 

11 
Strandberg, 2009, s.10 

12 
Ibid s.11 
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Vygotskij anser att själva utvecklingen, språkutvecklingen och prestationsförmågan hos 

ett barn ligger i miljön och genom relationer så som med vänner, föräldrar, släktingar och 

lärare och inte är beroende av barnets själva intelligensarv. Vygotskij påpekar i sin teori 

att relationer är ytterst viktiga för att ett barn skall få en kulturell förståelse, den kulturella 

förståelsen kallar han för internalisation. För att göra internalisation och integrering 

möjlig att uppnå anser Vygotskij att barn och ungdomar behöver interagera med varandra 

och ta del av varandras språkliga kunskaper för att kunna nå en högre utveckling. Språket 

är enligt Vygotski nyckeln till ungas utveckling, men han pekar även på samspelet mellan 

unga som en viktig faktor för utvecklingen. Här kommer alltså mottagandet av nyanlända 

invandrarelever in som en väldigt viktigt faktor för integration vilket Vygotskij uttrycker 

på detta sätt: 

 
 

‘’Det är genom språkliga samspel som barn och ungdomar får kontakt med och 

förvärvar det sociala verktyg vi kallar språk. Det är dessa språkliga verktyg som unga 

sedan omformar till instrument för sitt tänkande. Sociala interaktioner förser barn och 

ungdomar med språk.’’
13

 

 
 

Största anledningen till att jag valde teorin som kallas internalisation ligger i dess 

grundläggande synsätt och Vygotskijs sätt att lägga fram idén om att de relationer ett barn 

skapar under sitt liv, med jämnåriga och äldre människor så som klasskamrater och lärare 

påverkar en människas hela utveckling. Det krävs enligt Vygotskij mycket socialt arbete 

för att ett barn ska utvecklas, ett arbete som måste ske ihop med barnen för att få dem att 

känna sig delaktiga och betydelsefulla för sin omgivning och även lita på att barnen har 

förmågan att själva utvecklas och hjälpa varandra att utvecklas både språkligt och socialt. 

Detta anser jag kan appliceras på vikten av ett bra mottagande och kartläggande av 

nyanlända invandrarelever för att nå integration. 

 
 
 
 
 
 
 

13  
Strandberg, 2009, s.48 
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5. Tidigare studier 
 

Migrationsverket publicerade i mars 2012 en artikel som visade hur migrationen i Sverige 

har ökat kraftigt under de senaste åren. Bara under 2011 hade Sverige 2657 

ensamkommande barn och ungdomar som sökte asyl i Sverige, vilket är en ökning med 

11 procent jämfört med 2010 då 2393 ungdomar anlände till Sverige.
14 

2013 liksom år 

2014 beräknas det komma runt 4 000 nya asylsökande ensamkommande barn och unga 

till Sverige.
15 

Den ökade migrationen av ungdomar, både de som kommer ensamma och 

de som anländer med familj har resulterat i en ökning av nyanlända invandrarelever i våra 

svenska skolor - en ökning det svenska skolsystemet kanske inte riktigt har varit beredd 

på. Migrationen till Sverige och Europa har bland annat skett av ekonomiska skäl då 

ekonomierna expanderat snabbt under de senaste årtiondena, migrationen har dock på 

senare år skiftat från att vara ekonomisk till att präglas av krig och svält
16

. 

 
 

Minoritetsgrupper som är etniskt annorlunda har genom historien utsatts för uteslutning i 

sina “nya” länder snarare än assimilation och integration
17

. I den svenska skolan ställs det 

ofta samma krav på andraspråkselever, så som nyanlända invandrarelever, som det gör på 

de elever som har svenska som sitt modersmål, vilket gör att kraven på dessa 

andraspråkselever blir större. ’’Att inhämta och bearbeta kunskaper på ett språk som man 

håller på att lära sig innebär en stor mental ansträngning och ibland dubbel 

arbetsbörda’’
18

 

 
 

Denna arbetsbörda kan göra att andraspråkselever hamnar efter sina infödda 

klasskamrater i utveckling. Detta problem är något som lärare ännu inte är eniga om hur 

de ska gå tillväga med, de kan inte riktigt enas om vad som är lämpligt att göra för att 

kunna garantera en likvärdig utbildning för elever med en annan språklig och kulturell 

 
 

14 
Migrationsverket. Flest ensamkommande barn och ungdomar söker skydd i Sverige, (2012) 

15 
Migrationsverket, Drivkrafter växande motkrafter för migration, (2013) 

16 
Cummins, Jim, Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy, (2001) s.3 
17 

Ibid, s.3-5 
18 

Abrahamsson, Bergman, Tankarna springer före-att bedöma ett andraspråk i utveckling, (2005). S.13 
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bakgrund än majoritetens
19 

, så som nyanlända invandrarelever. 
 

 
 

I FN:s konvention om barnens rättigheter framgår det klart och tydligt att: 
 

’’Sverige har åtagit sig en förpliktelse att göra utbildning tillgänglig och åtkomlig för 

varje barn. Det vill säga att respektera och försäkra varje barn inom deras jurisdiktion 

de rättigheter som anges i konventionen.’’
20

 

 
 
Förutsättningarna utstakade av FN gäller även för nyanlända invandrarelever i Sverige 

och den svenska skolan, men då migrationen ökat kraftigt de senaste åren har det blivit 

svårare för det svenska skolsystemet att fullt ut kunna följa förpliktelsen de åtagit sig. För 

att kunna försäkra nyanlända elever den rätt de har till jämlik utbildning och integration 

krävs en förändring anser tidigare forskare. Det svenska skolsystemet och våra skolor 

behöver en bättre struktur och en plan som fungerar för dessa elever. En idé till snabbare 

integration av bland annat utbildningsdepartementet, är att försöka kartlägga de 

nyanlända invandrarelevernas tidigare skolgång och språkliga kunskaper så fort som 

möjligt vid deras ankomst till den svenska skolan för att få ett bra mottagande. 

 
 

Den 8 maj 2012 uppdrog statsrådet Nyamko Sabuni åt inspektionsdirektör Marie-Hélène 

Ahnborg att biträda utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag för att förbättra 

utbildningen för nyanlända invandrarelever. Den arbetsgrupp som sattes ihop för att 

utarbeta förslagen för förbättring presenterar sina resultat i en tidskrift de valt att kalla 

”Utbildning för nyanlända elever : mottagande och skolgång”. 
21

 
 

I ’’utbildning för nyanlända elever’’ argumenterar de för att en kartläggning av 

invandrarelevernas tidigare utbildning och språkkunskap är nödvändig för en lyckad 

integrering och ett lyckat mottagande då språk och kunskapsnivåerna skiljer sig avsevärt 

mellan eleverna. Nyanlända invandrarelever är enligt utbildningsdepartementet inte en 

homogen grupp då vissa av dem har en lång bakgrund inom skolan medan andra inte har 

 
19 

Cummins, Jim, Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy, (2001) s.5 
 

20 
Globaliseringsrådet, Kunskap vidgar världen- globaliseringens inverkan på skola och lärande, (2008) 

 
21 

Utbildningsdepartementet, Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång, 2013 
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någon som helst erfarenhet, en bakgrund vi inte kan veta någonting om när vi tar emot 

dem om vi inte använder oss av kartläggning av dessa elevers tidigare erfarenheter. 

 
 
Jim Cummins som är forskare inom ämnet stödjer tesen om att en kartläggning behövs 

för att kunna undervisa nyanlända invandrarelever. I sin text ’’andraspråksundervisning 

för skolframgång- en modell för utveckling av skolans språkpolicy’’ argumenterar han för 

att man i synnerhet måste lära hur man undervisar ett elevunderlag som avviker avsevärt 

från de ’’vanliga’’ vita, enspråkiga elever med kulturellt homogen medelklassbakgrund i 

den svenska skolan.
22

 
 

 
 

En bedömning av en elevs tidigare kunskaper bör enligt utbildningsdepartementet och 

andra forskare så som Cummins genomföras för att nå en lyckad integration och 

utveckling. Utvecklingsdepartementets arbetsgrupp rekommenderar att en kartläggning 

ska ske inom två månader från det att eleven började i skolan.  Bedömningen ska ligga 

till grund för vilken årskurs eleven ska placeras i samt om elevens behov av särskilt stöd 

behöver utredas.
23   

Genom en kartläggning av en nyanländ invandrarelevs tidigare 

kunskaper kan undervisningen inom skolan bygga vidare på denna elevs redan 

existerande kunskap och anpassa elevernas förkunskaper till det svenska skolsystemet. 

 
 
I ett citat från en rapport av skolverket som kom ut 2006, pekar man åter igen på vikten 

av en kartläggning och kunskap om tidigare språk hos en nyanländ invandrarelev och hur 

detta är nödvändigt för en lyckad integration, citatet lyder ’’En kartläggning av elevers 

tidigare kunskaper och utbildningsbehov bör innehålla elevens läs och skrivförmåga, 

kunskaper i modersmålet samt i svenska och andra språk’’.
24

 

 
Kerstin Nordenstam och Ingrid Wallin har skrivit boken Osynliga flickor - synliga  

pojkar, en bok som handlar om ungdomar med svenska som andraspråk. De argumenterar 

för att samhällets ambition att integrera nyanlända invandrarelever och andraspråkselever 

 

 
 

22 
Utbildningsdepartementet, Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång, 2013, s. 6 

 
24 

Skolverket, Förslag till mål och riktlinjer till nyanlända elever - Redovisning av ett regeringsuppdrag, 

(2006) 
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inte finns i praktiken, vilket forskare som Cummins håller med dem om.
25 

När nyanlända 

invandrarelever tas emot i den svenska skolan letar man i många fall efter brister hos 

enskilda individer för att kunna sätta in stödundervisning, som utbildningsdepartementets 

arbetsgrupp bland annat föreslår, istället för att kartlägga tidigare kunskaper som eleverna 

kan föra med sig från sitt hemland. Nordestam och Wallin, menar att den svenska skolan 

i många fall inte ens tar reda på vilka förkunskaper som redan finns språkligt
26

. 

 
 

Cummin vill införa en språkpolicy i den svenska skolan utifrån argumentet att så länge vi 

inte har en policy om hur social mångfald och språk ska hanteras kommer vi att brista i 

skolorna och undervisningen då de nyanlända invandrareleverna, eller som han kallar 

dem andraspråkseleverna, omöjligt kommer kunna integreras in i de ‘’vanliga’’ klasserna. 

Detta då lärarna själva anser att undervisning av dessa elever skall hållas i 

förberedelseklasser eller svenska som andraspråksklasser endast på grund av en bristfällig 

kunskap om språktillgångar.
27 

Nordenstam och Wallin ger exempel på detta, de pekar på 
 

att många invandrarelever besitter en tvåspråkighet som mycket sällan nämns som en 

resurs. Tvåspråkigheten är en resurs som skulle kunna byggas vidare på om man inser att 

språkkunskaperna eleverna redan besitter kanske kan användas till att motivera dem i 

processen att lära sig ytterligare ett språk (svenska).
28

 

 
 

Att finna motivation till att lära sig ett nytt språk kan vara svårt. När barn och ungdomar 

anländer till Sverige har skolinspektionen redovisat att det oftast är av tre olika 

anledningar: 

 
 
1. Någon av eleven/elevernas föräldrar har träffat en ny respektive som är bosatt i 

Sverige. 

2. Det är krig /misär i eleven/elevernas hemland vilket tvingar dem till att söka asyl i ett 
 
 

25 
Cummins, Jim, Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy, (2001) s. 6 
26 

Nordenstam, Wallin, Osynliga flickor- synliga pojkar. Om ungdomar med svenska som andraspråk. 

(2002), s.54-56 
27 

Cummins, Jim, Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy, (2001) s. 6 
28 

Nordenstam, Wallin, Osynliga flickor- synliga pojkar. Om ungdomar med svenska som andraspråk. 

(2002), s.55 
 
 

13 



15  
 
 

land med stabilitet. 
 

3. Någon av eller båda föräldrar har fått jobb på den svenska arbetsmarknaden och arbetet 

kräver en flytt till Europa/Sverige.
29

 

 
 
Ingen av orsakerna ovan har barn och ungdomar försatt sig själva i, att komma till 

Sverige är i många fall inte elevens egna val. Detta kan alltså betyda att de elever som går 

i förberedelseklasserna och får svenska som andraspråk inte alls vill vara i Sverige och 

inte över huvud taget vill gå i den svenska skolan, lära sig det svenska språket eller 

anpassa sig till våra regler och normer vilket naturligtvis kan försvåra integrering. 

Gibbons anser att integrering och inlärning av det svenska språket är något som både är 

psykologiskt drivet och inbäddat i det sociala
30

. Många av de nyanlända 
 

invandrareleverna kan vara traumatiserade av olika händelser och i olika grader vilket 

stör deras psykiska och sociala situation. 

 
 

De ovanstående olika faktorerna kan spela avgörande roller i undervisningen, att försöka 

undervisa elever som kanske inte vill lära sig är näst intill omöjligt
31

. När de nyanlända 

invandrareleverna slussas in i den svenska skolan görs det oftast genom 

förberedelseklasser och svenska som andraspråksundervisning. Klasserna är till för att 

förbereda de nyanlända invandrareleverna till att inom en snar framtid kunna gå full tid i 

en svensktalande klass och följa med i tempot på lektionerna. I praktiken kan systemet 

verka perfekt för att slussa in nyanlända elever i det svenska skolsystemet. 

Inslussningssystemet har dock visats sig ha sina brister och fått kritik av tidigare forskare. 

Cummins påpekar bland annat att det tar tid för en svenska som andraspråkselev att lära 

sig språket, att lära sig det vardagliga språket som används i sociala situationer kan ta ett 

till två år vilket är relativt snabbt, men att lära sig det kunskapsrelaterade språk som 

används i skolan och på lektioner behöver en andraspråkselev fem till sju år på sig för att 

kunna behärska det och komma på samma nivå som en infödd elev
32

. 
 
 
 

29 
Skolinspektionen,Nyanlända elever, (2009) 

30 
Gibbons, Pauline, Stärk lärandet, stärk språket, (2009) s. 28 

31 
Nordenstam, Wallin, Osynliga flickor- synliga pojkar. Om ungdomar med svenska som andraspråk. 

(2002), s.50-56 
32 

Gibbons, Pauline, Cummins (1996,2000) Stärk lärandet, stärk språket, (2009) s. 22 
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Den tidigare statliga Myndigheten för skolutveckling (nedlagd 2008) ansåg under 2007 

att de svenska som andraspråk och förberedelseklasser vi använder oss av inom det 

svenska skolsystemet inte uppfyllde kraven om jämlik utbildning och utveckling. Det här 

baserades på att den utbildning de nyanlända eleverna fick i klasserna inte alltid var 

likvärdig eller anpassad till elevernas individuella förutsättningar, språkliga kunskaper 

eller behov. Att inslussningssystemet inte uppfyller nödvändiga krav är något som åter 

igen tas upp i en rapport av skolinspektionen 2009
33

där de anser att de nyanlända 
 

eleverna får en allt för separat och enskild utbildning från de övriga eleverna inom den 

svenska skolan. Den separata utbildningen motverkar integrationen och kommunikation 

med andra elever vilket i sin tur kan leda utanförskap och kan vara hämmande för vidare 

utveckling. ’’ De flesta nyanlända elever placeras i en introduktionsklass där 

undervisningen oftast är enhetlig, utan hänsyn till individuella förutsättningar och där de 

hålls kvar för länge’’.
34

 
 

 
 

Ett av svenska skolans primära mål (Lpo94) är att eleverna ska gå ut skolan med 

kunskaper som är tillräckliga för att eleven ska kunna ha möjlighet att delta i det 

demokratiska samhällslivet och fortsätta till högre studier
35

. I forskningsbidraget Svenska 

som andraspråk- i forskning, undervisning och samhälle fastslår Hylenstan & Lindberg 

att så länge dessa mål uppnås så kan vägen dit få vara varierande. I Hylenstam & 

Lindbergs forskning fokuserar de på elever som har ett annat modersmål än svenska, 

såsom nyanlända invandrarelever, och skolornas ansvar att ge dessa elever en likvärdig 

utbildning som sina infödda skolkamrater. De avslutar sin forskningsrapport med att 

konstatera att ’’för att uppnå detta övergripande mål måste varje elevs förutsättningar och 

behov betraktas.’’
36

 

 
 

”Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling”
37 

är en rapport från skolverket som 
 

 
 

33  
Skolinspektionen, Nyanlända elever, (2009) 

 
34 

Ibid, (2009) 

 
35 

Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg, Svenska som andraspråk, (2007), s.532 
36 

Ibid, s.532 
37 

Skolverket, Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling, (2012) 
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även den lägger tyngd på att befästa hur tidigare forskning bevisat att 

kunskapsutvecklingen gynnas av att de begrepp som används i ämnesundervisningen 

befästs både på elevens modersmål och på svenska, att elevens behov blir bemötta.
38 

Precis som Hylenstam & Lindberg kommit fram till så krävs det att skolor lägger ner tid 

och energi på att hitta flerspråkiga pedagoger till förberedelseklasserna så att elevernas 

utbildning blir likvärdig, om språkkunskaperna befästs kan det leda till att elever 

snabbare integreras och kommer in i det svenska skolsystemet. 

 
Jan Björklund, Sveriges utbildningsminister, gick den 8 maj 2012 ut i media och utryckte 

sitt missnöje över hur nyanlända elever placeras, integreras och utvecklas i den svenska 

skolan.’’Skolan är uppbyggd på att eleverna går där nio år och har svenska som 

modersmål. Men invandringens karaktär de senaste 10 -15 åren utmanar skolsystemet.’’
39

 

 
 

Jan Björklund pekar på problemet med att nyanlända elever är i olika åldrar när de 

anländer till Sverige, vissa är äldre än andra vilket automatiskt resulterar i att de äldre inte 

får 6-8 år som han anses behövs i den svenska skola för att behärska språket. Björklund 

menar att de nio svenska skolgångsåren är mycket viktiga för att i framtiden kunna 

behärska en utbildning på högre nivå, som nämnts tidigare, är ett av målen i läroplanen 

och på lika villkor etableras på arbetsmarknaden. 

 
I den bakgrundsforskning jag studerat kan man tydligt se en röd tråd av missnöjde när det 

handlar om mottagandet och inskolningsprocessen av nyanlända elever kopplat till 

integration och den språkliga utvecklingen. Olika förslag på hur det kan förbättras 

presenteras bland annat av Skolinspektionen, som även är den förvaltningsmyndighet 

som framför mest kritik mot hanteringen av nyanlända invandrarelever. Skolinspektionen 

likväl som andra tidigare forskare, anser att man bör ta reda på vilken kunskap de tidigare 

eleverna har och hur tidigare skolgång sett ut för att sedan individuellt kunna planera 

undervisningen utifrån varje enskild elevs personliga mål och förutsättningar, alltså 

 

 
 
 
 

38 
Skolverket, Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling, (2012) 

 
39 

Dagens Nyheter. Förlängd skolplikt för nyanlända, (2012) 
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använda sig av kartläggning.
40

 
 

 
 

Missnöje är också någon som Jan Björklund har påtalat flertalet gånger under sin tid som 

utbildningsminister, han uttalar sig inte bara om inslussningsproblematiken utan säger 

även att han tycker Sverige bör förlänga skolplikten för nyanlända invandrareleverna 

ända upp till 18 års ålder om behov finns. Skolan bör enligt Björklund även erbjuda den 

hjälp som behövs genom fler lektioner och undervisning under loven. För att kunna 

placera ut de nyanlända eleverna i årskurser säger Jan Björklund att: 

’’ Nyanlända elever ska göra kunskapsprov när de kommer till Sverige, och inte 

automatiskt placeras i den årskurs som motsvarar deras ålder.’’
41

 

 
 
Kunskapsproven ska göras för att få ut som mycket som möjligt av utbildningen och 

försäkra sig om att enskilda elever utvecklas efter sina behov. Björklund anser att en 

nyanländ elev som till exempel är 16 år när han/hon anländer till Sverige bör placeras i en 

klass med elever på samma kunskapsnivå och inte klass baserat på ålder, vilket kan 

innebära att eleven placeras i en klass med yngre elever. 

 
 

Jan Björklunds uttalanden är något jag valt att använda mig av då han har åsikter och 

influenser över den svenska skolan som utbildningsminister som är motsägelsefulla i de 

tidigare studier jag undersökt. En av de forskare som motsäger sig denna typ av 

kunskapsrelaterade språktester är Cummins, han använder uttrycken ’’kontextbunden och 

kontextreducerad när han tar upp skillnaden mellan vardagsspråkets register hos en 

andraspråkselev och skolans kunskapsrelaterade språkregister. Gibbons använder sig i sin 

bok stärk språket stärk lärandet av ett exempel baserat på Cummins kontextrelaterade 

register. Denna exempelelev för sig mycket bra med det vardagliga språket men har svårt 

för det kunskapsrelaterade. Gibbons använder sig av Cummins uttryck kontextbundna 

och kontextreducerade språkkunskaper när hon slår fast att endast för att en elev brister i 

en av de bägge språkkontexterna kan man inte nervärdera elevens språkfärdigheter. 

 
40 

Skolinspektionen, Utbildning för nyanlända elever-rätten till en god utbildning i en trygg miljö,(2009), 

s.29 
41 

Dagens Nyheter. Förlängd skolplikt för nyanlända, (2012) 
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Nedan följer ett citat för att klargöra omgivningens påverkan på språkutveckling enligt 

Gibbons : 

 
 

’’Språkutveckling är en process där eleven lär sig behärska allt bredare register, även 

om alla barn biologiskt sett har de förutsättningarna som krävs för att lära sig språk är 

det de sociala sammanhang barnet befinner sig i av avgörande betydelse, inte bara för 

att de lär sig språket utan också för hur väl de lär sig behärska det’’
42

. 

 
 

Jan Björklund och skolinspektionens uttalande om att placera elever i klasser efter 

kunskap och inte ålder får mothugg i den resterande tidigare forskning jag använt mig av 

där de pekar på att de sociala sammanhang med kamrater som har en mer utvecklad 

språkkunskap gör att de nyanlända invandrareleverna själva utvecklar sitt språk genom 

dem. 

 

 
6. Metod 

 

I detta avsnitt presenteras urval och datainsamlingstekniker där studiens teoretiska ansats 

redogörs och beskrivs. För att kunna ta reda på så mycket som möjligt om nyanlända 

invandrarelever som kommit till Sverige och den svenska skolan inom en 5-års period har 

jag valt intervju som metod
43

. Med begreppet nyanlända invandrarelever räknar jag in 

elever mellan 10-16 år som kommit till Sverige och den svenska skolan inom en 5-års 

period, oberoende av etnicitet, kön och social status. Kvalitativa intervjuer
44 

kommer vara 

den viktigaste källan och grunden för undersökningen. För att få en djupare insikt i ämnet 

kommer jag främst att använda mig av personintervjuer med elever i olika åldrar från 

olika länder, bakgrund och förutsättningar, detta för att få ett så brett urval som möjligt så 

att inte mina intervjusvar färgas av intervjupersonens etnicitet, kön eller ålder utan av 

faktumet att hen en nyanländ invandrarelev i den svenska skolan. Jag har även valt att 

göra intervjuer med lärare som undervisar de elever min undersökning berör. 

 
 
 

42 
Gibbons, Pauline, Stärk lärandet, stärk språket, (2009) s. 22 

 
43 

Dalen, Monica, Intervju som metod, (2007) 
44 

Dalen, Monica, Intervju som metod, (2007) 
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Jag valde att kontakta en skola inom Västra Götalands region som använder sig av 

förberedelseklasser och svenska som andraspråk i sitt skolsystem, jag kontaktade den 

berörda skolans rektor genom ett telefonsamtal och bad om att få komma på besök. 

Jag blev erbjuden att besöka skolan och vid mitt besök hänvisades jag av rektor till sex 

lärare i lärarkåren som har hand om förberedelseklasser, svenska som andraspråk samt de 

lärare som har andraspråkselever i sina ’’vanliga klasser’’.  Jag valde att träffa de berörda 

lärarna i skolans lärarrum där jag presenterade syftet med min studie och vad jag ville 

undersöka. De sex berörda lärarna ville alla ställa upp på personintervjuer och samtliga 

blev lovade anonymitet genom att de endast hänvisas till som lärare, samt vilken årskurs 

de undervisar i studien. 

 
 
När jag skulle välja ut mina elevinformanter gjordes detta utifrån den existerande 

förberedelseklass som finns på skolan samt de elever som har svenska som 

andraspråksundervisning. Ansvarig lärare förklarade för klassen vem jag var och vad min 

närvaro hade för syfte, jag delade sedan ut mitt missivbrev, skrivet på både svenska och 

engelska, som eleverna fick ta hem till sina föräldrar för målsmansunderskrift. Jag 

besökte skolan fem dagar senare för att samla in underskrifterna och när dessa samlades 

in hade samtliga elever fått missivbrevet påskrivet av målsman. Då alla elever fått 

målsmansunderskrift var det möjligt för mig att slumpmässigt välja tre flickor och tre 

pojkar från förberedelseklassen samt de som hade svenska som andraspråk, eleverna 

blev, precis som lärarna lovade anonymitet. 

 
 

Jag valde att utföra intervjuerna med lärarna separat och samtliga intervjuer spelades in 

för att sedan transkriberas då jag ville få med intervjupersonernas egna ord i studien och 

inte en tolkning av dem
45

. Som jag nämner tidigare blev både elever och lärare lovade 

anonymitet och jag försäkrade dem om att endast jag skulle lyssna på inspelningarna 

vilket var viktigt att påpeka då jag utfört en anonym studie
46 

med information som ej bör 

spridas vidare. Intervjuerna med barnen gick till på samma sätt som med lärarna, 

personintervjuerna genomfördes enskilt med de sex eleverna förutom i ett undantag där 

 
 

45 
Dalen, Monica, Intervju som metod, (2007), s.33 

46 
Ibid, s. 33 
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en elev ville ha med sitt syskon, som även han var en intervjuperson, som stöd. 
 

Jag valde då att intervjua det äldre syskonet separat först och sedan deltog hen på det 

yngre syskonets intervju som moraliskt stöd. 

 
 
Jag stötte på vissa språkliga komplikationer med elevinformanterna då de inte alltid 

förstod vad jag menade när jag använde akademiska termer i mina intervjufrågor. Jag 

valde vid behov att omformulera mig till ett vardagligt talspråk vilket gick bättre och 

eleverna förstod intervjufrågorna enklare på detta sätt. Intervjuerna tog väldigt lång tid då 

elevinformanterna inte alltid fann orden de sökte när de ville förklara sig. Jag valde att 

låta eleverna fundera så länge de behövde och lyssnade till vad de ville ha sagt istället för 

att hjälpa dem med utveckling av argument. Detta gjordes då jag ansåg det viktigt ur ett 

undersökningsperspektiv att låta eleverna sätta sina egna ord på intervjusvaren 

då jag vill ha så utförliga och ofärgade svar som möjligt
47

. 
 

 
 

Sammanlagt har jag genomfört tolv personintervjuer, sex stycken med nyanlända 

invandrarelever och sex stycken med berörda lärare. Svaren på mina frågeställningar 

bygger helt enkelt på kvalitativa intervjuer med elever och lärare samt genom att 

undersöka tidigare studier. 

 
 
6.1 Urval och Avgränsning 

 

Till grund för studien har jag använt mig av tidigare studier inom ämnet och kvalitativa 

intervjuer av slumpmässigt utvalda informanter som jag klassar som nyanlända 

invandrarelever. Under mina intervjuer har jag använt mig av en metod som kallas för 

fokuserad intervjuteknik. Metoden går ut på att förbereda frågor som sedan ställs i en viss 

turordning, detta är inte något som är nödvändigt i alla situationer då frågorna är relativt 

öppna och informanten kan uttrycka sig fritt. Frågorna är formulerade på det här sättet för 

att lättare öppna upp för följdfrågor och vidare diskussion.
48

 

 
 

Det finns många olika infallsvinklar kring hur nyanlända invandrarelever mottas, 
 
 

47 
Dalen, Monica, Intervju som metod, (2007), s.39 

48 
Bell, Judith, Introduktion till forskningsmetodik, (1993), s.56 
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kartläggs och integreras när de anländer till den svenska skolan och hur stor roll den 

språkliga kunskapen spelar. Jag har studerat litteratur och studier kopplat till ämnet och 

baserat på det har jag valt att avgränsa mig genom att välja ut den mest relevanta 

litteraturen och tidigare studier jag ansett kunnat leda mig vidare i mitt eget arbete. Jag 

har även valt att använda mig av uttalanden gjorda av Sveriges utbildningsminister Jan 

Björklund, då jag anser dem vara mycket relevanta i min undersökning. Det är denna 

litteratur och de tidigare studier som tillsammans med mina personintervjuer ligger till 

grund för min undersökning. För att ytterligare avgränsa mig rent geografiskt valde jag ut 

en kommun i västra Götaland som undersökningsort. Orsaken är att jag själv är uppväxt i 

Västra Götalands regionen och därför gör det den lättillgänglig för mig. En annan aspekt 

av mitt val är att jag anser det intressant att undersöka hur en liten kommun med hög 

invandring och relativt låga ekonomiska skolresurser hanterar nyanlända invandrarelevers 

utveckling och integration. 

 
 

Jag har även valt att avgränsa mig rent åldersmässigt vad gäller elevernas ålder. De elever 

jag har intervjuat i den här studien är mellan 10-16 år gamla, tre pojkar och tre flickor. De 

elever jag intervjuade kom till Sverige för mellan 1-5 år sedan. Jag valde att intervjua 

elever i den här ålder då det kan vara svårt att få ut fullgoda intervjuer med yngre elever. 

Jag har utöver detta valt att intervjua sex lärare i samma kommun. Tre av dessa lärare är 

svenska som andraspråks lärare och är lärare som dagligen undervisar nyanlända 

invandrarelever och de andra tre lärarinformanterna är lärare i ’’vanliga’’ klasser som 

undervisar nyanlända invandrarelever blandat med svenska elever. 

 
 
Mina informanter har valt att vara anonyma i studien och kommer att hänvisas till med 

nummer, kön, ålder och ursprungsland. Jag anser att validiteten och reliabiliteten i min 

studie är hög då mitt urval, analysprocess och mätinstrument varit pålitliga då de varit 

slumpmässiga och ofärgade. Jag anser också att jag har sett problematiken som visat sig 

finnas i mottagande, kartläggning och integrering ur olika synvinklar då jag både 

intervjuat lärare och elever i samma ämne fast med olika relationer till ämnet. Ett 

problem jag är medveten om är mitt begränsade urval, det begränsade urvalet gör att 

studien inte kan vara generaliserande. 
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6.2 Metoddiskussion 
 

Mitt begränsade urval av lärare och elever tillåter mig inte att kunna generalisera mina 

resultat, dock anser jag att jag kan ge en relativt nyanserad bild av hur och var eleverna 

själva anser sig utvecklas språkligt och viken roll språket har kopplat till mottagande, 

kartläggning och integrationssituation för dessa nyanlända invandrarelever i en mindre 

kommun i Västra Götaland. Detta utifrån ett elev och lärarperspektiv. Jag är medveten 

om att andra faktorer kan vara avgörande för dessa elevers mottagande och integration så 

som etnicitet, kön och social klass. Jag har dock valt att fokusera på mottagandet, 

kartläggningen och den språkliga utvecklingen/integrationen oberoende av dessa 

faktorer. 

 
 

Jag är väl medveten om att det kan se annorlunda ut i andra kommuner än den kommun 

jag har valt att studera, men att undersöka flera olika kommuner i olika regioner var inte 

möjligt då det tar för mycket tid och blir en allt för omfattande studie att genomföra inom 

den tidsram som getts. Jag är även medveten om att den här studiens resultat inte kan 

generaliseras till att gälla för andra kommuner i landet. Jag anser dock att studien ger en 

bild av hur situationen angående mottagande och integration för nyanlända 

invandrarelever kan uppfattas i en liten landsbygdskommun i Sverige. 

 
 
6.3 Etiska aspekter 

 

Innan jag gjorde intervjuer med mina informanter var jag väl medveten om de etiska 

aspekterna av min studie. Mitt primärmaterial består av intervjuer och jag har tolkat detta 

material i ett visst sammanhang i ett visst syfte, i detta fall för att få svar på mina 

frågeställningar. Mitt första tillvägagångssätt var att förklara mina intentioner för 

klassföreståndare, när sedan informanter valts ut oberoende av etnicitet, kön eller 

samhällsklass, skickade klassföreståndaren med mina intervjufrågor till informanternas 

föräldrar samt ett missivbrev där jag bad om målsmansunderskrift som gav tillstånd att 

deras barn intervjuades, på detta sätt upprätthöll jag en etisk aspekt i min studie gentemot 

 
 
 
 
 
 

22 



24  
 

 

eleverna.
49 

I lärarnas fall för att upprätthålla en etisk aspekt gentemot dem använde jag 

mig av mig av fyra huvudkrav som kan vara viktiga att tänka på när man genomför 

personintervjuer, dessa innefattar informationskravet, där jag informerade mina 

lärarinformanter om mitt undersökningssyfte. Samtyckeskravet som innefattade att jag lät 

lärarna själva bestämma om de ville delta i studien eller ej, jag ställde inga krav eller 

uttryckte mig på ett sätt som kunde uppfattas som att de var tvungna att delta. 

Konfidentialitetskravet vilket innebar att jag lovade lärarinformanterna total anonymitet i 

studien och slutligen det fjärde huvudkravet jag utgått från, nyttjandekravet, där jag 

lovade informanterna att informationen jag samlade in från intervjuerna endast skulle 

användas i studiens undersökningssyfte och inte spridas vidare.
50

 

 
 
 

Mitt val av tolkningsförfarande är att studera elevers egna utsagor samt lärarnas, jag låter 

elever och lärare komma till tals med det de uttrycker i läsarbidragen utan att tolka det ur 

mitt perspektiv för mycket. Mitt mål med tolkningarna av vad mina informanter sagt är 

att de skall kunna omfattas av eleverna och lärarna själva samtidigt som jag försöker hålla 

en vetenskaplig noggrannhet vad gäller textanalysen. 

 
 
Hartman menar att det gäller att göra ett avgränsat urval av det som man anser 

representativt för ens forskningsområde, urvalet blir därmed subjektivt.
51 

Jag är väl 

medveten om att mina tolkningar är subjektiva och inte representerar en generell bild av 

barn och lärares syn på forskningsområdet men anser att de kan ge oss en bild av hur 

mottagande och integration kan fungera och uppfattas i en liten ort i Sverige inom det 

svenska skolsystemet. 

 
 
 

7. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera intervjuer med mina informanter samt analysera 
 
 

49 
Dalen, Monica, Intervju som metod, (2007), s.37 

50 
Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (2012), 

s.7-14 
 

51  
Hartman,2003, s.25-30 
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dem. De presenterade intervjusvaren är analyserade utifrån studiens frågeställning och 

tidigare studier och de utvalda presenterade episoderna av intervjuerna är de mest 

relevanta i besvarandet av mina frågeställningar som lyder : Hur uppfattar nyanlända 

invandrarelever och lärare mottagandet i den svenska skolan och vilken betydelse anser 

nyanlända invandrarelever att det svenska språket har och har haft för deras egen 

integrering kopplat till internalisation. Resterande episoder av intervjuerna faller bort då 

de inte sammanfaller med studiens syfte eller svarar på min studies frågeställning. Nedan 

följer en sammanfattning av resultatet av mina intervjuer med sex lärare och det jag har 

valt att klassa som sex nyanlända invandrarelever. Resultatet presenteras i analysen med 

hjälp av fyra teman som är nära sammanlänkade med min teori och, syfte och 

frågeställning: 

 
 
Tema 1 – Mottagande och Integration i den svenska skolan - miljö. 

 

Tema 2 - Lärarnas kunskap om elevers tidigare skolerfarenhet, kartläggning. 

Tema 3 - Anpassning, förutsättningar och utveckling för framtiden. 

Tema 4 - Hemmiljö – Föräldrars utbildningsnivå – Skolresultat. 
 

 
7.1 Intervjuer 

 

Jag kommer här att redogöra mina intervjuer med lärare och elever relaterat de fyra 

teman som presenterats tidigare samt återkoppla till tidigare studier. 

 
 

7.1.1 Tema 1 
 

Mottagande och Integration i den svenska skolan- miljö 
 

Mottagandet i den svenska skolan anser 5 av 6 informanter har varit bra, elev 

informanterna uppger att de har bemötts trevligt men med en viss okunskap. Okunskapen 

beror på att en kartläggning av elevernas tidigare skolgång har varit problematisk, enligt 

lärarinformanterna. Eleverna uppger att ingen av dem har haft en lärare som talar deras 

eget modersmål i varken förberedelseklasserna eller svenska som andraspråk och en av 

informanterna uppger att läraren som mottog denne varken visste vart eleven kom ifrån 

eller brydde sig om att undersöka det. Under mina intervjuer angående mottagande kan 

det fastslås att en brist i kartläggning påverkar mottagande, en brist i mottagande leder 
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enligt tidigare studier i sin tur till en brist i språkutveckling och integrering
52

. 
 
 
 
 
 
 
 

När det kommer till integreringen och utvecklandet av elevernas språkliga kunskaper 

uppger mina informanter uteslutande att då de undervisas i förberedelseklasserna som är 

en miljö med enbart andra invandrarelever har de inte chans att prata med svenska elever 

och utveckla sina språkkunskaper genom social interaktion. Många av de nyanlända 

eleverna uppger att de är tvåspråkiga och därför kan de ofta tala något av de två språk de 

redan kan med de andra nyanlända invandrareleverna i förberedelseklasserna, vilket leder 

till att svenskan faller bort. Vikten av ett varierat språkutbud fastställs här genom mina 

personintervjuer och får stöd i tidigare studier gjorda av skolverket
53 

och forskare som 

Gibbons
54

. Elevinformanterna ser dock ett mervärde i att kunna öva sin svenska genom 
 

att prata med elever som har ungefär samma kunskaper i det svenska språket som de 

själva utan att behöva skämmas när de säger fel eller inte kan föra en konversation. 

 
 
Informanterna påpekar att det optimala skulle vara att få möjlighet till både och för att få 

en bredare språkträning, något de tycker är möjligt på de lektioner de har med svenska 

som andraspråk. Vygotskjis teori om att utveckling och omgivning går hand i hand
55 

får 

stöd i praktiken då mina elevinformanter själva anser att fritidsaktiviteter och vikten av 

att få tala svenska utanför skolan i olika miljöer med vänner och familj är den viktigaste 

kontexten där det svenska språket kan utvecklas. Utvecklingen anser mina informanter 

ske bäst i samröre med svenska barn och ungdomar i omgivningar där eleverna får en 

chans att integreras. 
 

 
 

”Jag spelar fotboll på fritiden i ett skollag med vänner jag träffat genom skolan för att 

min lärare hjälpte mig med de. I detta laget måste jag prata svenska med mina kamrater 

i laget och då lär jag mig svenska. Jag får hjälp på svenska som andra språk varje dag 

för 

 

 
52 

Utbildningsdepartementet, Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång, 2013, s. 6 
53 

Skolverket, Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling, (2012) 
54 

Gibbons, Pauline, Stärk lärandet, stärk språket, (2009) s. 23 
55 

Strandberg, 2009, s.10 
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att kunna bli bättre, men det går sådär eftersom jag ofta pratar mitt hemspråk med andra 

elever från mitt hemland i klassrummet, det vore kul att lära sig vad svenska ord betyder 

på mitt språk så att jag kanske kan lära mig snabbare”
56

 

 
 
Flera av mina informanter anger att de i sina hem nästan uteslutande pratar sina hemspråk 

med undantag från att vissa av informanterna försöker prata svenska med sina syskon, 

dock inte med sina föräldrar som i 5 av 6 fall talar dålig svenska. Eleverna finner det 

svårt att lära sig svenska utanför skolan om de inte deltar i några skolarrangerade 

fritidsaktiviteter och om de hade haft lärare i skolan som kunde tala deras modersmål 

kunde undervisningen blivit smidigare och språkutvecklingen samt integreringen haft en 

lättare gång. Elevernas uttalande får stöd i tidigare studier av Hylenstam & Lindberg då 

författarna har kommit fram till att de krävs flerspråkiga pedagoger till 

förberedelseklasserna om språkkunskaperna skall kunna befästas och eleverna integreras 

i det svenska skolsystemet
57

vilket eleverna jag intervjuat själva anser hade hjälpt dem i 
 

sin språkutveckling, en elev uttryckte sig på detta sätt: 
 

 
 

’’Vi pratar mest somaliska hemma för mamma och pappa är inte så bra på svenska, mina 

äldre syskon är bättre på svenska så de pratar ofta svenska med mig så att jag ska lära 

mig bättre. I skolan och på friidrotten efter skolan lär jag mig mest för där pratar vi bara 

svenska. Om någon lärare hade pratat mitt språk hade jag kanske lärt mig svenska 

lättare för då hade jag ju fattat orden’’
58

 

 
 
 
 

Viktigt att poängtera är att informanterna anser att det finns ett stort mervärde i 

förberedelseklasserna och svenska som andraspråk även om svenskan ibland faller bort 

och även om deras lärare inte kan tala deras modersmål. De finner dessa klasser 

hjälpsamma eftersom de under lektionerna anger att de kan använda sina nya kunskaper 

inom svenska språket som de lärt sig på fritiden i en isolerad miljö utan att behöva 

skämmas om de säger fel. En av mina elevinformanter förklarar situationen på detta sätt: 

 
56 

Intervju 2012-03-15. Nr 1. Flicka, 15 år, Thailand. 
57 

Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg, Svenska som andraspråk, (2007), s.532 
58 

Intervju 2012-03-16. Nr. 3. Pojke, 12 år , Somalia. 
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”När jag kom till Sverige ville jag inte prata svenska för jag kände mig osäker, jag ville 

veta att jag sa orden rätt innan jag pratade. I svenska som andraspråks undervisning i 

skolan försöker jag att prata mycket svenska, men inte annars. I svenska som andraspråk 

är det okej att göra fel. Om jag säger fel till de svenska eleverna kommer de kanske att 

skratta åt mig, de vill jag inte. Jag lär mig mest här i skolan om svenska språket för 

utanför skolan pratar jag ingen svenska för jag har inte blivit tillfrågad att vara med på 

några aktiviteter efter skolan som några av de andra nyanlända i vår klass och eftersom 

jag inte går i en “vanlig” klass med jämnåriga tjejer och killar så är de svårt med 

svenska kompisar.”
59

 
 

 
 

Av bland annat detta svar kan vi utläsa att de informanter som inte är aktiva i några 

fritidsaktiviteter anser att förberedelseklassen och svenska som andraspråk är den absolut 

viktigaste miljön och källan till utveckling och integration då detta är deras enda sätt att 

förbättra sina språkkunskaper och sin väg till integration. Till skillnad från de som har en 

fritidsaktivitet. Mottagandet visar sig även här spela en stor roll, de nyanlända 

invandrarelever som mottagits in i det svenska skolsystemet av en lärare med tid och 

möjlighet att hjälpa dem både socialt och kunskapsmässigt når större framgångar i 

språkutvecklingen och vägen mot integration. 

 
 
7.1.2 Tema 2 

 

Lärarnas kunskap om elevers tidigare skolerfarenhet, kartläggning. 
 

Lärarna delar här med sig av att det finns en god kunskap kring de andraspråks elever 

som gått i förskolan i Sverige, då de kommit in i det svenska skolsystemet redan från 

tidig ålder, dock saknas denna kunskap i stor utsträckning gällande elever som nyss 

kommit till Sverige, de nyanlända invandrareleverna. Denna problematik som existerar i 

praktiken får även stöd i tidigare studier av skolverket. 
60 

En av lärarinformanterna talade 
 

om problematiken gällande tidigare kunskap på detta sätt: 
 

 
 
 

59 
Intervju 2012-03-12. Nr 2. Pojke, 14 år, Irak 

60 
Skolinspektionen, Utbildning för nyanlända elever-rätten till en god utbildning i en trygg miljö,(2009), 

s.29 
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’’Jag har ingen erfarenhet av dessa elever när de anländer till vår skola. När de har 

kommit hit så går jag hem till dem och knackar på dörren och presenterar mig. Jag 

arbetar nämligen även som samordnare, jag tar reda på deras historia, bakgrundsbild 

och varför de är här så mycket jag kan, sedan så förmedlar jag den informationen till 

mina kollegor på skolan. Jag försöker kartlägga deras tidigare kunskap, vilket inte alltid 

är det lättaste.’’
61

 
 

 
 

Mina lärarinformanter anser att det är väldigt svårt att få en bild av en nyanländ elevs 

bakgrund då det inte finns några internationella samarbeten mellan skolor i världen som 

kan underlätta en sådan kartläggande process. Lärarna jag intervjuat anser även att det 

finns en stor problematik då vissa nyanlända invandrarelever kommer från europeiska 

länder och besitter en stor kunskap sedan tidigare skolgång medan andra kommer från 

utvecklings- och krigshärjade länder och kanske aldrig har gått i skola tidigare. Denna 

problematik är mycket tidskrävande och det kan vara väldigt svår för alla lärare att 

kartlägga alla elever individuellt för att sedan göra dem rättvisa i undervisningen. 

En av de lärarna jag intervjuat som har hand om en årskurs 4 klass med både nyanlända 

invandrarelever och svenskfödda elever sa: 

 
 

”Jag vet tyvärr absolut ingenting om mina elevers tidigare skolerfarenheter, jag brukar 

prata med föräldrarna och även försöka göra vissa tester med eleverna för att kunna 

klarlägga kunskapsnivå men vissa av föräldrarna kan ju inte varken svenska eller 

engelska. Har eleven tidigare gått i en svensk skola så skickar den skolan i bästa fall 

information om läget, men det är ingenting som brukar ske tyvärr, en kartläggning av 

nyanlända invandrarelevers språkkunskaper eller kunskapsnivå är inget jag brukar ha 

tillgång till eller möjlighet att själv utföra.”
62

 
 

 
 

En av mina lärarinformanter som undervisar i en svenska som andraspråksklass håller 

med ovanstående lärare och säger att hen och hens kollegor saknar ett bra och enkelt 

kartläggningsmaterial. Ett sådant kartläggningsmaterial skulle underlätta för mottagande 

 
 

61 
Intervju 2012-03-02. Nr 1. Lärare i svenska II. 

62 
Intervju 2012-03-08. Nr 3. Lärare Årskurs 4. 
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och information om språkliga kunskaper vilket kan hjälpa dem att integrera eleverna och 

slussa ut dem i ’’vanliga’’ klasser. Skolverket presenterar i tidigare studier förslag om hur 

kartläggning av nyanlända invandrarelever kan gå till
63 

men ett utarbetat 

kartläggningsmaterial existerar ej vilket lärarinformanten önskar fanns centralt utarbetat 

från tex. Skolverket. Detta menar informanten skulle underlätta för de lärare som mottar 

de nyanlända invandrareleverna, förslag om kartläggningsmetoder räcker ej. 

Lärarinformanten säger: 

 
 
’’Nu får vi själva utarbeta vårat eget material och det är inte helt enkelt då det är lätt för 

oss att missa viktiga bitar i elevens kunskaper, dessutom skulle vi önska att vi hade 

tillgång till hemspråkslärare i alla språk som skulle kunna vara behjälpliga vid elevens 

kunskapskartläggning. I dagens läge riskerar vi att missa elevens kunskapsnivå i vissa 

ämnen på grund av brist i kommunikationen språkmässigt’’
64

 
 

 
 

Viktigt att poängtera är att om de nyanlända invandrareleverna får gå i 

förberedelseklasser vid sin ankomst kan det ge en viss källa till kunskap om elevernas 

kunskapsnivå och deras tidigare skolerfarenhet då en kartläggning bör ske här. Man kan 

av mina intervjuer generellt utläsa att man oftast inte vet någonting om nyanlända 

invandrarelevers tidigare skolerfarenhet när det kommer till ’’vanliga klasser’’ annat än 

den information som framkommit från eleven och föräldrarna själva. I 

förberedelseklasserna stannar eleverna endast i ett litet tag, och i dessa klasser har mina 

elevinformanter, som redovisat tidigare, angett att svenskan faller bort på grund av 

bristande kunskaper och att kartläggningen och mottagandet i många fall är bristfälligt. 

De tidigare studier jag använt mig av där bristande kartläggning sägs påverka 

mottagandet och språkutvecklingen hos nyanlända invandrarelever
65 

visar sig genom 
 

mina intervjuer få stöd även i praktiken. 
 

 
 

Att ta reda på en nyanländ invandrarelevs tidigare kunskap är upp till lärarna själva att 
 

63 
Skolinspektionen, Utbildning för nyanlända elever-rätten till en god utbildning i en trygg miljö,(2009), 

s.29 
64 

Intervju 2013-12-27 Nr.8. Lärare svenska som andraspråk 

 
65 

Utbildningsdepartementet, Utbildning för nyanlända elever: mottagande och skolgång, 2013, s. 6-8 
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undersöka i den mån de kan och har möjlighet till. Det finns inget krav på att lärare i 

dagens svenska skola måste utvärdera varje barn enligt mina informanter, en av mina 

elevinformanter säger: 

 
 
”Mina lärare vet inte så mycket om vad jag kan och inte, jag och mina föräldrar har fått 

berättat för de svenska lärarna att jag gått i skolan i Sverige innan jag kom hit och även i 

Somalia, och är duktig på matematik och engelska. Min förra skola hade inte skickat över 

någonting till min nya skola så dom satte mig i förberedelseklass tillsammans med 

nyanlända invandrarelever som bara varit här i en vecka fastän jag har varit här i tre 

månader och kan bättre språk än dem.”
66

 
 

 
 

Lärarinformanterna jag använt mig av medger att det inte bara brister i kunskap mellan 

tidigare skolgång i ett främmande land utan att samarbetet mellan svenska skolor idag 

även är mycket dåligt. Nyanlända invandrarelever som har anlänt till en skola i Sverige 

och stannat där en kort period för att sedan flyttat till en annan skola i en annan kommun 

bär inte med sig någon information om ’’tidigare skolgång’’ och kommunerna emellan 

har inte något bra eller likvärdigt system för att överföra information, anger 

lärarinformanterna. Ofta får undersökningsarbetet av en nyanländ invandrarelevs 

kunskapsnivå startas om på nytt när de anländer till en ny skola vilket mina 

lärarinformanter anger kan falla i glömska på grund av, som jag tidigare nämnde, olika 

möjligheter eller intresse av de lärare som mottager de nyanlända eleverna. Flera av mina 

informanter både lärare och elever anser här att integrationsprocessen därför kan och i 

många fall förskjuts, på grund av en icke existerande kartläggning av tidigare kunskap 

och språktillgångar. Tidigare studiers teoretiker jag använt mig av som Cummins
67

, 
 

Nordestam och Wallin
68 

får här stöd i praktiken av mina informanter, både lärare och 

elever då informanterna själva pekar på vikten av kartläggning och mottagande för 

integration och språkutveckling. 

 

 
 

66 
Intervju. 2012-03-07. Nr 3. Pojke, 13 år, Somalia 

67 
Cummins, Jim, Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy, (2001) s. 6 
68 

Nordenstam, Wallin, Osynliga flickor- synliga pojkar. Om ungdomar med svenska som andraspråk. 

(2002), s.54-56 
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7.1.3 Tema 3 
 

Anpassning och utveckling för framtiden 
 

Några av de nyanlända invandrarelever jag har intervjuat har varit i Sverige nu i snart ett 

år och de anser sig själva vara nyanlända, dock poängterar de att det finns olika grader av 

nyanlända. De anser själva att det ofta kan vara frustrerande att i sina förberedelseklasser 

ha elever som är “helt” nyanlända till Sverige och vice versa. Vissa av dem har varit i 

Sverige i upp till ett år medan andra nyss anlänt. Undervisningen anpassas då till de 

invandrarelever som precis har anlänt till förberedelseklassens kunskaper, vilket gör att 

de elever med större kunskaper i förberedelseklasserna anser sig stanna i sin utveckling 

då de hela tiden måste gå tillbaka till noll när en ’’ny’’ nyanländ invandrarelev kommer 

in i förberedelseklassen. Tidigare studier har visat teorier om att problematiken i 

anpassning grundar sig i en brist i mottagande och kartläggning, anpassningen och 

språkutvecklingen får enligt Cummins
69 

ta skada och en likvärdig utbildning för alla, som 
 

FN:s konvention om barns rättigheter
70 

fastslår ska existera, brister enligt mina 

informanter i praktiken. En elevinformant uttrycker sig på detta sätt: 

’’ I min förberedelseklass börjar vi hela tiden om för de kommer nya elever som inte kan 

svenska alls och då börjar vi med alfabetet igen. Jag ska nog byta till svenska som 

andraspråk nästa vecka, men vi får se, dom gör lite nya saker sa en kompis. De är så 

jobbigt att börja om när man kan jag vill lära mig nya saker så jag kan börja i en vanlig 

klass.’’
71

 

 
 

Lärarna i den kommun jag intervjuat anser att det är en finansiell fråga då det handlar om 

personalbrist, kommunen har inte råd att anställa tillräckligt med lärare för att ha flera 

 

69 
Cummins, Jim, Andraspråksundervisning för skolframgång-en modell för utveckling av skolans 

språkpolicy, (2001) s.5-7 

 
70 

Globaliseringsrådet, Kunskap vidgar världen- globaliseringens inverkan på skola och lärande, (2008) 
71 

Intervju 2012-03-12. Nr 6. Pojke, 13 år, Thailand 
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olika förberedelseklasser på olika nivåer. Förhoppningen hos de lärare jag intervjuat är att 

de nyanlända invandrareleverna med en större kunskap som varit i Sverige en längre tid 

snabbare ska kunna slussas ut i de ’’vanliga’ ‘klasserna och få gå tillsammans med 

svensktalande elever och att de får stöd i undervisningen av svenska som andraspråk. 

Tyvärr så syns det hos mina informanter att det finns luckor och svårigheter i denna 

övergång och att det ofta är problematiskt att gå från förberedelseklassernas undervisning 

direkt in i de vanliga klasserna för snabbt. En kvinnlig nyanländ informant uttalar sig om 

problematiken: 

 
 

”I förberedelseklassen har min lärare anpassat undervisningen efter oss så att vi ska 

hänga med, men det kan bli lite jobbigt sedan när jag inte är i förberedelseklassen utan i 

min vanliga klass, då kan det gå för fort och jag förstår inte allt, vilket också har märkts 

när jag har gjort prov och sådär..”
72

 

 
 

Flera av de lärare jag intervjuat menar att för att nyanlända invandrarelever ska kunna 

utvecklas i samma takt som sina svenska skolkamrater försöker man synkronisera 

undervisningen så att det sker en så naturlig övergång som möjligt från 

förberedelseklassens undervisning till de vanliga klassernas, vilket inte alltid är lätt med 

tanke på det faktum att kunskapsnivåerna i förberedelseklasserna varierar stort. Många av 

lärarna anser att det naturligtvis inte går att garantera att de nyanlända elevernas 

utveckling och behov kan säkerställas i alla lägen då man i de vanliga klasserna även 

måste se till de övriga elevernas utveckling. En lärare jag intervjuat som undervisar i en 

’’vanlig’’ klass säger ; 

 
 
‘’Vi arbetar ihop med svenska som andraspråk lärarna och även de lärare som är i 

förberedelseklasserna för att se till att våra elever ligger i samma fas, eller så gott det 

går med tanke på att vissa av dem har svårigheter med att förstå undervisningen. Det är 

väldigt svårt att hitta en balansgång då elevernas utveckling är individuell och tar olika 

lång tid.’’
73
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Några av de nyanlända invandrareleverna påpekar dock att denna anpassning inte hjälper 

dem att utvecklas utan snarare sätter dem i en sits av underutveckling då de stannar upp i 

sin utveckling i och med att de inte hänger med jämfört med sina jämnåriga kamrater i de 

“vanliga” klasserna. Tidigare studier av Abrahamsson och Bergman visar att Svenska 

skolan i många fall ställer samma krav på andraspråkseleverna som de svenskfödda, de 

har kommit fram till arbetsbördan på andraspråkselever blir dubbelt så stort och dessa 

elever hamnar i många fall efter sina svenska kamrater i utveckling då man brister i den 

språkliga övergången
74

. Elevinformanterna uttalar sig om att tempot är så högt i de 
 

’’vanliga klasserna’’ att det är svårt för dem att förstå när de slussas ut för tidigt i dessa 

klasser. Även om läraren försöker hjälpa dem så är det många elever som behöver hjälp 

samtidigt vilket gör att läraren inte hinner hjälpa alla. På de ’’vanliga’’ lektionerna är det 

många nya svåra ord, högt tempo och att förstå genomgångarna kan ibland bli mycket 

svårt, språkkunskaperna brister här vilket gör integreringen svår. Problematiken med 

anpassning och övergången till ’’vanliga’’ klasser är något mina elevinformanter styrker i 

praktiken och något som får stöd i tidigare studier. Elevinformanterna finner svårigheter 

med att följa med i den svenska undervisningen på grund av en ökad arbetsbörda från 

deras förberedelseklasser till ’’vanliga’’ klasser där de ska följa med i undervisningen 

lika bra som de elever med Svenska som modersmål. 

 
 
7.1.4 Tema 4 

 

Hemmiljö - Föräldrars utbildningsnivå – Skolresultat 
 

En röd tråd genom mina intervjusvar visade sig vara lärarnas syn på att de nyanlända 

invandrarelevernas kunskapsnivå och skolresultat är direkt kopplad till hemmiljö och i 

många fall föräldrarnas utbildningsnivå. En majoritet av de intervjuade lärarna ansåg att 

föräldrarnas utbildningsnivå var starkt länkad till hur deras barn presterar i skolan och 

påverkar elevernas skolresultat, lärarinformanterna angav att även om mottagandet och 

kartläggningen kan ha varit bristande så kan detta vägas upp av vilken språklig hjälp och 

vilken social grund eleverna får hemifrån. Detta får stöd i tidigare studier och rapporter 
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från skolverket 2009
75 

där de fastslår samma som mina lärarinformanter. En 

lärarinformant uttryckte sig på detta sätt: 

 
 
''Skillnaderna på elevernas skolresultat beror mycket på föräldrarnas utbildningsnivå och 

vilken slags hemmiljö eleverna kommer ifrån. Beroende på föräldrarnas utbildningsnivå 

blir elevers kunskapsskillnader tydliga. Är det elever med föräldrar som har en rik 

språklig grund och väljer att tala svenska hemma blir det lättare för eleven att utveckla 

sina språkkunskaper även i skolan’’
76

 

 
 

Mina lärarinformanters svar var återkommande med vissa modifikationer. 

Majoriteten av lärare som undervisar nyanlända invandrarelever ansåg sig se en stark 

koppling mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas skolresultat och vilja att 

integreras och utvecklas inom det svenska skolsystemet. Läratinformanterna såg 

hemmiljön som den verkliga källan bakom de nyanlända elevernas prestation i skolan. 

En av de lärare som jag har intervjuat arbetar som förskollärare och har nyanlända 

invandrarelever som kommer direkt in i hennes klass, utan att ha gått i någon 

förberedelseklass. Läraren uttalar sig om vikten av att de nyanlända invandrarelevernas 

föräldrar själva är utbildade eller själva vill integreras i det svenska samhället: 

 
 
''Har eleverna föräldrar som inte kan läsa och skriva på sitt eget språk så är det mycket 

svårt att be dem hjälpa och stötta sitt eget barn med skolarbetet på svenska. Allt är nytt 

även för föräldrarna. Därför är det viktigt att föräldrar också snabbt sätts i utbildning. 

Men även på detta plan ser det väldigt olika ut från situation till situation, 

motivationsnivån och viljan att integreras hos föräldrar smittar naturligtvis av sig på 

barnen och visar sig genom bättre skolresultat och en snabbare utveckling som resulterar 

i en snabbare integration och möjlighet att lyckas i framtiden. För de familjer som 

bestämt sig för att stanna i Sverige och bli en del av det svenska samhället så går det 

väldigt mycket fortare, denna motivation smittar av sig i hela inlärnings- och 
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utvecklingsprocessen hos barnen.”
77

 
 

 
 

Hemmiljön för elever vare sig de är invandrarelever eller svenska elever anses vara av 

stor betydelse för elevens utveckling enligt mina lärarinformanter.Hemmiljön hos en 

nyanländ elev skiljer sig självklart otroligt mycket från en svensk elevs hemsituation där 

läxor och skolarbete kan vara en större del av vardagen. Hos en nyanländ invandrarelev 

är det inte bara läxor och skolarbete som ska prioriteras, ett helt nytt språk skall läras och 

en helt ny kultur ska anpassas till den nya vardagen. Nyanlända invandrarelevers 

föräldrar kan ha mer att tänka på än sina barns skolarbete då de är helt nya i ett land, 

oftast utan någon som helst förkunskap om detta land, landets seder eller kultur. En lärare 

som har hand om nyanlända invandrarelever i sin ’’vanliga’’ klass uttalar sig om 

utvecklingen hos eleverna: 

 
 

''Oftast beror elevens utveckling på föräldrarnas inställning till skolan och skolarbetet, 

det eleverna får på fritiden har de sedan med sig in i skolbänken. Talas det svenska 

hemma blir det lättare för dem att integreras in i den svenska skolan enligt mig.''
78

 

 
 

Det här gäller självklart inte bara för nyanlända invandrarföräldrar men eftersom det är 

nyanlända invandrarelever jag har valt att undersöka visar det sig i min undersökning att 

föräldrarnas del i sina barns utveckling är en gemensam nämnare och den faktor som 

påverkar integrering, utveckling och att lyckas i den Svenska skolan. Har föräldrarna en 

bra koll på sina barns kunskapsnivåer kan det hjälpa lärarna med en kartläggning och 

inslussning i den svenska skolan vilket stödjer Vygotskijs teori om att omgivning och 

utveckling går hand i hand
79

. En elevinformant uttryckte sig på detta sätt: 

’’Min mamma och pappa har alltid hjälpt mig i skolan, även hemma i Syrien, så när jag 
 

kom till Sverige och ville lära mig svenska så fick jag börja på fotboll med min syster och 

sen så började Pappa på SFI så att vi kan öva svenska hemma, de är kul för nu kan jag 

prata mer på lektionerna och visa att jag kan’’
80
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8. Diskussion 
 

Min huvudfråga om hur nyanlända invandrarelever och deras lärare uppfattar 

mottagandet i den svenska skola jag valt att undersöka och vilken roll språket har spelat 

för integrering kopplat till internalisation anser jag har gett mig en nyanserad bild av 

nyanländas uppfattning kring detta. 

 
 

Grundidén i min studie förankrar sig i valet av min använda teori, där jag testat Lev 

Semjonovitj Vygotskijs teori om att utveckling och omgivning, en omgivning som beror 

på hur väl mottagandet av eleverna är och om någon kartläggning sker. 

I min studie har denna teori applicerats på nyanlända invandrarelever och stärkts av 

tidigare forskning som visat att språk, kartläggning och mottagande går hand i hand med 

hur väl de anser sig anpassas och integreras. 

 
 
Teorin jag använt mig av får stöd i undersökningen då materialet jag samlat in har 

genererat i resultat som visat språkets betydelse för nyanlända invandrarelever i den 

svenska skolan och hur mina informanter anser att mottagning och kartläggning ligger till 

grund för denna språkliga utveckling som i sin tur visat sig leder till integrering. De 

nyanlända invandrareleverna anser sig utvecklas mest när de fått ett mottagande som lett 

till att de får omge sig med människor de kan lära av och utvecklas tillsammans med så 

som klasskamrater av svenskt ursprung. Även lärarna påpekar att omgivningen en 

nyanländ invandrarelev har, både hemma och i skolan, påverkar språkkunskaper, vidare 

utveckling och integrationen både positivt och negativt. 

 
 

Det jag bland annat har kommit fram till är att för att utvecklas språkmässigt inom den 

svenska skolan krävs integrering med den svenska omgivningen. För att detta ska vara 

möjligt måste en kartläggning av den nyanlända invandrarelevens tidigare kunskap 

 
 
 
 

36 



38  
 
 

genomföras så snart som möjligt vid dess ankomst för att mottagandet ska bli så bra som 

möjligt. Problematiken jag stött på I kommunen var att lärarna inte anser sig ha 

möjligheter till en sådan kartläggning även om viljan finns. Vilket visar på brister i 

kommunsens mottagande och kartläggning av nyanlända invandrarelever. Bristerna leder 

till att nyanlända invandrarelevers språkkunskaper, både i modersmål och svenska som 

andraspråk blir försummad och inte uppmärksammad på ett sätt som kan hjälpa dem 

vidare i sin integrering och utveckling av det svenska språket. Det står klart att den 

språkliga betydelsen är tätt sammanlänkad med mottagandet vilket i sin tur är tätt 

sammanlänkat med integration, vilket får stöd i mina personintervjuer och i tidigare 

forskning. 

 
 
Intervjuerna valde jag att dela upp i olika kategorier: Integration in i det svenska 

samhället genom skolan, lärarnas kunskap om elevers tidigare skolerfarenheter, 

anpassning, förutsättningar och utveckling för framtiden och hemmiljö – föräldrars 

utbildningsnivå – skolresultat. Jag valde att skapa kategorier då jag insåg vilken stor 

betydelse den språkliga biten har för en nyanländ invandrarelev. Kategorierna är skapade 

för att ge svar på hur de nyanlända invandrareleverna och deras lärare anser att de 

utvecklar sin språkliga kunskap mest och vad som leder fram till elevens utveckling med 

koppling till integrering och internalisation. Genom att analysera mina fyra olika teman 

utifrån de svar jag fått och använda tidigare forskning som ett analysverktyg ihop med 

min valda teori har jag valt att besvara mina huvudfrågor i denna diskussionsdel, jag 

diskuterar utifrån de tidigare presenterade teman. 

 

 
8.1 Mottagande och Integration i den svenska skolan - miljö. (Tema 1) 

Intervjuerna angående mottagande och integration gav mig svar som jag anser 

överensstämmer bra med min teoretiska grund. De nyanlända invandrarelever jag 

intervjuat uppfattar att mottagandet i den svenska skolan har spelat en stor roll för hur de 

anser att de integrerats och haft möjlighet till språklig utveckling. Intervjuerna jag gjort 

pekar på att omgivningen eleverna placerats i och mottagande lärare har spelat en stor roll 

för integreringsprocessen och språkutvecklingen. Något som alla de intervjuade eleverna 

nämnde var att majoriteten av de lärare de mottagits av inte har talat deras modersmål 
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och i några fall inte heller vetat vilket modersmål de nyanlända invandrareleverna har, 

vilket har gjort att den språkliga utvecklingen har hämmats då eleverna inte kunnat 

kommunicera med sina lärare på ett smidigt sätt. 

 
 
Eleverna anser sig utvecklas bäst i miljöer där de får lära av andra barn/ungdomar, både 

av de andra nyanlända invandrareleverna och av jämnåriga svenska elever. De tyckte 

själva att det som hjälpt dem att integreras bäst var när de deltog i fritidsaktiviteter eller 

var med på svenska som andraspråk/förberedelseklassernas undervisning där någon av 

lärarna ibland hade tagit in en tolk eller modersmålslärare som kunde översätta svenska 

meningar och ord till modersmålen för att underlätta språkträningen. 

 
 
Svaren jag fick på denna delfråga anser jag stämmer väl överens med min valda teori av 

Vygotskijs som pekar på hur viktigt det är att barn och ungdomar interagerar med 

varandra och tar del av varandras språkliga kunskaper för att kunna nå en högre 

utveckling och även att den omgivning som presenteras ett barn är livsviktig för 

utveckling på alla plan. 

 
 

8.2 Lärarnas kunskap om elevers tidigare skolerfarenheter (Tema 2) 

Intervjufrågorna med mina lärarinformanter visade på en stor variation om de nyanlända 

invandrarelevernas tidigare kunskaper. Kunskapen varierar beroende på lärarens 

utbildning och i vilken klass läraren undervisar. Jag fann en problematik med lärares 

begränsade kunskaper vilket resulterar i att mottagande och kartläggning skiljer sig åt 

beroende på vilken lärare som tar emot eleverna när de anländer till skolan.  

Mottagandet kan skilja från individ till individ, vilket har gett mig möjlighet att 

generalisera inom ämnet kartläggning i en liten kommun, detta på grund av att åsikterna 

elever och lärare har om mottagande och kartläggning har varit slumpmässiga men ändå 

genererat i svar som varit mycket lika. Det jag kommit fram till är att eleverna överlag 

uppfattar sitt mottagande bra men att kunskaperna om deras bakgrund brister vilket 

leder till att språkinlärningen hämmas. Detsamma gäller för lärarna som anser sig ha ett 

bristfälligt kartläggningsverktyg. 
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Mina lärarinformanter nämner att det i dagens läge inte finns något krav på att lärare i 

den svenska skolan måste utvärdera och kartlägga varje barn, vare sig det är en nyanländ 

invandrarelev eller inte. Det faktumet kan resultera i att en lärare som inte har möjlighet 

eller tiden att ta reda på saker om en nyanländ invandrarelev inte ens vet varifrån eleven 

kommer eller vilket språk den talar när de börjar skolan. 

 
 

Jag valde att relatera till ett uttalande av Sveriges utbildningsminister, Jan Björklund, i 

min undersökning som även får stöd av Skolverket. Björklund menar att det bör införas 

ett krav på att skolan ska ta reda på en nyanländ invandrarelevs kunskapsnivå genom 

kunskapsprov när de kommer till Sverige och inte automatiskt placera eleven i den 

årskurs som motsvarar deras ålder. Förslaget från skolverket och utbildningsminister 

Björklund innefattar att lärare som mottar de eleven ska helt enkelt genomföra en form av 

kunskapstest på samtliga nyanlända invandrarelever och därefter placera ut dem i klasser 

oberoende ålder utifrån resultatet på kunskapstestet. 

 
 
Skolverkets förslag om kunskapstester för nyanlända invandrarelever är något jag måste 

kritisera efter att ha gjort min undersökning, då jag inte finner detta som en lösning av 

anpassnings/integrationsproblemen och inte heller får stöd i majoriteten av tidigare 

forskning till att det är en bra lösning. Jag finner det som en stor problematik, utifrån min 

valda teori, med att placera elever i klasser efter kunskap och inte efter ålder. Självfallet 

finns det en problematik i att de nyanlända invandrareleverna ligger på olika 

kunskapsnivåer och blandas åldersmässigt, vilket eleverna själva anger att de finner 

irriterande och utvecklingshämmande. De nyanlända invandrareleverna behöver olika 

medel för att kunna utvecklas i takt med de elever som går i de ’’vanliga klasserna’’, 

vilket jag helt överensstämmer med. Dock anser jag, att även om förslaget om 

kunskapsprov kan lösa en tillfällig orsak till att de nyanlända invandrareleverna inte följer 

med i ’’den vanliga’’ klass-undervisningen, brister lösningen på andra områden 

exempelvis på det sociala och det språktutvecklande planet. 

 
 

Vygotskij uttrycker hur viktigt det är med våra sociala kontakter i samband med 

utveckling, han menar bland annat att kreativa processer är sociala, vi tar hjälp av och 

 

 
 

39 



41  
 
 

lånar från andra människors idéer, tankar och färdigheter. Med stöd av Vygotskij teori 

ställer jag mig kritisk till Jan Björklund och Skolverkets förslag. För att knyta ihop 

argumentet vill jag peka på det faktum att den svenska skolan har som krav från 

Skolverket att leverera likvärdig utbildning. Eleverna i min undersökning anser sig 

integreras allra bäst när de får träffa människor i samma ålder, med samma intressen som 

de själva för att utvecklas språkligt och socialt. Vidare anser de inte det vara optimalt då 

de blandas i förberedelseklasserna  med yngre och äldre elever, inte heller om de skulle 

sättas i klasser utifrån endast kunskapsnivå. 

 
 

Tidigare studier och resultaten av mina intervjuer visar att omgivningen påverkar 

utveckling och integrering för nyanlända invandrarelever och då skolan är en stor del av 

ett barn/ungdomars liv (oberoende på om denne är nyanländ invandrarelev eller ej) bör 

skolan vara den plats där språklig utveckling blomstrar och inte hämmas på grund av 

felaktiga åldersplaceringar. Här är lärarnas betydelse som språkförmedlare avgörande för 

integrationen. 

 
 

8.3 Anpassning och utveckling för framtiden (Tema 3) 
 

Lärarnas kunskap om en nyanländ invandrarelevs bakgrund visade sig här gå hand i hand 

med anpassningen av eleverna. Svaren lärarna gav mig pekade på vikten av att inhämta 

kunskap om elevens nivå innan eleven placeras ut i en förberedelseklass eller ’’vanlig’’ 

klass. Detta för att uppnå bästa möjliga anpassning och ha förutsättningar till utveckling. 

I denna intervjudel där eleverna står i fokus anger informanterna att anpassningen in i det 

svenska skolsystemet varierar beroende på hur förberedelseklasserna och inslussningen 

till de ’’vanliga’’ klasserna hanteras, vilka möjligheter varje enskild lärare har att stödja 

och förbereda elevens integrering återkommer som en röd tråd genom mina 

intervjuresultat. Det jag kom fram till är att sämre anpassning och utveckling hör ihop 

med personalresurser och finansiella resurser. Om det inte finns resurser, tid eller 

möjlighet att undersöka varje enskild elev, leder det till en brist i anpassningssystemet, 

vilket resulterar i en negativ integrering i skolan vilket i sin tur betyder att både 

mottagandet, kartläggningen och den språkliga utvecklingen påverkas negativt. 
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För att kunna nå internalisation, det vill säga en kulturell förståelse, är anpassningen helt 

avgörande. För att uppnå internalisation anser Vygotskij att barn och ungdomar behöver 

interagera med varandra och ta del av varandras språkliga kunskaper för att kunna nå en 

högre utveckling. Därför anser jag att internalisation är möjlig först då mottagandet och 

anpassningen är av den karaktär att nyanlända invandrarelever finner utbyte med 

jämnåriga elever baserat på min teori i koppling till mina intervjusvar. 

 
 
Missnöjet över skolsituationen för nyanlända invandrarelever är något som starkt 

framkommer i den litteratur jag använt mig av och går att utläsa av de intervjusvar jag 

fått, trots detta missnöje verkar ingen riktigt ha svaret på hur situationen kan  förbättras. 

Skolinspektionen anser, som många av de lärare jag intervjuat, att tidigare kunskap och 

skolgång är viktigt att ha kunskap om för ett korrekt mottagande och anpassning av de 

nyanlända invandrareleverna. Detta anses vara avgörande för att lärare individuellt ska 

kunna planera undervisning och veta vilka språkliga förutsättningar och tidigare 

kunskaper en nyanländ elev har. 

 

 
8.4 Hemmiljö, Föräldrars utbildningsnivå och Skolresultat (Tema 4) 

Resultaten av mina intervjuer angående detta tema visar att uppfattningen är att det inte 

handlar så mycket om hur välutbildade föräldrarna är utan snarare hur engagerade de är. 

Elever måste dock motiveras av duktiga lärare som ska ha rollen som kunskapsutvecklare 

om de ska kunna uppnå utveckling och integrering i det svenska skolsystemet. 

 
 

Om vi utgår från mina intervjusvar visar de att det är sociala faktorer som spelar in i ett 

barns utveckling och inte det biologiska arvet. Om föräldrarna inte engagerar sig i barnet 

och dess skolgång är risken stor att barnets lust att lära att stannar upp. Mina informanter 

uppger att ett barn som har föräldrar som engagerar sig och visar intresse för barnets 

skolgång påverkar att det utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Den här slutsatsen 

tycker jag framkommer i mina intervjuer där några av de nyanlända eleverna får mycket 

begränsad hjälp hemma medan andra får stöd och hjälp. Till viss del kanske ett barns 

utveckling ändå går hand i hand med vilken skolerfarenhet och utbildning föräldrarna har 

anger mina informanter då det är lättare för utbildade föräldrar att hjälpa till rent praktiskt 
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med skolarbetet hemma men detta har i min undersökning visat sig vara väldigt 

individuellt. 

 
 

9. Slutsats 
 

Min slutsats utifrån min undersökning om hur nyanlända invandrarelever och deras lärare 

uppfattar mottagandet i den svenska skolan samt vilken betydelse de anser att det svenska 

språket har och har haft för deras egen integrering kopplat till internalisation är följande: 

 
 
Svaren från mina intervjuer stämmer väl överens med min valda teori att omgivning och 

utveckling går hand i hand. Vilket framgår genom undersökningen. 

Jag har kommit fram till att det mest gynnsamma mottagandet ska vara av sådan karaktär 

att en nyanländ invandrarelev placeras i en klass med elever i samma ålder och får stöd i 

både sitt modersmål och svenska som andraspråk. Först då kan eleven utvecklas och 

integreras på bästa sätt eftersom prestationsförmågan hos ett barn ligger i miljön och 

genom relationer med lärare och kamrater. 

 
 
Vidare har jag kommit fram till att det inte är möjligt uppnå en elevs fulla utveckling eller 

chans till integrering om eleven sätts i en klass med klasskamrater av lägre åldrar som är 

ett resultat av bristfällande kartläggning och dåligt mottagande. Svaren jag fått av mina 

informanter har visat att de nyanlända invandrareleverna själva önskar att få gå i rätt 

årskurs och få en klasstillhörighet men samtidigt också få förberedelseklassens 

möjligheter till undervisning för att utvecklas optimalt. Det framkommer även att det 

finns ett behov av olika fritidsaktiviteter med blandade språkgrupper för möjliggöra en 

snabbare inlärning av svenska språket då eleverna anser att det har en stor roll i en aktiv 

integrering. Enligt eleverna är det under fritidsaktiviteter arrangerade av skolan (så som 

skollag eller liknande) som de lär sig det svenska språket bäst. 

 
 

Svaren på mina frågeställningar har en sak gemensamt, det är att bristen på resurser är det 

som i hög grad styr verksamheten. Viljan att utvecklas och integreras har i min 

undersökning visat sig funnits hos både elever och hos de lärare som arbetar i skolan i min 

valda kommun men ramarna och förutsättningarna räcker inte till det mottagande 
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som krävs för en lyckad integrering. Jag anser att det verkar vara godtyckligt hur 

mottagandet av nyanlända invandrarelever går till då det visat sig vara olika från gång till 

gång och beroende på vilken lärare som berörs. Det här tyder på bristande rutiner 

och/eller brister i organisationen och helhetssynen på mottagande och undervisningen av 

invandrarelever i stort. För vissa elever finns det förberedelseklass med utbildade lärare 

inom svenska som andraspråk, medan andra elever placeras i en ”vanlig” klass i en 

svensktalande undervisningsmiljö där de inte hänger med språkligt och endast får 

förberedelseklass-undervisning någon gång per vecka eller inte alls. Det finns även 

brister i rätten till modersmålsundervisning på grund av avsaknad av lärare. Min 

undersökning har visat på att elever som får använda sitt modersmål tillsammans med 

svenskan i undervisningen oftast utvecklas bättre då de får en bredd på inlärningsnivån. 

För att en sådan undervisning ska vara möjlig krävs att en kartläggning av de nyanlända 

invandrarelevernas tidigare kunskaper finns. 

 
 

Jag anser att de nyanlända invandrareleverna tillsammans med sina infödda skolkamrater 

är den nya mångkulturella generationen som kan förändra framtidens Sverige och för att 

detta ska vara möjligt måste systemet byggas på en likvärdig skola för alla oberoende 

varifrån du kommer ifrån eller vilken bakgrund du har. Alla ska bjudas samma 

möjligheter till utbildning och utveckling vare sig du är en nyanländ invandrarelev som 

slussas in i det svenska skolsystemet eller om du är svenskfödd och går i den svenska 

skolan. Resurser måste till och det måste satsas på skolan mycket mer om vi ska komma 

tillrätta med de stigande problem som vi kan se i dag. Bara genom min undersökning 

presenteras brister i mottagande och kartläggningen som är vägen till språklig utveckling 

och integration. Bristen på resurser leder till att kartläggning av nyanlända 

invandrarelevers tidigare kunskap faller bort, integreringen tar skada och den 

språkligautvecklingen hämmas vilket minskar chansen till integration. 
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Bilaga 1, Intervjuer och intervjufrågor 
 
 

Intervjuer med elever 
 

Intervju 2012-03-15. Nr 1. Flicka, 15 år, Thailand 
 

Intervju 2012-03-12. Nr 2. Pojke, 14 år, Irak 
 

Intervju. 2012-03-06. Nr 3. Flicka, 11 år, Holland 
 

Intervju. 2012-03-07. Nr 4 Pojke, 13 år, Somalia 
 

Intervju 2012-11-25. Nr 5. Flicka, 13 år, Syrien 
 

Intervju 2013-11-25. Nr 6. Pojke, 13 år, Thailand 
 

 
 

Intervjuer med lärare 
 

Intervju 2012-03-02. Nr 1. Lärare svenska II 

Intervju 2012-03-13. Nr 2. Lärare Årskurs 1 

Intervju 2012-03-08. Nr 3. Lärare Årskurs 4 
 

Intervju 2012-03-13. Nr 4. Lärare Årskurs 2 
 

Intervju 2012-03-08. Nr 5. Lärare Förskola 
 

Intervju 2012-03-08. Nr 6. Lärare Årskurs 8 
 

 
 

Intervjufrågor: Lärare 
1. Hur många elever med annat ursprung än svenskt har du i din klass? 

 
2. Från vilken bakgrund kommer dessa elever? 

 
3. Talar dessa elever svenska? 

 
4. Vilken kunskap har du som lärare om dessa elevers tidigare erfarenhet av skolan 

och skolsystemet? 

 
5. Anser du dem ligga på samma kunskapsnivå som de svenska barnen eller kan du se en 

kunskapsskillnad, de elever som ni haft har de på något sätt halkat efter i undervisningen? 

-om kunskapsskillnad är någonting du anser finnas vad tror du att det beror på? 

 
6. Kan du se en kunskapsskillnad och skillnad på inlärningsnivå även mellan 

invandrareleverna? 

om ja, vad tror du detta beror på? 
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7. Har du en fungerande kontakt med dessa elevernas föräldrar? 

- om inte, vad är det som ej fungerar och vilka åtgärder tar ni för att få det att fungera? 

 
8. Hur länge har denna eller dessa elever gått hos dig och om du inte ser en förbättring 

eller förändring hos dem, vad gör du då? 

 
Intervjufrågor: Elever 

 
1. Vilket land kommer du ifrån? 

 
3. Hur gammal är du? 

 
2. När kom du till Sverige och varför? 

 
4. Anser du dig tala bra Svenska? 

-om inte, hur får du hjälp inom skolan för att lära dig? 

 
5. Har du tidigare gått i skolan i något annat land än Sverige? 

-om ja, vilket eller vilka länder då & vad är skillnaden mellan de skolorna och den 

svenska? Trivs du i den svenska skolan? Anser du att dina lärare har koll på din tidigare 

bakgrund? 

 
6. Får du hjälp med läxor och läxläsning i hemmet? 

 
7. Vilket språk talas mest i ditt hem och var/hur lär du dig mest svenska anser du? 

 
8. Va anser du om förberedelseklassen du går i? 
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Bilaga 2, Missivbrev 
 
 

Missivbrev, Svenska 
 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier 

Examensarbete i Pedagogik C 

Höstterminen 2013 
 

 

Hej. 

 
Mitt namn är Felicia Anton och studerar pedagogik vid Uppsala Universitet. 

Denna termin skriver jag mitt examensarbete. 

 
Syftet med mitt examensarbete är att belysa nyanlända invandrarelevers situation i den 

svenska skolan och hur de själva uppfattar sitt mottagande och språkliga utveckling. För att 

uppfylla detta syfte tänkte jag genomföra personintervjuer med nyanlända invandrarelever 

ur förberedelseklass och elever som har svenska som andraspråksundervisning på *skolans 

namn*. 

 
Min förfrågan till dig som deltagare är om du vill medverka i studien och om din målsman 

ger sitt medgivande till detta. Jag önskar att du som målsman ger din medgivande 

underskrift samt namn på ditt barn i slutet av detta brev. Medverkan i undersökningen är 

helt och hållet frivilligt och du kan dra tillbaka ditt barns medverkan när som helst under 

undersökningens gång. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, inga uppgifter 

om dig som deltagare eller din skola kommer att nämnas i uppsatsen. 

 
Om du har några frågor kring studien är du välkommen att höra av dig till mig eller 

ansvarig lärare för förberedelseklass samt svenska som andraspråksundervisningen. 

 
Jag vill på   förhand tacka för din medverkan, vänliga hälsningar Felicia Anton. 

 

 
Felicia Anton Tel: xxx-xxxxxxx Mail: xxxx@xxxxx 

Lärare 1, Förberedelseklass Tel: xxx-xxxxxxx Mail: xxxx@xxxxx 

Lärare 2, Svenska som andraspråk Tel: xxx-xxxxxxx Mail:xxxx@xxxxx 

 
Elevens  namn:  ……………………………………………… 

 

Målsmans   underskrift:……………………………………… 
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Missivbrev, Engelska 
 

 
 

 

School of Education, Teaching 

and education studies 

Thesis in Education C 

Autumn 2013 
 

 
 

Hello. 

 
My name is Felicia Anton and studying education at Uppsala University and this 

semester it's time for me to write my thesis. 

 
The aim of my thesis is to highlight the newly arrived immigrant students situation in the 

Swedish school and their understanding of its receipt and linguistic development. To 

meet this end , I want to conduct personal interviews with newly arrived immigrant 

students from preparatory classes and students with Swedish as a second language 

teaching at *school name * . 

 
My request to you as a participant is if you would like to be a part of the study and if your 

parent or guardian consents to this. I wish you as the parent or guardian giving your 

consent signature and the name of your child at the end of this letter. 

 
Participation in the survey is completely voluntary and you may withdraw your child's 

participation at any time during the investigation. All materials will be kept confidential , 

no information about you as a participant or your school will be mentioned in the essay. 

 
If you have any questions about the study, please feel free to get in touch with me or the 

teacher responsible for the preparatory class and Swedish as a second language teaching. 

 
I want to thank in advance for your cooperation, Sincerely Felicia Anton. 

 
Felicia Anton Phone: xxx-xxxxxxx Mail: xxxx @ xxxxx 

Teacher 1, preparatory Phone: xxx-xxxxxxx Mail: xxxx @ xxxxx 

Teachers 2, Swedish as a Second Phone: xxx-xxxxxxx Mail: xxxx @ xxxxx 

Student's  name:  ...................................................... 

Guardian's  Signature:  .............................................. 
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