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Sammanfattning  
Studien syftar till att undersöka hur elever med erfarenhet av förberedelseklass har 
uppfattat sig inkluderade med den övriga verksamheten. Studiens syfte är också att ta 
reda på hur pedagogerna uppfattar sig arbeta främjande med inkludering i 
förberedelseklass samt hur pedagoger och elever uppfattar övergången utifrån ett 
inkluderingsperspektiv.  

En kvalitativ metod i form av intervjuer med både pedagoger och elever 
används för att få fram ett resultat i studien. Intervjuerna utförs på en mångkulturell 
skola i Östergötlands län där det finns två förberedelseklasser.  

Resultatet visar att eleverna och pedagogerna har skilda uppfattningar gällande 
hur de uppfattat sig inkluderade med den övriga verksamheten. Eleverna menar att de 
ofta upplevt sig utpekade i förberedelseklass medan pedagogerna anser att 
förberedelseklassen är en del av en skola för alla. 

Vidare visar resultatet att skolan inte har ett gemensamt sätt att arbeta 
främjande för att inkludera förberedelseklassen med övrig verksamhet. Endast några 
få pedagoger driver arbetet och därför finns det mycket att utveckla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: förberedelseklass, nyanländ elev, inkludering, övergång, integration  
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1. Inledning 
Sverige tar idag emot många invandrare och flyktingar och ligger därmed i toppen i 
världen vad det gäller att ta emot invandrare. Detta bidrar till ett mångkulturellt land. 
Fram till år 2019 beräknas 130 000 barn komma till Sverige. Dessa barn behöver en 
trygg start och introduktion till skolan med kraftfulla satsningar så som språkstöd, 
elevhälsa och studiehandledning på modersmålet. Skolan får därför en viktig roll att 
introducera barnen in i det svenska samhället men den mångkulturella skolan kan 
också medföra stora pedagogiska utmaningar vilket vi kommer gå in mer på inom 
forskningsöversikten. Skowronski (2013) menar att mottagandet av nyanlända elever 
ser olika ut då det är upp till varje kommun att bestämma hur det ska gå till. En del 
kommuner arbetar med förberedelseklasser men än så länge finns inga konsekventa 
regler eller krav för hur arbetet med nyanlända elever ska gå till. Det finns däremot 
allmänna råd framtagna av Skolverket (2008). Enligt dessa allmänna råd bör skolan 
till exempelvis göra en bred kartläggning av elevens tidigare kunskaper och 
erfarenheter för att kunna anpassa undervisningen. Kartläggningen kommer enligt 
Skolverkets nya direktiv att bli obligatorisk år 2016.  

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges skolledarförbund debatterar i 
Sydsvenskan för att arbetet framöver måste fokusera på att långsiktigt skapa en reell 
mångfald i alla skolor i Sverige. Här finns brister då det finns en ökad koncentration 
av elever med utländsk bakgrund i vissa skolor. Han menar att alla skolor bör få lika 
möjlighet och verktyg till att kunna bidra till mångkulturen och för att detta likvärdiga 
system ska uppnås krävs stora insatser på nationell nivå. Han menar också att skolor 
som ligger i mer socialt välmående områden har större möjligheter att hjälpa 
nyanlända barn men att dessa kommuner inte tar det ansvaret (2015-03-09).  

Under vår studietid på Grundlärarprogrammet har vi förstått att inkludering är 
ett dominerande perspektiv inom både skola och lärarutbildning. Synsätten har sett 
olika ut under årens lopp och fördelar och nackdelar kring inkludering diskuteras 
fortfarande och begreppet inkludering definieras inte entydigt. Vi har valt att 
undersöka förberedelseklassen som företeelse inom det svenska utbildningssystemet 
för att få en uppfattning om hur elever och lärare som är delaktiga i denna verksamhet 
upplever detta sett ur ett inkluderingsperspektiv.  

Vi har även valt detta ämne eftersom samhällsförändringar av typen 
flyktingströmmar som vi har nämnt ovan, kommer ha en central påverkan i våra 
kommande yrkesliv. Vi anser därför att kunskap som rör nyanlända elever är viktig så 
att lärare kan arbeta för att mångfalden blir accepterad och ses som en naturlig del av 
skolan. Skolan ska vara en skola för alla och alla elever har rätt till likvärdig 
utbildning. Eftersom elever i skolan har allt mer skiftande förutsättningar måste 
skolan anpassas därefter. Är förberedelseklass ett arbetssätt som främjar inkludering 
av nyanlända elever i det vi kallar en skola för alla eller brister det?  

Vid insamlingen av vår empiri ansvarade Stina Andersson för intervjuerna 
med eleverna och Sara Skyggeson ansvarade för intervjuerna med pedagogerna. 
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2. Bakgrund 
I bakgrunden som presenteras här nedan har vi valt att närmare förklara relevanta 
begrepp för vår studie. Vi har valt att precisera vad en skola för alla egentligen 
innebär samt definiera vem som räknas som nyanländ elev. Begreppet 
förberedelseklass är också väsentligt för vår studie och förklaras tydligare här nedan. 
Senare i den empiriska framställningen kommer resultatet analyseras ur ett 
inkluderingsperspektiv. Individen står i fokus vilket innebär att studien sätter 
elevernas samt lärarnas erfarenheter och upplevelser av förberedelseklass i centrum. 	  

2.1 En skola för alla 
Enligt Skolverket (2011) innebär idén om en skola för alla att alla ska ha lika tillgång 
till utbildning oavsett social och ekonomisk bakgrund. Skolan har därmed en viktig 
roll att upprätthålla demokratin då utbildningen ska förmedla mänskliga rättigheter 
och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället står för. 
Undervisningen ska anpassas efter individens behov och förutsättningar och främja en 
vidare kunskapsutveckling. Dessutom ska undervisningen utgå från elevens tidigare 
erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. Skolan ska också aktivt motarbeta 
diskriminering i all form för att alla elever ska ha möjlighet att finna sin unika 
egenart. 	  

Gerrbo (2012) menar att uttrycket en skola för alla används mer frekvent i 
dagens samhälle i strävan för att nå målet om en mer jämlik skola. Idén vilar på 
demokratins grund om allas lika värde, rätt till delaktighet och att alla elever ska i 
största möjliga mån kunna delta i den ordinarie skolverksamheten. Gerrbo (2012) 
ifrågasätter om detta verkligen fungerar i praktiken då elever ofta är uppdelade i olika 
grupper särskilt från den ordinarie verksamheten. Han ser problematiken i att en skola 
för alla fungerar först då alla elever möts i den ordinarie undervisningen där 
tillgången till samma resurser och villkoren är samma. 	  

Allt sedan folkskolestadgan 1842 har man intresserat sig för en allmän 
bottenskola. Bottenskola, även kallad folkskola, innebar att alla barn från 7 års ålder 
blev berättigade att gå i skolan vilket tidigare inte var möjligt. Utbildning blev 
tillgänglig för alla men den var begränsad och det var svårt för många barn att utnyttja 
möjligheten på grund av sociala omständigheter. Dessutom särskildes barn utifrån 
klasstillhörighet då en särskild utbildning bedrevs parallellt för de högre 
samhällsklassernas barn som fick gå i speciella lärosäten (Gadler, 2011). 	  
	  

2.2 Nyanländ elev 
Professor Bunar (2010) menar att det är viktigt att vara medveten om att det finns en 
mängd olika definitioner för en grupp barn som kommit till Sverige från andra länder. 
Definitioner som han nämner som vanligt förekommande i olika 
forskningssammanhang är exempelvis flyktingbarn, sent kommande, asylsökande 
barn. Bunar (2010) menar att dessa begrepp ofta används som synonymer vilket inte 
är att rekommendera då de har olika innebörd.  

Skowronski (2013) skriver i sin avhandling att det är vanligast vid 
kommunstyre och statligt styre att använda sig utav begreppet nyanländ elev. Därför 
kommer även vi i denna studie att använda oss utav detta begrepp. För att räknas som 
nyanländ elev bör eleven enligt Bunar (2010) uppfylla tre kriterier. Dessa tre kriterier 
är att eleven anländer nära skolstarten eller alternativt under sin skoltid,	  att eleven inte 
har svenska som modersmål	   samt	   att eleven inte behärskar det svenska språket. I 
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rapporten, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, beskrivs det att alla 
nyanlända elever gemensamt har brutit upp från något sammanhang där de tidigare 
har levt (Skolverket, 2008). 	  

Skolinspektionen (2009) anser att man räknas som nyanländ längst fyra år. Än 
så länge finns inte begreppet nyanländ elev i Skollagen men i Regeringens 
proposition föreslås det att begreppet ska införas. Detta begrepp kommer då att gälla 
de barn som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska 
anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det 
kalenderår då han eller hon fyller sju år (2014/15:45).  	  

2.3 Förberedelseklass 
Förberedelseklass, även kallad internationell klass eller introduktionsklass är en 
specifik undervisningsgrupp som mottar nyanlända elever (Bunar, 2010). För att de 
nyanlända eleverna ska kunna mötas på bästa sätt sker en bedömning vid 
mottagandet. Detta gör man för att kunna fastställa vilka tidigare kunskaper som 
eleven har (Skolverket, 2008). Efter denna bedömning beslutar rektor på skolan om 
eleven ska placeras i förberedelseklass eller delta i den ordinarie undervisningen 
(Regeringens proposition, 2014/15:45). 	  
	   Rodell Olgaç (1995) definierar förberedelseklass som en mindre grupp där 
flyktingbarn får en lugn skolstart och där läraren får större möjlighet till att möta 
dessa barns behov. I en förberedelseklass finns det mer utrymme för barnen att 
bearbeta de eventuella trauman de varit med om än om de gått i ordinarie klass. 	  

Bunar (2010) menar att hur lång tid eleven bör befinna sig i förberedelseklass, 
beror på i vilken takt eleven utvecklas. I många kommuner anser man att det är viktigt 
att få ut eleven i ordinarie klass så snart som möjligt. En rekommendation är att vistas 
i förberedelseklass i maximalt två år.	  Skolverket (2008) menar att förberedelseklass 
bör i så hög grad som möjligt anpassas till den ordinarie undervisningen för att 
underlätta övergången när den blir aktuell. 	  
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3. Syfte och frågeställningar 
Fokus i föreliggande studie är nyanlända elever och deras övergång till ordinarie 
skolverksamhet från förberedelseklass. Studien utgår ifrån hur pedagoger och elever 
uppfattar övergången utifrån ett inkluderingsperspektiv. Mer preciserat är vårt syfte	  
att undersöka hur elever med erfarenhet av förberedelseklass har uppfattat sig 
inkluderande med den övriga verksamheten samt hur pedagogen uppfattar sig arbeta 
främjande med inkludering. Syftet har genererat följande frågeställningar:	  
	  

- Vilka uppfattningar om inkludering framkommer i elevers berättelser om 
förberedelseklassen?	  

	  
- Vilka uppfattningar om inkluderingsarbete ger pedagogerna uttryck för i sina 

berättelser om förberedelseklassen?	  
	  

- Vilka uppfattningar om inkludering framkommer i elevers berättelser om 
övergången från förberedelseklass till ordinarie klass?	  

	  
- Vilka uppfattningar om inkluderingsarbete ger pedagogerna uttryck för i sina 

berättelser om övergången från förberedelseklassen till ordinarie klass? 	  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Eftersom vår undersökning åsyftar att studera förberedelseklassen utifrån 
pedagogerna och elevernas upplevelser ur ett inkluderingsperspektiv, anser vi det 
högst relevant att reda ut hur begreppet inkludering definieras och vilka perspektiv 
inkluderingsteorin erbjuder. Dessa perspektiv är användbara för att vi senare ska 
förstå vår empiri ur bredare perspektiv.   

4.1 Olika synsätt på inkludering  
Sandström (2014) menar att begreppet inkludering anses vara relativt nytt i Sverige 
och finns inte med i varken Lgr 11 eller i skollagen. Hon hävdar dock att inkludering 
förespråkas på ett internationellt plan, exempelvis i FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter.  Hon anser även att det är viktigt att skilja på begreppet inkludering och 
integrering. Begreppet inkludering innebär att verksamheten anpassas så att alla 
elevers förutsättningar och behov tillgodoses. Integrering avser däremot en 
verksamhet där alla välkomnas, blir delaktiga och får möjlighet att lära utan att 
verksamheten egentligen förändras.	  	  

Sandström (2014) betraktar specialpedagogik genom olika perspektiv. Vid ett 
kategoriskt perspektiv är det fokus på individen i det hänseende att eleven tas ur den 
ordinarie klassen för att förflyttas till en speciell undervisningsgrupp vid vissa 
tillfällen. Vid  detta perspektiv får alltså ordinarie lärare det övergripande ansvaret för 
majoriteten av gruppen och specialpedagogen får ta ansvar för eleven som är i behov 
av särskilt stöd. Vid en syn ur ett relationellt perspektiv däremot, menar Sandström 
(2014) att elevernas svårigheter beror på dålig undervisning. Vid detta perspektiv 
faller det sig naturligt att eleven får vara kvar i klassrummet och att undervisningen 
anpassas efter eleven. Hon menar att detta perspektiv kan kopplas till inkludering. 
Ytterligare ett perspektiv som beskrivs är dilemmaperspektivet som står i motpol till 
de två föregående perspektiven gällande var ansvaret för problem ska läggas. Det 
finns inte alltid enkla lösningar till alla pedagogiska situationer vilket gör att detta 
perspektiv framställs. Då Sandström (2014) inte anser dilemmaperspektivet vara 
tillräckligt, föreslår hon slutligen ett kommunikativt perspektiv, förankrat i 
dilemmaperspektivet. Hon menar att detta kommunikativa perspektiv kan användas 
som ett verktyg för att främja inkludering i klassrummet. Hon anser att elevers 
lärande gynnas av olikheter och att dessa olikheter förstås och förhandlas i en 
kommunikation som syftar till ambition att förstå den andres perspektiv. Sandström 
(2014) menar att denna kommunikation kan både ses som vertikal och horisontell. 
Vid en horisontell kommunikation visar lärare ett genuint intresse för elevens 
perspektiv. I och med detta menar Sandström (2014) att lärare kan få en större 
sociokulturell repertoar och förmåga att bejaka fler elevers verklighet. Detta kan vara 
vid mycket stor betydelse vid undervisning av flerkulturella elever och vid samarbetet 
med deras föräldrar. Vid en vertikal kommunikation däremot blir eleven ofta 
instruerad hur denne ska förhålla sig till något vilket är vanligt och dock nödvändigt i 
många pedagogiska situationer. 

Nilholm & Göransson (2014) presenterar olika aspekter av inkludering i sin 
rapport om inkluderande undervisning. De presenterar ett radikalt 
inkluderingsperspektiv som förespråkas av många kända företrädare inom 
inkluderingsrörelsen som menar att perspektivet utmanar våra invanda föreställningar 
om skolan och arbetet med elever i svårigheter. Det radikala inkluderingsperspektivet 
är emot att det finns ett utbildningssystem för ”normala” elever och ett annat för 
elever som definierats som ”avvikande”. Åsikterna inom detta perspektiv går ibland 
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isär. Nilholm & Göransson (2014) hänvisar till exempel till Peder Haug som 
förespråkar att skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik helt bör lösas upp. 
Inkluderingsrörelsen kännetecknas dock av en del aspekter som tillsammans bildar en 
helhet och som utgör grunden för att identifiera en skola eller ett klassrum som 
inkluderande eller inte. Gemensamt ser perspektivet olikhet som en tillgång och att 
det är skolan som ska anpassa sig efter elevens behov och olika förutsättningar. 
Olikheter innefattar inte enbart de elever som har svårigheter utan exempelvis ska 
olika etniska och språkliga bakgrunder ses som en tillgång och mötas i skolan. En 
annan aspekt inom det radikala inkluderingsperspektivet som Nilholm & Göransson 
(2014) lyfter är gemenskap. De menar återigen att olikhet inte ska ses som en 
belastning utan att gemenskap är beroende av olikheter. Detta innebär att ett möte 
med andras erfarenheter möjliggör till bredare perspektiv. Inom rörelsen poängterar 
därför många betydelsen av mångfald i skolan men för att eleven ska kunna vara en 
del av gemenskapen måste eleven kunna identifiera sig med skolan och klassen. De 
anser även att språket har en viktig roll i inkluderande miljöer, att språket ska vara 
förståeligt för alla. Det radikala inkluderingsperspektivet har uppenbara likheter med 
den s.k. interkulturella pedagogiken.  

Att demokratiska processer finns i skolans alla miljöer är även ett utmärkande 
drag för en inkluderande skola. Till sist menar Nilholm & Göransson (2014) att det 
radikala inkluderingsperspektivet alltid tar hänsyn till elevernas situation först för att 
sedan kunna avgöra och dra slutsatser om skolan och klassrummet är inkluderande 
eller inte. Alla elever ska uppleva sig själva socialt och pedagogiskt delaktiga. 
Nilholm & Göransson (2014) ställer också frågan om den svenska skolan egentligen 
har som ambition att bli mer inkluderande. Begreppet inkludering används inte i de 
svenska styrdokumenten men en hel del värderingar är förenliga med vad som avses 
vara en inkluderande skola, speciellt att den är individorienterad. 	  

Fridlund (2011) nämner i sin doktorsavhandling risken med att kategorisera 
elever. Hon menar att detta gör att elevgrupper särbehandlas vilket gör att de skiljer 
sig från den övriga skolan. Tanken bakom detta är egentligen att omsorgsfullt 
garantera gruppen särskilda rättigheter men kan resultera i att gruppen ses som 
exkluderad utav den övriga verksamheten. Uppdelningen av vi och dem bör undvikas 
då det bidrar till att betona skillnader mellan människor och snarare bidrar till 
segregering än gynnar integrering. Fridlund nämner även en viktig poäng då hon 
citerar Lani Florian: ”When students are classified as needing something different or 
additional they become categorically distinct from other children and are often 
assumed, to be qualitatively different as learners. This is a central dilemma” 
(Fridlund, 2011, s. 15)	  

Smehaugen (2001) har bland annat undersökt vilka faktorer som skapar 
inkludering inom skolans utbildning i sin doktorsavhandling, Inclusion and exclusion 
in culture, learning and education. Studien syftade till att jämföra utbildningen i 
Norge och Spanien. Smehaugen (2001) menar att de skiftande utbildningssystemen är 
organiserade och påverkade av ländernas rådande kulturella mönster. En övergripande 
faktor är att ha ett kritiskt förhållningssätt till inkludering och exkludering. Hennes 
resultat hävdar även att ett institutionaliserat utbildningssystem ligger till grund för 
demokratiska miljöer där alla känner sig trygga med att dela sina åsikter och att detta 
bidrar till ett mer jämlikt klimat för alla elever. Smehaugen (2001) säger att studien i 
Norge visar på jämlika samhällsstrukturer som är relativt öppen för alla 
samhällsklasser samtidigt som många presenterade grupper ses som identiska. Hennes 
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resultat menar att Spanien står som motpol i detta då deras kultur är mer generös och 
står för en mer inkluderad acceptans. 

Smehaugen (2001) diskuterar även två olika grundläggande attityder kring 
jämställdhet och inkludering. Inom det första perspektivet är det surrealistiskt att tro 
att man någonsin kommer nå en helt likvärdig utbildning då ojämlikheter alltid 
kommer att finnas på grund av genetiska och sociala arv. Det innebär att ojämlikhet 
inte går att förbättra genom att se barn med fördelar som ett problem. Variation 
mellan grupper och individer ska accepteras och ses som naturligt. Inom det andra 
perspektivet hävdar man att alla människor ska ses som jämlikar utan att ta hänsyn till 
biologiska och psykologiska faktorer. Alla elever, oavsett kulturell och social 
bakgrund, kön eller hemvist ska ha exakt lika möjligheter till samma utbildning. 
Smehaugen (2001) hävdar även att det finns ett radikalt perspektiv som är för positiv 
särbehandling då det anses vara det enda sättet för att bekämpa ojämlikhet.  
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5. Tidigare forskning  
I den här delen kommer vi presentera viss tidigare forskning som rör vårt valda 
arbetsområde; nyanlända och förberedelseklass. Forskningen som presenteras här 
nedan har vi funnit genom att söka på bibliotek där vi tagit hjälp av bibliotekarier för 
att finna relevant litteratur som rör vårt område. Med råd från bibliotekarierna, har vi 
även sökt i databasen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, där vi har använt 
sökorden förberedelseklass övergång. Utifrån tidigare studenters examensarbeten har 
vi fått förslag om väsentlig forskningslitteratur. Vår handledare har också varit en del 
i processen för att finna relevanta avhandlingar och internationell forskning.  

Inom sociologin är forskning om nyanlända än så länge i sin linda och att det 
finns mycket kvar att undersöka inom området menar Bunar (2010). Bunar refererar i 
Vetenskapsrådets Nyanlända och lärande (2010) till tidigare studier som gjorts, vilka 
han menar i många fall belyser mer problematik och lyfter svårigheter än att 
exemplifiera det positiva inom området. Han menar bland annat att de studier han 
nämner ser relationen mellan hem och skola som mycket betydande, rent av 
avgörande då elever ska komma att lyckas och få bra resultat i skolan. Det är alltså 
föräldrarna som anses vara problematiska (Bunar, 2010). 	  

Bunar (2010) har upptäckt att olika forskare inom detta område använder sig 
av kategorier som det normala och det avvikande. Det som anses vara det normala är 
de som har svensk bakgrund medan de som anses vara det avvikande är de med 
utländsk bakgrund. Detta exemplifierar han genom att nämna Annick Sjögrens studie 
där hon undersökt hur elever med utländsk bakgrund blivit behandlade och betraktade 
i skolan. Hon tillsammans med andra forskare menar att dessa kategorier skapas 
dagligen i den svenska skolan (Bunar, 2010).	  

Cederberg (2006) har dock en annan syn då hon i sin avhandling Utifrån sett -
inifrån upplevt undersökte hur 12 utländska kvinnor blev bemötta i den svenska 
skolan. Cederberg (2006) konstaterade att dessa kvinnor varit mycket framgångsrika i 
skolan och lyckats mycket bra. Det hon kom fram till i sin avhandling var att de 
mycket engagerade lärarna var till stor betydelse för dessa kvinnor. Klasskamrater i 
den svenska skolan spelade också stor roll för kvinnorna. Cederberg (2006) lyfter 
dock i avhandlingen att trots att kvinnorna lyckades bra i skolan blev det många 
gånger problem då det svenska skolsystemet är annorlunda jämfört än vad de tidigare 
upplevt. Denna forskning blir således mer positiv och granskar förutsättningar för 
nyanländas skolkarriärer menar Bunar (2010). 	  

Inom etnologin har även relevanta frågor studerats. Ann Runfors (2003) visar i 
sin doktorsavhandling Mångfald, motsägelser och marginaliseringar hur 
invandrarskap formas i skolan. Syftet med denna avhandling var ”att beskriva och 
analysera den uppmärksamhet de skolanställda riktade mot kategorin invandrarbarn 
samt att belysa hur uppmärksamheten skapade villkor för dessa barn” (s. 18). Runfors 
(2003) upptäckte brister i skolan inom området men hon valde snarare att fokusera 
kritiken mot samhällsnivån än mot skolans personal och deras arbete. 	  

Bunar (2010) drar slutsatser av att de flesta av studierna han referat till i sin 
forskningsöversikt är att elever med utländsk bakgrund ofta möter vad som kan ses 
som hinder och svårigheter. Han menar också att i dessa studier är det lärare som får 
skulden för att ha ett förhållningssätt som kan ses vara bristande. Forskning på ett 
internationellt plan är inte heller så utvecklad som man kan förvänta sig då 
flyktingströmmarna i världen är väl utbredda. Mycket av den forskning som finns 
domineras av Kanada, USA, Storbritannien och Australien och till viss del bland 
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annat Tyskland. Eftersom dessa länder är stora mottagare av migranter är detta inte 
speciellt märkvärdigt att det är just dessa länder som framträder menar Bunar (2010).  

Internationell forskning som Bunar (2010) nämner är studien You don´t belong 
here in Germany... On the social situation of refugee children in Germany gjord utav 
Philip Anderson. Han påpekar i studien att skolan har en mycket stor betydelse för de 
nyanlända elevers välbefinnande. Eleverna som han studerade hade temporärt 
uppehållstillstånd vilket kan vara en källa till ständig oro och ångest. Därför menar 
han att kontakten de får med andra barn samt lärare på skolan är betydelsefull för 
deras välmående. Bunar (2010) beskriver att Anderson starkt argumenterar för att en 
diskussion om vad skolan är skyldig att göra och kan göra för nyanlända, måste föras 
på ett bredare plan där barns rättigheter är en självklar utgångspunkt. 

Språkvetaren och professorn Monica Axelsson har forskat om nyanlända, 
deras relationer och lärande. Hon har tillsammans med doktorand Jenny Nilsson 
skrivit en avhandling vid namn Welcome to Sweden: Newly Arrived Students' 
Experiences of Pedagogical and Social Provision in Introductory and Regular 
Classes (2013). I denna avhandling har de undersökt hur elever uppfattat miljön i 
förberedelseklass jämfört med ordinarie klass. De har i denna relativt omfattande 
studie både observerat och intervjuat lärare samt elever på tre skolor i tre olika stora 
kommuner i Sverige. I avhandlingen menar de att det vid många tillfällen kan vara 
svårt att vara andraspråkslärande och nyanländ i Sverige.  

En allmän slutsats i avhandlingen är att elever i förberedelseklass känner att 
grupptillhörigheten var bättre i förberedelseklass än i ordinarie klass. Axelsson & 
Nilsson (2013) belyser att många elever uppfattat övergången till ordinarie klass som 
mycket påfrestande. Studien visar till och med att den nya klassen i vissa fall kan fått 
eleven att känna sig isolerad. Denna isolering har förmodligen sina orsaker i bristande 
tillgång till både pedagogiskt stöd och sociala resurser. 	  

I studien har Axelsson & Nilsson (2013) kommit fram till att förberedelseklass 
är en gynnsam miljö, både pedagogiskt och socialt för nyanlända elever. De vill dock 
betona att förberedelseklassens uppdrag endast är tillfälligt. Slutligen menar Axelsson 
& Nilsson (2013) att det är viktigt att skapa övergripande relationer mellan 
minoritetsgrupper och majoritetsgrupper för att skolan då ska bli så givande som 
möjligt för varje individuell elev. Isoleringen som annars kan uppstå i den nya klassen 
kan påverka de nyanlända elevernas framtida utbildningskarriär samt deras 
självkänsla. 

Sammanfattningsvis är forskningsläget inom detta område tämligen tunt. I 
denna studie kommer de ovan nämnda forskarna och deras studier relateras till vårt 
resultat och i vår analys.  
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6. Metod 

6.1 Kvalitativ intervju  
I denna studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Denna metod 
valdes för att vi skulle få en möjlighet att förstå hur pedagoger och elever upplevt 
inkludering i förberedelseklass och hur de upplevt inkludering vid övergången till 
ordinarie klass. Respondenternas	   svar i intervjuerna kommer i denna studie att 
analyseras och tolkas genom det teoretiska perspektiv som vi har valt.	  

Trost (2010) menar att en kvalitativ intervju består av relativt få respondenter 
till skillnad från en kvantitativ intervju där fler respondenter förekommer. En 
kvalitativ intervju utmärker sig genom att frågorna som ställs är raka och enkla och 
där svaren ofta blir innehållsrika och komplexa. Syftet med en kvalitativ 
forskningsintervju är att intervjuaren ska utifrån de intervjuades synvinkel, försöka 
förstå världen och utveckla mening ur dess erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014).	  

Justesen & Mik-Meyer (2012) menar att ordet kvalitativ betyder att 
betoningen ligger på entiteters kvaliteter och på processer samt betydelser som inte 
kan undersökas experimentellt och inte heller mätas i förhållande till kvantitet.  	  

Under en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att vara medveten om att 
man som intervjuare bör försöka få en bred och djup uppfattning om respondentens 
syn på det aktuella ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid en kvalitativ 
forskningsmetod bör intervjuaren att försöka få svar på frågan varför genom att ställa 
frågan hur. Som intervjuare bör man undvika frågor med varför då de ofta används 
för att ifrågasätta ett beteende eller åsikt (Trost, 2005). Den frågan har vi därför i 
största möjliga grad undvikit att ställa under våra intervjuer. 	  

Det är egentligen inte någon större skillnad vid kvalitativa intervjuer av barn 
och vuxna (Trost, 2010). Kvalitativa intervjuer med barn har dock tendens att bli 
kortare. Detta har vi vid våra intervjuer tagit hänsyn till och därmed valt att intervjua 
fler elever än lärare, för att kunna göra en likvärdig jämförelse. Det gäller att vara 
anpassningsbar menar Trost (2005) i kvalitativa intervjuer. Om eleven exempelvis 
styr in på ett annat frågeområde än intervjuaren tänkt, så är det bara att fortsätta på det 
spåret.  	  

Kvalitativa intervjuer kan både vara standardiserade i hög grad samt i en lägre 
grad. I en hög standardiserad kvalitativ intervju, ställs likadana frågor till samtliga 
respondenter. Då är det viktigt att frågorna ställs på exakt samma sätt till alla. 
Kvalitativa forskningsintervjuer har vanligen en så kallad låg grad av standardisering. 
(Trost, 2005). Denna låga standardisering har likaså vi använt oss av i denna studie. 
Det betyder att frågorna i grunden är likadana, men har anpassats och reglerats till vad 
de intervjuade svarat. Med tanke på detta har ordningen på frågorna varierat. 	  

6.2 Etiska principer 
Nedan finns fyra krav beskrivna, vilka är mycket viktiga vid denna typ av 
forskningsmetod (Vetenskapsrådet, 2012). Dessa har vi lagt stor vikt vid då 
intervjuerna i denna studie utfördes. 	  

I ett första skede informerade vi de berörda pedagogerna och eleverna på 
skolan om vår studie genom att skicka ut ett mail. Detta gjorde vi för 
informationskravet skulle uppnås, vilket är det första kravet. Det betyder att 
intervjuaren är tvungen att informera de berörda om deras uppgifter i studien, vilka 
villkor som förekommer, att det är frivilligt att delta i studien samt informera att man 
närsomhelst har rätt att avbryta deltagandet. 	  
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I vår studie tillfrågades samtliga elever och lärare som var aktuella i ett tidigt 
skede om de ville ställa upp som respondenter. Denna förfrågan gjorde vi genom att 
skriva ett missivbrev (se bilaga 1) till utvalda på den aktuella skolan. Samtliga elever 
på skolan var minderåriga, vilket gjorde att de fick ta hem brevet och låta 
vårdnadshavare ge sitt godkännande. Genom detta uppfylldes samtyckeskravet, som 
är det andra av huvudkraven vid kvalitativa intervjuer. Det står alltså för att 
respondenten själv bestämmer över sitt deltagande i en studie. Som forskare måste 
man alltså få samtycke av personen som ska bli intervjuad. Detta kan ske genom en 
underskrift av den berörde eller dess vårdnadshavare om det är aktuellt. 	  

För att inte pedagogerna och eleverna som intervjuats ska kunna identifieras 
har vi valt att endast nämna länet, inte kommun eller skola. I resultatet har vi valt att 
benämna respondenterna pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3, pedagog 4, samt elev 1, 
elev 2, elev 3, elev 4, elev 5, elev 6, elev 7 och elev 8. Dessa benämningar har vi även 
använt oss av för att resultatet ska framgå tydligt och enkelt. Detta har vi gjort för att 
leva upp till	  konfidentialitetskravet vilket innebär att det endast är personalen i studien 
som får ta del av exempelvis etiskt känsliga uppgifter som kan identifiera någon. 
Således måste dessa uppgifter förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer åt 
dem. 	  

Vi har behandlat materialet mycket noggrant genom att inte låna ut det eller 
låtit det användas i något annat syfte. Detta med tanke på nyttjandekravet som betyder 
att materialet som har samlats in endast kommer att användas i den aktuella 
forskningsstudien.	  

6.3 Validitet & reliabilitet  
Både Trost (2010) och Kvale & Brinkmann (2014) menar att validitet är mycket 
väsentligt i forskningsintervjuer. Validitet innefattar giltighet, styrka och hållbarhet på 
det som ska undersökas. Justensen & Mik-Meyer (2012) menar att validitet betyder 
giltighet; hur resultatet som kommit fram i undersökningen belyser forskningsfrågan. 
Vid en hög validitet är det alltså relevant att mäta det som är specifikt för studiens 
syfte. Validitet kan dock ha olika betydelse beroende på vilket perspektiv man har i 
sin kvalitativa forskningsmetod. 	  

Eftersom att en kvalitativ forskningsmetod ofta består av relativt fåtal 
respondenter finns alltså ingen objektiv sanning och generalisering är inte möjlig. 
Trost (2010) menar att detta inte heller är att sträva efter. Eftersom vi använt oss av 
denna kvalitativa forskningsmetod måste man vara medveten om att resultatet som vi 
fått fram endast gäller på den aktuella skolan just vid det här tillfället.  

Trost (2010) förklarar reliabilitet som tillförlitlighet och att mätningen är stabil 
vilket exempelvis innebär att intervjuarna frågar på samma sätt och att situationen är 
likadan för alla. Kvale & Brinkmann (2014) menar också att reliabilitet hänför sig till 
forskningsresultatens tillförlitlighet. De menar att reliabilitet ofta behandlas i relation 
till frågan om ett resultat kan reproduceras vid ett annat tillfälle av andra forskare. 	  

6.4 Urval 
I denna studie har vi valt att använda oss av både pedagoger och elever för att kunna 
undersöka hur uppfattningarna skiljer sig mellan dem. Att jämföra dessa ser vi vara 
extra intressant då samtliga respondenter befinner sig på samma skola. Skolan som vi 
valt att samla in vårt empiriska material vid, är en mångkulturell skola i Östergötlands 
län, där 47 % av skolans elever har utländsk bakgrund. Statistiska centralbyrån 
definierar en elev med utländsk bakgrund då elevens båda föräldrar är födda 
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utomlands (2015-05-20). Denna skola har två förberedelseklasser, en klass med yngre 
elever och en klass med äldre elever. Skolan har lång erfarenhet av att arbeta på detta 
sätt. Vi valde denna skola på grund av att det var en skola vi var bekant med sedan 
tidigare. Detta urval kallas enligt Trost (2010) för bekvämlighetsurval. 	  

Det är sammanlagt åtta intervjuer med elever och fyra intervjuer med 
pedagoger som utförts i denna studie. Intervjuerna med pedagoger och elever kommer 
att jämföras utifrån ett inkluderingsperspektiv. Vi har valt att intervjua elever 
eftersom vi har upptäckt att det inte finns så mycket forskning eller uppsatser som rör 
elevers upplevelser och uppfattningar. Ofta ligger endast fokus på pedagogerna och 
det är vanligare med observationer istället för intervjuer. Detta menar även Bunar 
(2010) då han hävdar att det saknas ett elevperspektiv i många studier.	  

Pedagogerna som intervjuats har valts på grund av att de alla har olika 
erfarenhet av att jobba i förberedelseklass. Detta ser vi vara intressant då vi ser 
möjligheten att få olika perspektiv och synvinklar. Pedagog 1 har lång erfarenhet av 
nyanländas lärande och att arbeta i förberedelseklass. Pedagog 2 däremot, har endast 
arbetat i förberedelseklass en kort tid. Pedagog 3 har arbetat i förberedelseklass en tid 
men arbetar för tillfället i ordinarie klass. Slutligen arbetar pedagog 4 för tillfället i 
förberedelseklass, men är förhållandevis till de andra, relativt nyexaminerad. 	  

De åtta eleverna som deltog i studien är i olika åldrar och kom från länderna 
Eritrea, Somalia, Uganda, Iran. Två av eleverna gick i fjärde klass, fyra av eleverna 
gick i femte klass och två elever gick i sjätte klass. Den yngsta respondenten var 10 år 
gammal och den äldsta var 13 år. Att intervjua en blandad åldersgrupp där både 
flickor och pojkar från olika länder var representerade var ett medvetet val. Detta 
gjorde vi för att få ett brett perspektiv, inte för att eleverna skulle representera skilda 
kategorier. Eleverna har gemensamt att de har gått i förberedelseklass men att de nu 
går i ordinarie klass. De har alla lärt sig svenska så pass bra att vi hade möjlighet att 
förstå vad de sa utan att behöva använda tolk. Vid vissa tillfällen kunde deras svar 
dock bli svårtolkade då de var en aning motsägelsefulla på grund av språksvårigheter.  

6.5 Genomförande 
I ett första skede utformades en intervjuguide för pedagoger (bilaga 2) och en 
intervjuguide för elever (bilaga 3). Dessa intervjuguider utformades så att de skulle 
behandla de huvudfrågor som är relevanta för vårt syfte samt frågeställningar. 
Exempel på dessa intervjufrågor till eleverna handlade om förflyttningen till ordinarie 
klass och hur de upplevde bemötandet i den ordinarie klassen. Vi ställde också en 
öppen fråga om vad eleverna minns från tiden i förberedelseklass samt frågor som rör 
placering av lokal, relationer till andra elever och sammanhållning i 
förberedelseklassen. Dessa frågor ställer vi eftersom de kan ge oss en vidare tolkning 
ur ett inkluderingsperspektiv och på så sätt ge svar på vårt syfte samt frågeställningar. 
Även intervjufrågor till pedagogerna följer tydligt våra valda huvudfrågor. Exempel 
på dessa frågor handlar om vilka arbetssätt för inkludering som finns både inom 
förberedelseklassen men också med övrig verksamhet samt hur pedagogerna arbetar 
för att eleven ska känna sig trygg vid övergången till ordinarie klass. I nästa steg tog 
vi kontakt med den aktuella skolan och fick samtycke av åtta elever och fyra lärare. 
Intervjuerna med eleverna gjordes enskilt och pågick i genomsnitt 20 minuter vardera. 
Intervjuerna med lärarna pågick i genomsnitt 50 minuter och även dessa gjordes 
enskilt. Tidsåtgången för både elevintervjuer och lärarintervjuer blev som vi förväntat 
oss. Under intervjuerna med eleverna förekom det sällan störningsmoment då vi fick 
tillgång till ett rum som låg avsides. Där kunde vi samt våra respondenter fokusera på 
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intervjun. Vid samtliga intervjuer närvarade vi båda två eftersom vi ville lära oss så 
mycket som möjligt samt hjälpa varandra så att ingen fråga glömdes bort.  

Intervjuerna spelades in för att en transkribering senare skulle kunna utföras. 
Denna transkribering gjordes för att en sammanställning av resultatet sedan skulle 
kunna genomföras. Trost (2010) menar även att en inspelning gör att man kan 
koncentrera sig på själva intervjun istället för att anteckna. När transkriberingen var 
utförd valde vi att färgmarkera de svar och stycken som vi ansåg tillhöra de teman vi 
tidigare valt. Vi valde gult för Mottagandet, grönt för Tiden i förberedelseklass samt 
rosa för Övergången. Detta gjorde vi för att få en struktur för den kommande 
analysen. 	  

6.6 Metoddiskussion 
Kvale & Brinkmann (2014) menar att en kvalitativ forskningsintervju ställer frågor 
för att få kunskap om intervjupersonens värld. Att välja denna metod till denna typ av 
studie kändes mycket relevant då det är människors upplevelser, berättelser och 
uppfattningar som står i fokus.  Materialet som framkommit i intervjuerna är mycket 
värdefullt då det inte på något annat sätt går att få fram. Samtliga intervjuer med 
eleverna och pedagogerna gick som vi planerat tidsmässigt och inspelningarna blev 
tydliga. Elevintervjuerna gick över förväntan och språket var sällan ett problem. Vid 
något tillfälle kunde vi dock ana att eleverna inte förstått frågan då de ibland svarade 
motsägelsefullt. Något vi upptäckte under intervjuerna var att pedagogerna ibland 
blev korrekta och romantiserade sina svar.	  

Som tidigare skrivits, valdes frågan varför bort under intervjuerna. Detta 
gjorde vi eftersom vi är medvetna om att varför kan tolkas ifrågasättande och kan leda 
till att respondenterna går i försvarsställning. 	  
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7. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer resultatet som framkommit i studien att presenteras. En analys 
av detta resultat finns genomgående under hela avsnittet. Analysen utgår ifrån ett 
inkluderande perspektiv där elevernas och lärarnas upplevelser och uppfattningar 
jämförs i största möjliga mån. Utifrån de transkriberade intervjuerna har vi valt 
rubrikerna Mottagandet, Tiden i förberedelseklass samt Övergången för att resultatet 
ska bli tydligt. Varje rubrik avslutas med en kort sammanfattning. 	  

7.1 Mottagandet 

7.1.1 Mottagandet av nyanländ elev och kartläggning 
Det är viktigt för en nyanländ elev att den första tiden i skolan blir strukturerad 
eftersom eleven i övrigt kan befinna sig i en kaotisk tillvaro. Läraren bör eftersträva 
en rutinpräglad vardag eftersom det ger krisdrabbade elever en struktur och kan 
därmed normalisera deras liv (Rodell Olgaç, 1995). Vid intervju med pedagog 1 om 
vilket arbetssätt som behövs i en förberedelseklass håller hon med om att struktur är 
viktigt för att skapa trygghet. 	  
	  

Ja, jag tror att det viktigt att… Det är viktigt att det är ordning och reda i 
förberedelseklassen så att barnen får känna den här strukturen och 
tryggheten. Man får vara ganska sträng[...] arbetet är väldigt strukturerat, det 
är väldigt inrutat samtidigt som att man måste vara väldigt lyhörd och göra 
saker som barnen plötsligt kommer på. Så man måste vara flexibel…	  
(Pedagog 1)	  

	  
Vid mottagandet bör barnet mötas tillsammans med vårdnadshavare, tolk, rektor, 
skolsköterska, skolpsykolog och förberedelseklasslärare för att på så sätt få fram 
relevant information om eleven. Vid detta möte görs en kartläggning om exempelvis 
elevens bakgrund, elevens psykiska tillstånd samt om eleven tidigare har gått i skolan 
(Rodell Olgaç, 1995). De intervjuade pedagogerna i denna studie berättar att en 
kartläggning av barnet sker via en central enhet som kommunen startat upp. Dit 
kommer alla nyanlända familjer där de får träffa en utvecklingsledare som har i 
uppgift att kartlägga eleven och även att bostadsplacera familjen. Beroende på vart 
familjen flyttar blir också eleven tilldelad en viss skolplacering. Kartläggningen sker 
på den centrala enheten under ett flertal möten och den hålls alltid på elevens 
modersmål med hjälp av en tolk. Informationen om eleven skickas sedan ut till den 
aktuella skolan och först då får förberedelseklassläraren kunskap om eleven. Pedagog 
1 hävdar att rektorn aldrig är inblandad i mottagandet utav de nyanlända eleverna 
eftersom pedagogerna känner att de har tillräckligt mycket erfarenhet att klara det 
själva. Hon berättar även att den centrala enheten nyligen är uppstartad och det förr 
var hon som hade ansvar för kartläggningen. Pedagog 1 säger att det underlättar 
hennes arbete men att kartläggningarna som kommer från den centrala enheten inte 
alltid är kompletta. Pedagog 3 menar också att det finns brister i det nya systemet. 
Hon hävdar att arbetet är likvärdigt med det pedagogerna på skolan tidigare gjort. 
Hon tror dock att det så småningom kommer att bli ett väl fungerande system.  

Efter att en övergripande kartläggning har gjorts är det meningen att den ska 
följas upp, både i förberedelseklassen men också senare när eleven flyttas till 
ordinarie klass. Pedagog 4 berättar att både vårdnadshavare och elever bjuds in till ett 
samtal inför skolstarten för att få reda på bland annat elevens intressen, eventuella 
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allergier och övrig relevant information. Detta är enligt Skolverket (2008) ett vanligt 
förkommande tillvägagångssätt.	  

Pedagog 4 menar att hon får veta väldigt lite om elevens tidigare bakgrund. I 
vissa fall händer det att vårdnadshavarna berättar om det är något speciellt eleven 
varit med om men detta händer dock mycket sällan. Pedagog 4 tror att hon hade 
kunnat göra ett bättre arbete om hon hade en större förförståelse. 	  
	  

Ibland kunde det varit intressant och bra om omskärelse till exempel. Om 
eleven behöver gå på toa mycket eller om den faktiskt har ont. (Pedagog 4) 	  

	  
Hon menar att dessa frågor kan vara känsliga och att man ideligen bör anpassa sig och 
ta hänsyn till vad eleven och familjen vill berätta. Hon berättar att barnen ofta 
kommer från utsatta lägen men att lärarna inte vet vad dessa utsatta lägen innebär.  
Citatet nedan tyder även på att pedagog 4 hade varit i behov av att veta mer om 
elevens tidigare erfarenheter för att kunna individanpassa sin undervisning bättre. 	  
	  

Vi hade ju elever som var väldigt utåtagerande här under en tid, det klart då 
kanske det varit bra för mig att vet liksom; hur har barnen levt? För det här 
är inte ett normalt beteende. Det känns väldigt tokigt, i förhållande så. Och 
just vilken form av hjälp eleverna behöver ha då. (Pedagog 4) 

	  
Vår analys av pedagogernas berättelser av mottagandet av nyanlända elever tyder på 
ett strukturerat och välfungerande mottagningssystem vilket likt Anderson i sin studie 
påstår vara viktigt för nyanlända (Bunar, 2010). Resultatet angående mottagandet 
visar att kartläggningen av nyanlända elever är betydelsefull för samtliga pedagoger 
men att den brister då informationen om elevernas tidigare bakgrund ofta inte är 
tillräcklig. Om de funnits mer tillgänglig information om de nyanlända eleverna hade 
pedagogerna haft en bättre förståelse, vilket enligt dem, hade underlättat deras 
individanpassade undervisning. Skolverket (2008) hävdar att det behövs en bred 
kartläggning för undervisningen ska kunna anpassas. Detta kan knytas an till 
Sandström (2014) då hon menar att begreppet inkludering innebär att verksamheten 
och undervisningen anpassas så att alla elevers förutsättningar och behov tillgodoses. 

7.1.2 Ett inkluderande mottagande  
Samtliga pedagoger som intervjuats menar att det viktigt att eleven får ett bra 
välkomnande när denne introduceras i förberedelseklassen. Pedagog 2 menar att man 
framför allt behöver visa medmänsklighet, att man ser alla elever och att man arbetar 
för att de nyanlända eleverna inkluderas in i gruppen. Detta gör de bland annat genom 
att vara förberedd inför elevens ankomst så att eleven känner sig inkluderad redan 
från skolstarten. Pedagog 4 berättar att dessa förberedelser till exempelvis kan vara att 
stol, bänk och namnskylt finns på plats vid mottagandet men även att eleven blivit 
informerad i ett tidigare samtal om vad man ska ha med sig. Pedagog 3 ser att det är 
ytterst viktigt att eleven alltid medverkar vid första samtalet, att det inte är endast är 
vårdnadshavare. Även enligt Bunar (2010) är det viktigt att föräldrarna blir 
informerade och inkluderade i skolan så att de får möjlighet att engagera sig i barnens 
inkluderingsprocess.	  
	  

[…] så får jag träffa familjen ja cirka en halvtimme då, då presenterar jag lite 
vad vi har för schema i klassen och litegranna om förberedelseklassen. Att 



19 

placeras i förberedelseklass är en särskild undervisningsgrupp så föräldrarna 
måste skriva under ett papper att eleven går i förberedelsegrupp va. (Pedagog 
1)	  

	  
Pedagog 4 berättar om problem hon har upplevt i samarbetet med föräldrar som inte 
kan prata svenska. Hon beskriver att det är svårt att hålla en daglig, spontan kontakt 
som man kan ha med svensktalande föräldrar. Hon menar att det blir en 
arbetskrävande process då man behöver få tag i en modersmålslärare eller tolk som 
översätter. Hon väljer därför att endast informera föräldrarna via telefon när det är 
något som är speciellt viktigt. Pedagog 4 berättar att hon skickar hem veckobrev men 
hon tvivlar på att föräldrarna läser dem. Hon har också valt att ta allt i pappersform då 
hon inte förlitar sig på att föräldrarna har datorer. Många elever svarar dock att deras 
föräldrar är engagerade och vill att de ska lyckas i skolan. En elev berättar att hennes 
mamma vill att hon ska gå till biblioteket och låna böcker för att bli bättre i svenska. 
En annan elev berättar att hans pappa bestämt att han skulle sluta i fotboll och istället 
studera mer engelska på kvällarna eftersom han inte blivit godkänd i ämnet. Alla 
elevernas föräldrar går i SFI, svenska för invandrare, men enligt eleverna väljer de 
ändå att prata på modersmålet.	  

Pedagogerna i vår studie menar att de lägger stor vikt vid att inkludera den 
nyanlända eleven vid mottagandet genom att vara förberedd. Detta tyder på att 
pedagogerna är medvetna om att eleven bör kunna identifiera sig med klassen för att 
bli en del av gemenskapen, vilket Nilholm & Göransson (2014) hävdar inom det 
radikala inkluderingsperspektivet. Resultatet visar att pedagogerna vet att relationen 
mellan hem och skola är mycket betydande som även Bunar (2010) antyder. 
Resultatet visar dock att språksvårigheterna ibland kan drabba kommunikationen 
mellan skola och hem. Om skolan hade haft en heltidsanställd tolk som resurs hade 
kanske detta problem underlättats och vårdnadshavarna hade fått chansen att bli mer 
delaktiga i skolans vardagliga verksamhet. Analysen kan kopplas till det 
kommunikativa perspektivet vid denna dilemmasituation då kommunikation mellan 
hem och skola brister. Studien tyder på att pedagogerna för en vertikal 
kommunikation med föräldrarna vilket Sandström (2014) menar är vanligt.  En 
horisontell kommunikation hade varit möjlig då föräldrarna är mer engagerade än vad 
pedagogerna tror. Detta hade främjat inkludering om pedagogen visat en större 
sociokulturell repertoar. Som nämnts ovan, krävs dock mer flerspråkiga resurser för 
att detta ska möjliggöras.  

7.1.3 Tidigare skolbakgrund 
Pedagog 4 hävdar att det är stor skillnad mellan de elever som gått i skola i hemlandet 
och de som inte har någon tidigare skolerfarenhet. Vid frågan om huruvida 
pedagogerna tror att tidigare skolgång är en tillgång för språkinlärningen svarar 
pedagog 3 att det underlättar. 	  
	  

Ja, det tycker jag nog. Det är lättare att anpassa sig i den här miljön då och ta 
till sig svenskan på ett annat sätt. Det går lite snabbare för dom. (Pedagog 3)	  

	  
Pedagog 1 menar att det är vanligt att tidigare skolbakgrund gör skillnad för 
språkutvecklingen. Hon menar att dessa elever är vana vid skolrutiner och att de 
förstår sociala koder men hon påpekar även att det är väldigt individuellt.	  
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[...]sen finns det ju barn som inte har gått i skola som ändå är jätteduktiga när 
dom kommer, dom kanske har blivit undervisade lite i hemmet, dom kanske 
har gått i koranskola och så. (Pedagog 1) 	  

	  
Pedagog 3 menar att de försöker titta på varje elev och anpassa materialet därefter. 
Nivåskillnaderna gör att eleverna inte kan få samma material. Om eleven saknar 
tidigare skolbakgrund finns det många grunder eleven måste lära sig. Självklara saker 
som att sitta på sin stol, att räcka upp handen och hur man håller i en penna är 
exempel på dessa. Hon berättar även av erfarenhet att det kan bli komplext i matsalen 
då eleven inte har kunskap om dessa grunder.	  
	  

Det är ju sådana självklara saker som vi tänker oss, ja men vi äter ju med 
bestick. Jag hade en elev som kom in och han satte sig ju och åt med händerna 
direkt liksom, för dom gjorde antagligen så hemma. (Pedagog 3) 	  

	  
Pedagog 2 anser att matematiklektionerna är bra då det är ett internationellt ämne som 
många elever känner igen och som varken kräver tidigare skolgång eller att eleven 
kan det svenska språket. Många av eleverna har berättat att matematik är deras 
favoritämne vilket enligt pedagog 2, kan bero på att matematiken är inkluderande på 
så sätt att den är lätt att förstå för elever som har svenska som andraspråk.  

Vi ser även tydliga samband med elevernas svar vid intervjuerna, att de elever 
som har gått i skola tidigare har fått gå ut i ordinarie klass tidigare än de som inte har 
någon tidigare skolerfarenhet.  
 Pedagogernas individanpassade arbetssätt kan knytas an till Sandströms 
definition av inkludering då elevernas förutsättningar och behov tillgodoses (2014). 
Detta arbetssätt kan även ses ur ett relationellt perspektiv eftersom eleven får vara 
kvar i klassrummet och att materialet anpassas efter varje individ. Om svårigheter 
uppstår är pedagogen flexibel att variera undervisningen efter elevens behov vilket 
tyder på att problemet inte ligger hos eleven utan på undervisningen. 	  
  

7.1.4 Klasstillhörighet 
Bunar (2010) menar att eleverna bör vara väl medvetna om att deras vistelse i 
förberedelseklassen har ändamålet att de en dag ska ut i en ordinarie klass. 
Förberedelseklassens huvudsakliga uppgift är de nyanlända eleverna ska lära sig det 
svenska språket. Enligt Bunar (2010) ska eleverna i förberedelseklass också integreras 
i den ordinarie klass de en dag ska placeras i. Dessa ämnen kan exempelvis vara 
musik, gymnastik och slöjd.   

Enligt pedagog 1 ska den nyanlända eleven få en klasstillhörighet i ordinarie 
klass så fort som möjligt när hon eller han kommer till förberedelseklassen. Poängen 
med detta är att eleven ska känna motivation och att den har ett mål att sträva efter 
precis som Bunar (2010) menar. Både pedagog 1 och pedagog 4 menar att det är 
vanligt att eleven placeras ned ett år istället för att placeras ut ålderadekvat. 
Grunderna för detta beslut beror bland annat på hur elevens tidigare skolbakgrund sett 
ut. Pedagog 1 menar att ett år inte är lång tid i jämförelse med en elevs totala 
skolgång och att det i detta fall bara är positivt om eleven går om en klass. 
Pedagogerna hävdar dock att det är individuellt och att vissa elever som saknar 
tidigare skolerfarenhet ändå har tillräcklig kunskap att placeras i en jämnårig klass.   
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Pedagog 4 berättar om andra viktiga aspekter med att få en klasstillhörighet 
tidigt. Hon anser att det är väldigt viktigt att låta eleverna i förberedelseklassen delta 
på lektioner i sin blivande klass för att inkludera förberedelseklassen och den övriga 
verksamheten. Pedagog 3 har en likartad uppfattning som pedagog 4 och säger:   
	   

Det viktiga, tycker jag, är att dom ska få komma ut i vanlig klass så snabbt 
ändå, för vissa ämnen kan dom ju vara med på. Dom kanske kan engelska, då 
kan dom vara med på engelskan, dom kanske är duktiga på musik eller NO 
som är praktiskt. Gymnastik eller så.. Man ska egentligen kunna gå emellan. 
(Pedagog 3)  

	   
Pedagog 1 pekar samtidigt på en annan problematik när eleverna ska inkluderas i 
lektioner med sin framtida klass. Hon anser att klassklimatet kan bli ”rörigt” när vissa 
elever försvinner iväg på andra lektioner. Pedagog 1 berättar om tidigare erfarenheter 
då hon har försökt med detta då det inte har fungerat. Hon säger att det är svårt för 
eleverna att ta mycket ansvar då många av dem inte förstått hur det svenska 
skolsystemet fungerar ännu. Hon hävdar då att den viktiga strukturella miljön i 
förberedelseklassen blir drabbad och att det är svårt för henne som lärare att 
upprätthålla en progression i undervisningen.   
	   

Asså, man kan ställa dom här två situationerna mot varandra, antingen har 
man barnen i förberedelsegrupp då dom är där alla timmar och dom känner 
en samhörighet i gruppen[...] eller så har man en förberedelsegrupp där alla 
ska slussas ut i bild och idrott och då blir det ett evigt springande ut och in va. 
Och jag tror inte att de här barnen klarar det i början. (Pedagog 1)   

	   
Pedagogernas ståndpunkt är helt i enlighet med Regeringens proposition (2014/15:45) 
som hävdar att en nyanländ elev ska få en klassplacering inom två månader i en 
lämplig årskurs. Detta kan förstås som att riktlinjerna har implementerats i 
verksamheten. Klassplacering är en viktig faktor för att de nyanlända eleverna ska 
inkluderas i den nya skolan. Vad denna klasstillhörighet egentligen innebär rent 
praktiskt, har pedagogerna skilda uppfattningar om. De är alla eniga om att det är 
viktigt för elevens skolmotivation men inkluderingen brister då pedagogerna inte har 
något gemensamt förhållningssätt. Vissa utav dem tycker precis som Bunar (2010) att 
eleverna ska inkluderas på lektioner med sin framtida klass, medan vissa anser att det 
drabbar elevernas behov av struktur.   

Att ge elever en tidig klasstillhörighet där de får aktivt delta i den framtida 
klassens lektioner kan kopplas till Smehaugens (2001) grundläggande attityder kring 
inkludering. Hon menar att variationer mellan grupper och individer ska accepteras 
och ses som naturligt vilket gynnar inkludering. Även Nilholm & Göransson (2014) 
lyfter begreppet olikhet som en tillgång och menar att olika etniska och språkliga 
bakgrunder ska ses som en tillgång och mötas i skolan. De anser också att olikhet 
bidrar till gemenskapen. Även Axelsson & Nilsson (2013) menar på att det är viktigt 
att skapa övergripande relationer mellan minoritetsgrupper och majoritetsgrupper för 
att skolan ska bli givande för varje individuell elev. Detta kan även länkas samman 
med Nilholm & Göransson (2014) som menar att ett möte med andras erfarenheter 
möjliggör till bredare perspektiv.   
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7.2 Tiden i förberedelseklass 

7.2.1 Undervisning samt språkutveckling för inkludering  
Syftet med ett mottagningssystem som förberedelseklass är att främja elevernas 
språkinlärning på ett effektivt sätt och förbereda dem för vidare skolgång. De 
viktigaste aspekterna med en förberedelseklass är att eleverna får känna trygghet och 
snabbt bli introducerade i det svenska språket samt den svenska skolkulturen (Bunar, 
2010). Skowronski (2013) påpekar vikten av interaktioner med svensktalande elever 
för att kunna lära sig det svenska språket men att förberedelseklassen idag är en 
organisation som segregerar vissa elevers undervisning från majoriteten. Hon anser att 
detta signalerar mer segregation än integration. 	  
 Samtliga intervjuade pedagoger berättar att nationaliteterna i en klass är 
väldigt många. Trots att eleverna kommer ifrån samma land, kan modersmålet skilja 
sig beroende på var i landet de är uppvuxna. Pedagog 2 menar att även om eleverna 
har samma grundspråk finns det många olika varianter och dialekter av språket. 
Pedagog 1 menar att eleverna inte pratar så mycket svenska med varandra utan att de 
istället hittar andra vägar för att prata med varandra.  
	  

Nja, dom pratar lite svenska med varandra. De försöker. Eller så säger någon 
att dom har lärt sig lite arabiska. (Pedagog 1)	  

	  

Eleverna menar att de lärde sig grunderna i det svenska språket i förberedelseklassen. 
Vår analys visar att mängden nationaliteter gjorde att eleverna valde att hellre prata 
andra språk än svenska. Även ute på raster visar det sig att förberedelseklassen 
umgicks separerat från de svenska eleverna. Bland annat svarade ett syskonpar, som 
kom från ett engelsktalande land i Afrika, att de alltid valde att prata engelska ute på 
raster. Detta var ett språk som många förstod vilket då gör att de inte tvingas prata 
svenska. Vi ser detta som ett tecken på att de enbart möter det svenska språket i 
klassrummet då läraren pratar vilket också pedagog 3 menar:	  
	  

[...] dom hör ju bara mig prata, det är det enda. (Pedagog 3)	  
	  
Bunar (2010) menar dock att flerspråkigheten är viktig men att både modersmålet och 
det nya språket ska vara aktiva. Språken bör både finnas i skolan, hemmet och i 
barnets bostadsområde. Brister flerspråkigheten, att eleven inte kombinerar 
modersmålet med det nya språket, finns en risk för utanförskap både i relation till det 
omgivande samhället men också i relation till det lokala samhället. Eleverna berättar 
att många av deras föräldrar kan lite svenska och går i SFI men att de väljer att enbart 
tala på modersmålet i hemmet. Bunar (2010) menar att det dominerande 
kommunikationsspråket i hemmet med både syskon och föräldrar är modersmålet. 
Pedagog 2 menar att detta blir väldigt tydligt då eleverna kommer tillbaka efter ett 
lov.	  
	  

Det gäller att man håller igång det svenska språket och övar hela tiden.. När 
elever inte får stöttning hemma i form av läsning och så vidare. När dom väl 
kommer tillbaka till skolan efter ett påsklov är det som att börja om från 
scratch. (Pedagog 2) 	  
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Inom det radikala inkluderingsperspektivet anser Nilholm & Göransson (2014) att 
språket har en viktig roll i inkluderande miljöer och att språket ska vara förståeligt för 
alla. Att språket skulle vara förståeligt för alla går inte att applicera fullt ut på vår 
studie då svenska trots allt är elevernas andraspråk. Eleverna hävdar att de lär sig 
grunderna i svenska språket i förberedelseklassen vilket stämmer. I resultatet 
framkommer det att eleverna sällan pratar svenska hemma, på rasten eller fritiden. 
Detta innebär att eleverna nästintill enbart möter det svenska språket i klassrummet då 
läraren pratar. Precis som Bunar (2010) menar blir modersmålet det dominerande 
språket och det svenska språket tenderar att bli passivt. Skowronski (2013) hävdar att 
det är betydelsefullt för de nyanlända eleverna att lära sig det svenska språket i 
interaktion med svensktalande elever. I vårt resultat ser vi tydligt att denna interaktion 
inte existerar. Idén om att förberedelseklassen skulle signalera segregation mer än 
integration stämmer alltså i detta fall (Skowronski, 2013). Detta ser vi då olikhet som 
tillgång sett ur det radikala inkluderingsperspektivet inte tillgodoses utav skolan och 
därför blir även gemenskap bristande (Nilholm & Göransson, 2014).  
  

7.2.2 Uppfattningar om förberedelseklassen som exkluderad 
När vi ställt frågor till pedagogerna om de vid något avseende anser att 
förberedelseklassen kan tendera att bli exkluderad, har svaren sett olika ut. Pedagog 4 
anser att det hänger mycket på lärarens undervisningsstil. Om läraren vill vara en del 
av den övriga skolan så är risken för exkludering liten. 	  
	  

Mmm, det tror jag att det kan va. Jag tror också att det handlar mycket om 
hur läraren är, som arbetar i förberedelseklass. Hur mycket man vill vara en 
del av den andra skolundervisningen också. (Pedagog 4)	  
	  

Pedagog 1 däremot, anser att det inte finns någon större risk att förberedelseklassen 
blir exkluderad från övriga verksamheten. Hon menar istället att förberedelseklassen 
är en trygghet men att det kan bli exkluderande om barnen stannar där för länge. 	  
	  

Nae, det tycker jag inte, alltså, det är såhär att barnen, alltså många av dom 
här barnen upplever en trygghet att dom får komma hit först, men sen ska dom 
inte stanna här för länge. (Pedagog 1) 	  

	  
Pedagog 3 menar istället att hon ofta känner att förberedelseklassen exkluderas. Då 
hon arbetade i förberedelseklass, kände hon att hon var ensam i att driva arbetet för 
integration och det var hennes eget ansvar att inkludera eleverna i förberedelseklassen 
med övriga elever. Hon såg till att eleverna fick samma rasttider och mattider som 
andra elever i samma åldersgrupp. Pedagog 3 menar att detta inte var någon 
självklarhet förr men att det idag har förändrats. Hon berättar också att hon ibland 
möter dålig attityd gentemot förberedelseklassen, även om det också blivit bättre.  

Pedagogernas skiftande uppfattning om förberedelseklassen som exkluderad 
visar på att de inte har någon gemensam plan för inkludering. 	  
	  

[...] jag tror det har blivit bättre nu när vi har haft förberedelseklassen 
tillsammans ihop på musiken, då blir det inget konstigt, dom vet och det är ju 
många utav deras klasskompisar som har varit i förberedelseklass och dom 
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vet vad som gäller. Men, ibland kan man märka vissa som är lite ’dom där i 
fbk’ och det är ju det vi vill få bort. (Pedagog 3)	  

	  
Pedagog 3 fortsätter att berätta att det nyligen startades en grupp på skolan som ska 
arbeta för integration. Hon menar att gruppen tillsattes på hennes initiativ och hon 
säger att det är viktigt att vara uppdaterad i ny forskning. Målet med 
integrationsgruppen är att få alla lärare införstådda med vad det innebär att arbeta på 
en mångkulturell skola och att det inte bara är förberedelseklassen som ska ta ansvar. 
Det är viktigt att eleverna i förberedelseklassen inte ska känna att de är på sidan av 
utan att dem är en del av hela skolan. 	  

I vårt resultat syns tydligt mönster då eleverna svar tyder på dålig integrering. 
De påpekar ofta att de inte träffar så många andra barn främst för att deras klassrum 
ligger avlägset från andra klasser. Förberedelseklassen har sitt klassrum i en 
nybyggnation längst bort medan de andra eleverna har sina klassrum i den andra 
byggnaden som är en äldre skolbyggnad. De svarar att de under sin tid i 
förberedelseklassen, bara hade lektioner i samma klassrum och att de inte kunde 
orientera sig på skolan. Svaret nedan tyder på att eleven inte kände till att det ”gula 
huset”, som är den äldre skolbyggnaden, hörde ihop med nybyggnationen. 	  
	  

Ehh, nej, jag kunde inte ens att den här gula husen var massor med klasser. 
Där rektorn är alltid. (Elev 6)	  

	  
Både pedagog 2 och pedagog 3 anser att klassrummets placering är mycket väsentlig 
för förberedelseklassens känsla av inkludering. Båda pedagogerna anser att arbetet för 
inkludering hade blivit lättare om förberedelseklassens lokal hade legat mer centralt i 
skolan.	  
	  

Det kan det vara, just nu kan jag känna att dom som är lite större, som är där 
borta, dom är. ganska långt borta i förhållande till dom andra eleverna, som 
är i samma åldersgrupp. [...] önskemål skulle vara kanske då att att dom låg 
lite mer i hjärtat så, själva klassrummet. (Pedagog 2)	  
	  
Jag tycker att det vore bäst om de äldre förberedelseklasseleverna skulle vara 
bland de andra mellanstadieeleverna. Det skulle vara det absolut bästa. 
(Pedagog 3)	  

	  
Precis som både pedagog 2 och 3 nämner i citaten ovan stämmer det att vissa elever 
känner att de varit exkluderade från barn i samma åldersgrupp. Detta är problematiskt 
eftersom alla eleverna i förberedelseklassen en dag ska börja i ordinarie klass och 
därmed flyttas till det ”gula huset”. Vi tolkar elevcitatet nedan som att 
lokalplaceringen är exkluderande eftersom eleven menar att det satte stopp för 
möjligheten att lära känna elever i hans framtida klass. Detta svar kan innebära att 
eleven känt sig exkluderad från den övriga verksamheten under sin tid i 
förberedelseklassen och att han inte lärt känna andra elever förrän eleven började i 
ordinarie klass. Han menar också att förberedelseklassens korta skoldagar blev ett 
hinder för att kunna möta andra elever. 	  
	  

[...] Mm, vi bruka inte träffa andra så vi går ju hem klockan ett. Ehh, brukar 
inte träffa femmorna, sexorna eller fyrorna. Jag bruka bara gå hem direkt så 
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kände ingen i fyran eller sexan då. Sen när jag gick, ett år tror jag det va, sen 
började jag fyran och började känna hela skolan. (Elev 5)	  
	  

Alla pedagogerna är medvetna om inkludering och anser att det vara viktigt. Trots 
detta nämner de ingen plan för eventuellt göra ett lokalbyte av förberedelseklassens 
klassrum. Istället nämner de andra arbetssätt för att få förberedelseklassen inkluderad 
i den övriga verksamheten. 	  
	  

Vi försöker iallafall hänga med på vad lågstadieklasserna gör och så. Så vi 
har haft musik med ettorna t.ex. så att vi kommer in, och inte blir en del för 
sig, och att vi försöker vara en del av skolan om man säger. (Pedagog 4) 	  
	  
Det var ju att hänga på så mycket som möjligt, alltså om dom hade 
arrangemang på skolan, att förberedelseklassen också var medräknade på det. 
Alla sådana extra aktiviteter, att man fick med dom i sammanhanget. 
(Pedagog 3) 	  

	  
I vår analys förstår vi att pedagogerna har olika uppfattningar om 
förberedelseklassens risk för utanförskap i skolan. Deras olika syn på detta gör att de 
arbetar på olika sätt för inkludering. Svaren visar även på att det inte finns något 
specifikt inkluderingsarbete utan att det hänger på pedagogens enskilda ansvar. 
Många av elevernas svar tyder även på att inkluderingsarbetet är bristande. Detta går 
att knyta an till Fridlund (2011) och Skowronski (2013) som båda ställer sig kritiska 
till att särbehandla elevgrupper då de tror att det kan leda till att eleverna automatiskt 
segregeras. Även inom det radikala inkluderingsperspektivet finns det förespråkare 
som är emot ett utbildningssystem som delar upp elever efter ”de normala” och ”de 
avvikande”. Placeringen av förberedelseklassens hemklassrum visar på att eleverna 
inte är delaktiga i skolans gemenskap. (Nilholm & Göransson, 2014). Smehaugen 
(2001) diskuterar dock kring ett perspektiv som menar att det är surrealistiskt att tro 
att man någonsin kommer nå en helt likvärdig utbildning. Hon hävdar även att det 
finns ett radikalt perspektiv som är för positiv särbehandling då det anses vara det 
enda sättet för att på sikt bekämpa ojämlikhet.  

7.2.3 Vi och dem 
Risken för att förberedelseklassen blir utpekad och blir en segregerad grupp på skolan 
håller inte alla pedagoger med om. Pedagog 4 menar till exempel att hon aldrig 
upplevt att det skulle finnas ett vi och dem på skolan, varken bland lärare eller elever. 	  
	  

Jag tror inte att de reflekterar över att direkt att det är ett vi och dom eller 
något sådant. Utan jag tror att det är en liten självklarhet för eleverna. Nej, 
jag har aldrig hört att någon sagt; det är de i förberedelseklass. Det är inte 
något sådant. (Pedagog 4). 	  

	  
Detta stämmer dock inte överens med en del av de elever vi har intervjuat. En elev 
pratar om negativa upplevelser ute på raster i mötet med andra klasser. Eleven 
berättar att det var svårt att lösa bråk som uppstod på raster eftersom deras svenska 
var dålig och att rastvakterna missförstod dem. Han menar att förberedelseklassen 
blev utpekade just för att de har gått i förberedelseklass och att andra barn inte varit 
snälla mot dem. 	  
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Ja, de var svårt. Dom andra sa typ du är dum, du kan inte svenska, när dom 
pratar med dig jag fattar inget att dom säger så. Han är dum, han fattar inget. 
(Elev 3) 	  

 
Sex elever av åtta bor i samma bostadsområde, som också är känt som ett 
invandrartätt område. Många av eleverna menar att nästan ingen där pratar svenska 
och att det inte bor några svenskfödda där. Detta gör att eleverna aldrig umgås med 
svensktalande barn på fritiden. Ingen av pedagogerna lyfter detta som ett problem 
utan de ser det som positivt och menar att det är bra att eleverna i förberedelseklassen 
umgås på fritiden. Detta stämmer dock inte överens med elevernas svar. Många av 
eleverna menar att de inte umgås med varandra utan att de för det mesta är med sin 
familj och sina syskon på fritiden. Elevcitatet nedan tyder även på att detta drabbar 
inkluderingen när eleven senare förflyttas till ordinarie klass:	  
	  

Jag har inga vänner. Jag har bara klasskamrater som går med och dom som 
går med i fotboll. Hemma mesta tiden jag är hemma. (Elev 3) 

	  
Elevernas svar tyder på att de ofta haft negativa upplevelser på raster då de ofta fått en 
känsla av att de känt sig utpekade. Inom det radikala inkluderingsperspektivet menar 
man att utbildningssystem som är uppdelade för ”normala” och de ”avvikande” kan 
medföra negativa konsekvenser. I denna studie finns medhåll från de intervjuade 
eleverna. Flera av pedagogerna menar dock att de aldrig uppfattat att eleverna i 
förberedelseklass ses som en exkluderad grupp. Detta är intressant i jämförelse med 
elevernas svar. Nilholm & Göransson (2014) menar att man inom det radikala 
inkluderingsperspektivet alltid tar hänsyn till elevernas situation först för att sedan 
kunna avgöra och dra slutsatser om skolan och klassrummet är inkluderande eller inte. 
I vår analys kan vi härmed dra slutsatsen att eleverna och pedagogerna inte delar 
samma uppfattning om hur förberedelseklassen blir betraktad. Eftersom elevernas 
åsikt alltid ska prioriteras innebär detta att förberedelseklassen inte är inkluderad då 
eleverna menar på att de inte känner sig socialt och pedagogiskt inkluderade med den 
övriga verksamheten. 
            Eleverna berättar att de nästintill aldrig umgås med svenskfödda barn på 
fritiden utan att de mest umgås med familj och syskon, vilket inte leder till att en 
gemenskap (Nilholm & Göransson, 2014) med svensktalande barn inte gynnas.  

7.2.4 Sammanhållning i förberedelseklassen 
Att arbeta för inkludering och sammanhållning i en förberedelseklass kan vara 
problematiskt då eleverna blir placerade i klass vid olika tidpunkter och att nyanlända 
elever tillkommer hela tiden. En del av eleverna byter dessutom skola då de ska ut i 
ordinarie klass. När vi intervjuat eleverna berättat att de tappat kontakten med många 
vänner i förberedelseklassen. Därför ser vi det extra viktigt att eleverna blir 
inkluderade i den övriga skolverksamheten tidigt och att de får hjälp med att möta 
andra elever för att bli en del av hela skolan. 	  
	  

[...] men när typ alla började, alla gick till svenskklasser aa då var det bara vi 
som var kvar i förberedelseklassen. (Elev 3)	  
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Många som inte går i det här skolan längre. Det är bara två stycken kvar i 
skolan[...] två tjejer som kom från Arabien, eller vet inte vart dom kom från, 
dom började på en annan skola. (Elev 4)	  
	  

Att skapa en positiv stämning och arbeta främjande för ett respektfullt klimat i en 
förberedelseklass är viktigt (Rodell Olgaç, 1995). Detta är något som alla pedagoger 
arbetar för men de menar även att det kan vara svårt eftersom det finns många olika 
nationaliteter i förberedelseklassen. Pedagog 2 menar att matematik är ett ämne som 
främjar god sammanhållning. Hon arbetar mycket med matematikspel och menar att 
det inte kräver mycket kunskaper i det svenska språket samt att eleverna tränas i att 
samarbeta, varken kön eller nationalitet spelar då någon roll.   	  

Pedagog 3 menar att elevernas olika nationaliteter kan drabba 
sammanhållningen i klassen som helhet då det lätt blir grupperingar. Många elever 
som har samma nationalitet känner en gemensam tillhörighet och dras till varandra. 
Hon ser detta problematiskt för sammanhållningen i förberedelseklassen och ser det 
även negativt när de ska börja i ordinarie klass. 	  
	  

Många som kom från samma land och hade samma språk, blev väldigt tighta 
med varandra, och då vill man ju bryta upp det där för att det inte ska bli för 
stora grupper också. [...] om eleven inte känner sig delaktig i den ordinarie 
klassen, så när dom har rast, att hon springer som vanligt till dom eleverna 
hon lekte med i fbk. (Pedagog 3) 	  
	  

Hon berättar vidare att det oftast går att lösa detta genom att generellt arbeta med 
sammanhållning i förberedelseklassen. Att arbeta med det svenska språket är viktigt 
men hon menar även att samarbetsövningar, hur man är en bra kompis och att hitta på 
roliga saker tillsammans, så som utflykter, är minst lika viktigt. Även eleverna i 
förberedelseklassen ska fostras till demokratiska medborgare. Pedagog 1 anser att 
struktur är den allra viktigaste faktorn för att skapa en bra sammanhållning och hon 
menar att hon inte arbetar på något specifikt sätt för inkludering.	  
	  

Det är viktigt att ha ordning och reda i förberedelseklassen så att barnen får 
känna den här strukturen och tryggheten. Man får vara ganska sträng. Jag 
brukar prata om att i den här klassen ska vi inte ha några problem. För har 
man ett litet problem kan det bli jättestort. Såklart, de kan vara lite irriterade 
på varandra ibland men det är ju inte mer än vad man kan hantera. (Pedagog 
1)  

 
Till skillnad från Axelsson & Nilsson (2013), där resultatet visar att eleverna kände 
bättre sammanhållning i förberedelseklass än i ordinarie klass, ser vi att eleverna i vår 
studie tycker tvärtom. Elevernas berättelser i vår studie tyder på att 
sammanhållningen brister då tiden i förberedelseklass är kortvarig och att eleverna 
placeras ut vid olika tidpunkter. Trots att Rodell Olgaç (1995) anser att det är viktigt 
att arbeta främjande för ett respektfullt klimat i förberedelseklassen, kan man ändå i 
analysen ifrågasätta detta, då eleverna ändå känner att de kommer tappa kontakten 
med de vänner de har fått. Vad som är att föredra är komplicerat. Sammanhållning är 
viktigt i förberedelseklassen likt alla andra klasser men det blir problematiskt då 
eleverna inte alls trivs i den nya klassen, som Axelsson & Nilssons (2013) studie 
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antyder. Vi anser att detta visar på vikten av att återigen inkludera förberedelseklassen 
i skolans gemenskap så att eleverna trivs på skolan, var de än går.  

7.2.5 Leken och rastens betydelse 
Om man som barn kommer till Sverige från ett krigsdrabbat område, har leken 
eventuellt inte varit en stor del av deras liv den senaste tiden. Därför är det viktigt att 
låta både de yngre och de äldre barnen leka när de kommer till förberedelseklass, både 
i klassen och på rasterna (Rodell Olgaç, 1995). Under intervjun frågade vi lärarna om 
hur de arbetar aktivt med lek och hur leken bidrar till att eleverna integrerar till 
varandra.	  
  	  

Det är liksom inte så att vi själva står och styr dem och står ute och säger vad 
de ska göra eller vem de ska leka med eller så. Utan det hoppas man ju 
kommer lite mer, ju mer dom får vara där. En del barn har det gått jättebra 
för dom har kommit in i grupper direkt. […] många tycker däremot att det är 
lite skrämmande att prata med andra barn för att du kanske har både din 
syster och bästa kompis här i förberedelseklassen. (Pedagog 4)	  

	  
Majoriteten av de intervjuade eleverna menar att de gillar att spela fotboll på rasterna 
och några av dem drömmer även om att bli fotbollsproffs. Fotboll är en internationell 
sport och den går att utöva fast man inte pratar samma språk. Eleverna har berättat att 
de ofta kör matcher mot andra klasser vilket också kan innebära att vi och dem 
upprätthålls. Eleverna har också berättat i intervjuerna att de väljer att tala det språk 
som de känner sig mest bekväma med på rasten. Detta leder till att de sällan tvingas 
prata svenska trots att många barn på rasten talar svenska. Detta tyder på dålig 
integrering mellan nyanlända barn och svenskfödda barn eftersom eleverna som vi har 
intervjuat sällan väljer att umgås med barn från andra klasser utan att de helst umgås 
med syskon och andra elever i förberedelseklassen under rasterna. 	  

Att eleverna väljer att umgås med andra nationaliteter i samma klass är inte 
alltid positivt. En elev menar att språkskillnaderna kan leda till kulturkrockar och 
problem på raster.	  
	  

Mmm, aa när dom andra pratar arabiska så tror jag att dom retar oss, när vi 
pratar somaliska, så tror dom vi retar dom. (Elev 7) 	  

	  
I resultatet framkommer det alltså att få pedagoger ser till att eleverna integreras i 
leken med de övriga barnen på skolan. De hoppas istället att integreringen kommer 
med tiden och att eleverna löser det själva. Nästintill alla intervjuade elever menar att 
de gillar att spela fotboll vilket kan bero på att det är en internationell sport som går 
att utöva utan att man pratar samma språk. Detta kan kopplas till Nilholm & 
Göransson (2014) som menar att det radikala inkluderingsperspektivet lyfter vikten 
av gemenskap. Eleverna menar dock att denna aktivitet kan generera kulturkrockar 
och att det ofta förekommer vi och dem då olika klasser spelar mot varandra. Olikhet 
ska som en tillgång och mötas i skolan. Vi ser i att pedagogerna till viss del tar tillvara 
dessa olikheter inom förberedelseklassens ramar men att det brister ute på raster. 
Elevernas svar tyder på en bristande integrering mellan svenskfödda elever och 
nyanlända elever ute på rasten. Den praktik som lärare och elever uttrycker, kan 
knappast ses som en praktik präglad av det radikala inkluderingsperspektivet.   
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7.2.6 Konflikter och kulturkrockar  
Tre av de fyra intervjuade pedagogerna menar att konflikter är vanligt i en 
förberedelseklass och att konflikterna ofta ser annorlunda ut än vad de gör i ordinarie 
klass. Bråken grundar sig ofta på konflikter mellan kulturer och språkmissförstånd. 
Pedagog 1 menar dock att hon inte upplever kulturkrockar så ofta i sin klass utan att 
klassen fungerar likt en ordinarie klass som bråkar ibland.	  
	  

Barn är ju mer lika än olika. Nej men du vet, barn är väldigt lika, från vilket 
land som helst va. Alla vill leka, aa, nae jag känner inte det. Men det är ju 
såklart, jag har ju jättemånga modersmålslärare att samarbeta med.  
(Pedagog 1)  	  

	  
Pedagog 3 berättar om sin tid som förberedelseklasslärare och menar att hon upplevde 
kulturkrockar väldigt ofta. Detta kan bero på att hon var ensam i sin klass och inte 
hade lika mycket resurser som pedagog 1.	  
	  

Jag tycker det var svårt när dom kom från olika länder, olika språk, det kan 
bli mycket kulturkrockar mellan dem, sinsemellan också. Ibland kan det vara 
svårt när man inte kan... Man önskar att man kunde mer språk, så man kunde 
förstå varför de beter sig på ett visst sätt till exempel. Då behövs verkligen 
modersmålslärarna. (Pedagog 3)	  

	  
Pedagog 4 berättar om att missförstånden leder till att eleverna i förberedelseklassen 
ofta slåss. Hon menar att det kan bero på frustration, att de inte har möjlighet att 
uttrycka sig men det kan också bero på att “det ligger i deras natur” och att de har sett 
mycket våld tidigare. Att känna utanförskap och exkludering kan i många fall leda till 
problem i form av att gå i försvarsställning och möta utanförskapet med våld. Detta är 
ett tecken på att inte känna sig sedd och bekräftad (SOU, 1996:143). Pedagog 4 menar 
att det kan vara svårt för andra barn på skolan att förstå detta beteende då de inte kan 
relatera till de nyanlända elevernas bakgrund. Pedagog 4 menar då att språkstöd och 
modersmålslärare har en viktig roll men att det saknas resurser. Hon berättar också att 
hon upplever att kultur och religion är viktigare för elever i förberedelseklass än i 
ordinarie klass och att lika kulturer ofta dras till varandra.  	  
	  

Ja men det blir ju lite så ibland, att man, om jag är från Syrien så är jag bara 
med dom från Syrien. Är jag från Somalia, är jag bara med dom från Somalia. 
Även om dom sinsemellan kan bli jätteosams också. Sedan har vi ju många 
syskonpar också som är kanske två här och sedan två i den äldre klassen. Å 
blir det då konflikter, så gaddar alla ihop sig så kanske alla går emot en eller 
två. (Pedagog 4) 	  
 	  

Även pedagog 2 menar på att hon upplevt kulturkrockar i klassen och säger:	  
	  

Ja det kan det bli. Nu är det inte det, just nu, men nära jag började var det 
vanligt att det kunde bli en kulturkrock, ehh, litegrann, för då var det nästan 
två lite starkare block så, då kände jag att det kunde bli så. (Pedagog 2)	  
	  

I jämförelse med elevernas berättelser förstår vi att kulturkrockar inom 
förberedelseklassen är vanligt. En elev berättar att hon inte trivdes i 
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förberedelseklassen för att hon ofta blev retad för sitt annorlunda namn. Hon blev 
både retad av andra elever i förberedelseklassen men också av elever i ordinarie 
klasser. Hon berättar också att hon ofta upplevde att det blev grupperingar inom 
förberedelseklassen.	  
	  

Det var bråk alltid. När man spela fotboll så säger dom kristna mot muslimer, 
vi vinner och då säger dom nej igen, och sen vi säger vi är inte med på det här 
och då tänkte vi köra king och sen så säger som vi är med och då säger vi 
okej. När vi kör, dom tar ut oss hela tiden och när vi gör tillbaka så går dom 
och gråter och går till läraren. (Elev 7)	  

	  
Tre av fyra pedagoger samt alla elever menar att konflikter är vanligt i en 
förberedelseklass vilket gör att begreppet olikhet som en tillgång inom det radikala 
inkluderingsperspektivet sannerligen inte går att applicera. Pedagogerna menar dock 
att bråken ser annorlunda ut än vad de gör i ordinarie klass och att de ofta grundar sig 
på konflikter mellan kulturer och språkmissförstånd. Smehaugen (2001) menar att en 
demokratisk miljö där alla känner sig trygga med att dela sina åsikter bidrar till ett 
inkluderat och jämlikt klimat för alla elever. Demokratiska processer bör genomsyra 
hela skolans verksamhet och miljöer vilket är ett utmärkande drag för en inkluderande 
skola (Nilholm & Göransson, 2014). Elevernas berättelser beskriver tydligt den 
frustration de känner då de inte får möjlighet att förklara sig och dela sina åsikter vid 
konflikter. Att eleverna då ibland väljer att slåss blir olikhetens konsekvenser i en 
icke-inkluderande miljö. Analysen tyder alltså på att skolan inte alltid är präglad av en 
demokratisk miljö. En av pedagogerna berättar dock att hon anser det viktigt att söka 
upp modersmålslärare och språkstöd vid konflikttillfällen. Hennes arbetssätt kan 
relateras till det radikala inkluderingsperspektivet, i den bemärkelsen att det innebär 
att flerspråkigt ledarskap ses som en del i förverkligandet av det radikala 
inkluderingsperspektivet eftersom vikten av språk betonas i det aktuella perspektivet.  

Analysen tyder på att det krävs mycket erfarenhet att kunna hantera detta och 
det är viktigt att ha ett bra samarbete med modersmålslärare för att kunna lösa dessa 
konflikter. Eftersom lärarna inte har någon specifik utbildning för att handskas med 
elever som har upplevt traumatiska händelser krävs det resurser som talar elevernas 
språk. Saknas det resurser försvårar det lärarens arbete och eleverna känner sig ofta 
missförstådda. Detta är något som vi verkligen märker av i vårt resultat. 

7.2.7 Förberedelseklass eller inte?  
Trots tidigare berättelser ur elevernas perspektiv om kulturkrockar och upplevelser av 
exkludering är alla åtta elever eniga om att tiden i förberedelseklassen var bra. De 
menar att de fick lära sig mycket och att de hade roligt tillsammans. Några hävdar att 
det svenska språket var lätt att lära sig medan några tycker att det var väldigt svårt. 
När vi frågade eleven som berättade om flest problematiska upplevelser från tiden i 
förberedelseklass, om det trots allt var en bra och trygg start svarade hon:	  
	  

Ja, för om jag bara skulle gå direkt till klass så skulle jag inte förstå nånting. 
(Elev 7)	  

	  
Även pedagogerna ser systemet som positivt. Pedagog 1 som har mycket erfarenhet 
av att arbeta med nyanlända elever, berättar att hon ofta föreläser på andra skolor och 
även handleder andra lärare. Skolan har länge varit ensam i kommunen om att ha 
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förberedelseklass som typ av mottagningssystem men pedagog 1 berättar att många 
andra skolor alltmer kommer ta emot nyanlända och utveckla ett system för detta. Vi 
tolkar hennes berättelse som att skolan ses som ett ideal i kommunen. Pedagog 1 som 
har arbetat med många andra system innan, anser att förberedelseklass är det enda 
rätta systemet. Hon menar att om eleven skulle placeras in i ordinarie klass direkt 
istället för att gå i förberedelseklass skulle eleven bli exkluderad. 	  

	  
Jag tror att barnen måste få, eeeehh, alltså, att det kan vara skönt att vara 
med elever som är på samma nivå. Det är verkligen mer exkluderande att sitta 
i en klass och inte förstå någonting va. Det gör dom ju här i början också, 
men ehhh, dom får ju ändå lära sig svenska från grunden och så går vi sakta 
uppåt va. (Pedagog 1) 	  

	  
Pedagog 4 håller med pedagog 1 och menar att det är en bra start för både eleverna 
och deras föräldrar. 	  
	  

För elevens bästa och för föräldrarna med för den delen, och att det är en 
jättebra start, så man hinner landa, innan man ska in i och full fart med 
allting. Här får man en liten extra skjuts i språket för att du som lärare inte 
hinner med om du har 26 elever. Så jag tror att dom behöver lugnet och 
tryggheten. (Pedagog 4) 	  

	  
Pedagog 3 berättar att hon ser mångfalden på skolan som en stor tillgång både för 
hennes själv men också för eleverna. Hon menar att den nya generationen som växer 
upp med mångkultur kommer bli berikade med fler perspektiv och en större tolerans.   	  
	  

Att arbeta i förberedelseklass var bland det roligaste jag gjort. Man får möta 
många olika människor, man får lära sig mycket om olika kulturer, ja dom lär 
en annan så mycket i det också. Man får en vidare syn på världen och hur det 
är, det tycker jag är intressant. (Pedagog 3) 	  

	  
Pedagog 3 är dock inte helt enig med de övriga pedagogerna om att förberedelseklass 
är det bästa systemet. Hon menar att ett systematiskt mottagande för nyanlända elever 
är en självklarhet men hon tycker att det vore ultimat för eleven att bli placerad i 
ordinarie klass direkt. Hon påpekar då att det krävs extremt mycket resurser och att 
eleven då skulle behöva en egen modersmålslärare i klassen som kunde hjälpa eleven 
intensivt under ett par veckor. Hon menar att detta vore ett drömscenario och att det 
inte alltid fungerar i praktiken. Pedagog 3 hänvisar till en nyanländ elev som hon hade 
haft tidigare på en annan skola, som utvecklade det svenska språket på bara några 
månader när den placerades i ordinarie klass direkt. Pedagog 2 tror att 
förberedelseklass är viktigt för många nyanlända elever men att det också är 
individuellt, precis som pedagog 3 menar. Vissa elever tar till sig språket bättre och 
har lättare att anpassa sig till den svenska skolkulturen än andra. Hon nämner också 
att ålder spelar stor roll för språkinlärningen och att ju yngre den nyanlända eleven är, 
desto snabbare lär sig eleven språket. Enligt Cummins (2000) är det viktigt att den 
nyanlända eleven har färdigheter på modersmålet för att kunna tillägna sig 
motsvarande färdigheter på ytterligare ett språk. Han menar att nyanlända barn i 8-11 
års ålder som har tidigare skolbakgrund, har utvecklat goda läs och skrivfärdigheter 
på modersmålet och därför kan ta till sig ett nytt språk snabbare än yngre elever.  
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           Trots tidigare berättelser om konflikter och utanförskap, anser ändå eleverna 
att förberedelseklassen var en bra start på deras skolgång i Sverige. Detta kan bero på 
att många av eleverna visar stor tacksamhet över att få gå i skolan och de är positivt 
inställda till utbildning. Det kan också bero på att de inte kanske inte gått i skola 
tidigare och därmed inte har något annat att jämföra med. De som berättat om 
eventuella tidigare skolerfarenheter beskriver dessa ofta som komplicerade och 
sporadiska vilket påminner om att Sveriges skolsystem är väldigt priviligierat. 
Pedagogerna är också eniga om att förberedelseklassen är ett bra system. En utav dem 
menar dock att det vore ultimat om det fanns resurser nog att placera eleverna direkt i 
ordinarie klass. Hennes svar kan utifrån det radikala inkluderingsperspektivet tolkas 
som att en placering i ordinarie klass skulle gynna gemenskap. Olikhet ska inte ses 
som en belastning utan gemenskap är beroende av olikheter (Nilholm & Göransson, 
2014). Om de nyanlända eleverna skulle placeras direkt i ordinarie klass, skulle alltså 
det radikala inkluderingsperspektivet hävda att det skulle gynna alla - både skolan, de 
nyanlända eleverna samt de övriga eleverna. Samma pedagog som är nämnd ovan 
menar att mångfald är en stor tillgång för skolan då den nya generationen kommer bli 
berikade med bredare perspektiv. Detta är precis vad det radikala 
inkluderingsperspektivet står för då de menar att ett möte med andras erfarenheter 
möjliggör till vidare perspektiv och därmed gemenskap. Analysen tyder dock på att 
detta brister då skolan i detta fall inte ser olikhet som en tillgång eftersom eleverna 
inte beblandas. Därmed kan den nyanlända eleven ha svårt för att identifiera sig med 
skolan vilket är en aspekt som utgör grunden för en inkluderande skola.  

7.3 Övergången 

7.3.1 Beslutet om övergång till ordinarie klass 
Samtliga pedagoger vi har intervjuat är överens om att övergången till en ordinarie 
klass ska ske snabbt. De anser att maxtiden i förberedelseklassen är ett år men i 
särskilda fall får eleven gå på övertid om eleven inte lärt sig att läsa och skriva. Detta 
stämmer med de elever vi har intervjuat. Ingen utav dem har gått i förberedelseklass 
längre än ett år.  Pedagog nummer 3 menar att övergången sker beroende på hur 
mycket eleven har utvecklats och vad den kan. Hon menar att om eleven har goda 
kunskaper inom ämnen och bara har problem med det svenska språket kan det vara 
bra att förflytta eleven till ordinarie klass. Där kan eleven då få möjlighet att höra fler 
prata svenska, inte bara läraren i förberedelseklassen. Pedagog 1 berättar att 
bedömningen för att se om eleven är redo görs mellan henne och modersmålsläraren 
med hjälp utav tester och kursplan men att det ibland är ett beslut som bara hon tar.	  
         	  

 Ja, dels känner jag på mig rent intuitivt, nu är det dags va. Det kan vara att 
eleven tar för stor plats i gruppen. Eeeh, men dom måste kunna läsa och 
skriva, dom måste kunna förstå en enkel text på svenska, dom måste kunna 
återberätta någonting. Det kräver jag. (Pedagog 1)	  

 	  
Pedagog 1 berättar att de elever som ”tjatar” att få börja i ordinarie klass ofta är de 
elever som inte alls är redo. Även om de inte får gå ut i ordinarie klass ser hon 
”tjatandet” som något positivt. Hon säger, precis som Bunar (2010), att det är bra att 
de är medvetna om att de är på väg någonstans, att de har ett mål. Pedagog 1 berättar 
också att det är viktigt att vara säker på att eleven är redo och att det är ett finkänsligt 
beslut.	  
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För sen när dom kommer ut i klass så kommer liksom verkligheten ifatt dem 
lite och jag har flera fall, tre fall på elever, som har gått in i depression när 
man lämnat förberedelseklassen. För det var inte så som jag hade tänkt mig, 
jag får inte det stödet och hjälpen va, kan också vara nånting, ja nånting, som 
har hänt förut, som kommer upp till ytan, det vet man inte. Dom här barnen är 
ganska sårbara när dom kommer ut i klass, det gäller att någon ser dom. 
(Pedagog 1) 
	  

Samtliga intervjuade pedagoger är överens om att övergången till ordinarie klass ska 
ske snabbt men att det är ett noga genomtänkt beslut som måste ses individuellt. 
Eleverna är också eniga om att de vill ut i ordinarie klass så fort som möjligt och vissa 
av dem menar att det längtar dit. Pedagogerna får nämligen ofta höra att eleverna 
”tjatar” att de vill börja i ordinarie klass, vilket kan bero på att de att de vill känna 
gemenskap, som Nilholm & Göransson (2014) anser vara mycket betydande inom det 
radikala inkluderingsperspektivet. Även om pedagogerna inte anser att eleverna är 
redo, ser hon att det är positivt att de ”tjatar” då de visar att ordinarie klassen är 
slutmålet. Detta kan spegla ett kategoriskt perspektiv eftersom eleven, trots ”tjatet”, 
fortfarande är kvar i den speciella undervisningsgruppen. Detta motsäger det 
relationella perspektivet och det radikala inkluderingsperspektivet då eleven inte ses 
som redo och att problemet då läggs på eleven, istället för att anpassa undervisningen 
i ordinarie klass så att eleven har möjlighet att gå där.  

Beslutet om när eleven är redo för ordinarie undervisning sker ibland utav 
förberedelseklassläraren tillsammans med modersmålsläraren, men oftast är det enbart 
förberedelseklasslärarens beslut. Det finns inga direktiv att följa utan pedagogen 
hävdar att hon går på ”känsla”. Hon anser sig vara erfaren, men ser ändå att det kan 
vara problematiskt då det finns en risk att eleven går in i depression om placering i 
ordinarie klass sker för tidigt. Detta visar på en pedagogisk situation där det inte finns 
något tydligt ansvarstagande för problemet vilket kan kopplas till 
dilemmaperspektivet (Sandström, 2014).  

7.3.2 Arbetet för inkludering i den nya klassen 
Pedagog 3 som idag arbetar i ordinarie klass, påpekar vikten av att eleverna i 
förberedelseklassen ska känna samhörighet med andra elever. Hon tycker det är 
viktigt eftersom det annars kan bli svårt för eleverna att gå ut i ordinarie klass. 
Pedagog 3 menar att hon tycker att det är alla lärare på skolans gemensamma ansvar 
att få eleverna att känna sig inkluderade. Hon berättar att hon alltid presenterar sig i 
förberedelseklassen eftersom hon ändå, en dag, kommer ta emot dem i ordinarie klass. 
När en elev från förberedelseklass ansluter den ordinarie klassen arbetar hon mycket 
med samarbetsövningar. Det är viktigt att de övriga klasskompisarna kan den nya 
elevens namn och att de är extra inbjudande gentemot henne eller honom samt att 
namnskylt och böcker finns på plats då eleven kommer, menar hon. 	  
 	  

När jag fick reda på att jag skulle få en ny elev till klassen, gick jag dit själv, 
till förberedelseklass och hälsade på så att eleven fick ett ansikte på mig och 
det är ju jättetrevligt för då kan ju den personen hälsa ute på rasten eller i 
matsalen och vet att det är ju fröken jag ska ha sen. (Pedagog 3)	  
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Även pedagog 4 berättar om ett inkluderande överlämnande vid övergången. Hon 
hävdar att elevens nya klasslärare besöker förberedelseklassen, i elevens trygga miljö 
och presenterar sig. Hon berättar även om ett faddersystem där de nya 
klasskamraterna ska fungera som en länk till den ordinarie klassen. Dessa elever får 
ett extra ansvar och hämtar eleven när hon eller han ska vara med på deras lektioner. 
Hon menar att detta brukar vara uppskattat av både eleven från förberedelseklassen 
och eleverna från den ordinarie klassen. Pedagog 4 berättar vidare att hon har 
erfarenhet av att många elever från förberedelseklassen blir tystlåtna då de kommer ut 
i ordinarie klass. Hon menar att det är många utav dem som inte förstår så mycket och 
att det är svårt för läraren att hinna med att förklara allt. Hon påpekar också att det är 
individuellt och att en del elever anpassar sig snabbt till det nya tempot. Vissa elever 
behöver dock mer trygghet och för dem blir modersmålsläraren viktig.	  

De åtta elever som har intervjuats är alla eniga om att de trivs bäst i den nya 
klassen jämfört med förberedelseklassen. När vi frågade dem om övergången, berättar 
de dock att de minns den som väldigt nervös och i vissa fall jobbig men att detta bara 
pågick under en kort tid. Pedagog 4 menar att det är en stor omställning att börja en 
ny klass och att det är normalt att alla elever är nervösa. En del elever berättar om att 
de känt sig utpekade i den nya klassen för att de kom från just förberedelseklass.	  

 	  
Ja, jag började på slutet i 2:an så aa men det var för det första, från början, 
jättenervöst för jag kände inte så många och några i klassen var rätt taskiga 
mot mig för att jag gick i förberedelseklassen. Aa så det kändes inte direkt 
jätteskönt men sen så när jag lärde känna dom så då gick det bra. (Elev 1)	  

 	  
Alla elever berättar dessutom att de inte kände så många barn i den nya klassen. De 
elever som menar att de kände någon, var oftast en elev med utländsk bakgrund som 
hade gått i förberedelseklassen tidigare. Vår analys tyder här på en bristande 
integrering mellan eleverna i förberedelseklassen och de svensktalande eleverna i 
ordinarie klass. Ingen utav de intervjuade eleverna nämner heller något om att de 
skulle ha haft faddrar vilket pedagog 4 berättat tidigare om. Elevernas svar kan betyda 
att de kände utanförskap den första tiden i den ordinarie klassen.	  
 	  

Först var det jättesvårt att hänga med dom andra, typ, och nu blev det 
jättebra. (Elev 6)	  

 	  
Det var pirrigt. Jag kände ingen där, bara en. (Elev 8)	  

 	  
Oj, jag bruka inte prata så mycket, bruka mest sitta still[…] dom va snälla 
mot mej, eeh, dom ville att jag skulle leka, dom ta mej till fotbollsplanen å 
leka. Dom va snälla. (Elev 5)	  

 	  
En elev menade att han tyckte att det var en lättnad att komma till ordinarie klass.  
Han berättar att han upplevt att andra elever på skolan var elaka mot honom när han 
gick i förberedelseklass men att det avtagit när han börjat ordinarie klass. Detta kan 
styrka att ordinarie klass ses som ett ideal och att det ger eleven högre status att gå där 
än i förberedelseklass. 	  
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Ehh, i förberedelseklass det var bra där men inte så roligt. Inte lika roligt som 
här. Där fick vi inte så många saker, typ spela, när vi kom ut dom andra barn 
var inte så snäll med oss. (Elev 3)	  

 	  
En annan elev menar också att hon trivs bättre i den ordinarie klassen men på grund 
av att hon känner en bättre sammanhållning där. Hon berättar om kulturkrockar och 
att elever i förberedelseklassen hade retat henne. I den ordinarie klassen menar hon att 
det finns fler barn som står på hennes sida.	  
         Pedagog 2 menar att hon tror att eleven från förberedelseklassen känner 
eleverna i sin framtida klass, att de har träffats ute på skolgården och att de bor i 
samma område men enligt vår analys stämmer inte detta. Pedagog 2 håller dock med 
om att integrationen mellan svensktalande barn och barn med utländsk bakgrund är 
komplex efter skolan på grund av bostadssegregationen. Hon tror också att detta kan 
bero på införandet av det fria skolvalet och att det därför inte blir någon naturlig 
integration som det blev förr.	  

Alla pedagoger berättar att de arbetar för att den nya klassläraren ska träffa 
den nya eleven från förberedelseklassen innan den börjar i ordinarie klass. Detta är 
något som inte alltid stämmer med elevernas upplevelser. Många av dem menar att de 
inte hade koll på vem som var deras nya lärare och att de träffade den nya läraren 
först den dagen då de skulle börja i klassen. Trots denna bristande inkludering, är 
samtliga åtta elever i studien eniga om att de trivs bättre i den nya klassen än vad de 
gjorde i förberedelseklassen. Detta resultat skiljer sig från Axelsson & Nilssons 
(2013) studie där eleverna kände bättre samhörighet i förberedelseklassen och snarare 
kände isolering och exkludering i ordinarie klass. Eleverna i vår studie visar dock på 
tendenser att de kände ett visst utanförskap i den ordinarie klassen men bara kort 
under den första tiden. Detta kan bero på att en del pedagoger hävdar att de arbetar 
intensivt med samarbetsövningar för att inkludera eleven i den nya klassen. Genom 
detta arbetssätt kan eleven få en att möjlighet att känna direkt gemenskap vilket 
Nilholm & Göransson (2014) menar är betydande för inkludering inom det radikala 
inkluderingsperspektivet. Inom inkluderingsrörelsen poängterar många betydelsen av 
mångfald i skolan men för att eleven ska kunna vara en del av gemenskapen måste 
eleven kunna identifiera sig med skolan och klassen vilket analysen visar att eleverna 
efter en tid i den ordinarie undervisningen kan.  

Analysen tyder på att arbetet för inkludering i den ordinarie klassen fungerar 
bra men att den första tiden brister. Pedagogernas upplevelser stämmer inte överens 
elevernas uppfattningar. Många av eleverna menar till exempel att de inte hade träffat 
sin nya klasslärare innan flytten till ordinarie klass. De hade heller inte träffat sina 
blivande klasskamrater vilket ligger till grund för inkludering men tyder istället på en 
bristande integrering. Eleverna menar dock att de fick mycket stöd både utav den nya 
läraren och utav modersmålslärare vilket kan vara anledningen till att de snabbt 
trivdes bättre i klassen. Det relationella perspektivet går att applicera här då 
pedagogen i den ordinarie klassen anpassar undervisningen efter eleven (Sandström 
2014). Det går också att knyta an till det radikala inkluderingsperspektivet som påstår 
att det är elevernas uppfattningar och upplevelser som avgör om ett klassrum är 
inkluderande eller inte. Elevernas berättelser om den ordinarie klassen förklarar att de 
känner sig både socialt och pedagogiskt inkluderade (Nilholm & Göransson, 2014).  
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8. Avslutande diskussion  
Syftet med vår studie var att undersöka hur elever med erfarenhet av 
förberedelseklass uppfattat denna tid inkluderande, samt undersöka hur lärare arbetar 
främjande för att förberedelseklassen ska inkluderas i den övriga verksamheten. 
Samtliga respondenters svar har tolkats i analysen och elevernas svar har jämförts 
med pedagogernas. Detta har vi gjort för att se hur väl uppfattningarna stämmer 
överens. Nedan i den avslutande diskussionen kommer vi tydligare visa upp samband 
som vår empiri har gett oss samt svara på vårt syfte och frågeställningar. Detta 
kommer vi göra med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. De 
teorier vi har valt att utgå ifrån kommer från ett inkluderande perspektiv med fokus på 
både positiva och negativa aspekter. Detta har vi valt för att få en så objektiv bild utav 
inkludering som möjligt.  

I början av vårt arbete ställde vi oss frågan om vilka uppfattningar om 
inkludering med övrig verksamhet som framkommer i elevers berättelser om 
förberedelseklass. Elevernas svar tyder på att de är eniga om att tiden i 
förberedelseklass var en viktig start för deras skolgång. De menar dock att de känt sig 
isolerade från den övriga verksamheten. Denna summerade tolkning gör vi då 
eleverna menar att de inte visste att det fanns fler klasser på skolan, att de inte träffade 
andra barn i andra klasser, att deras klassrum låg avskilt och att de slutade skolan 
tidigare än andra. Deras berättelser tyder också på att de känt sig betraktade som en 
grupp skild från gemenskap. Samtidigt berättar de att de inte alltid trivts i 
förberedelseklassen heller, vilket tyder på att de varken kunde identifiera sig med 
skolan eller klassen. Skolan ser inte heller olikhet som en tillgång då mötet mellan 
olikheter uteblir. Enligt Nilholm & Göransson (2014) utgör alla dessa aspekter en 
helhet som identifierar en inkluderande skola inom det radikala 
inkluderingsperspektivet vilket inte går att applicera på elevernas uppfattningar.  

Pedagogernas svar på hur de driver ett inkluderingsarbete i 
förberedelseklassen ser olika ut. Vissa av dem anser att inkludering är viktigare än 
andra. Skillnaderna på svaren tyder på att det inte finns något gemensamt samarbete 
för att inkludera förberedelseklassen med övrig verksamhet. Vår empiri visar att just 
denna skola har många engagerade och intresserade lärare i förberedelseklassen som 
brinner för att de nyanlända eleverna ska få en bra start i den svenska skolan. Detta är 
likt Cederberg (2006), som menar att engagerade lärare betyder mycket för att elever 
ska lyckas och visa bra resultat i skolan. Vi ser att det finns en risk med att 
pedagogerna får ta mycket eget ansvar i arbetet med förberedelseklassen. Enligt 
Regeringens proposition (2014/15:45) bör rektorn vara aktiv i alla beslut som rör 
förberedelseklassen men pedagogernas svar tyder på att rektorn inte är inblandad. 
Detta ser vi som problematiskt då arbetet i förberedelseklassen tenderar att inte bli en 
del utav skolan utan är något som sker vid sidan av på initiativ av några få lärare. 
Skulle hela skolan stå bakom förberedelseklassen och föra ett gemensamt arbete tror 
vi att pedagogerna skulle bli mer eniga i sin syn på inkludering samt att 
förberedelseklassen skulle lyftas och automatiskt bli en mer inkluderad del av skolan.  

Bunar (2010) menar att det är betydelsefullt för nyanlända elever att få en bra 
kontakt med andra barn på skolan. I vår studie ser vi att denna gemenskap brister då 
eleverna vid många tillfällen nämner att de inte umgås med svensktalande barn, 
varken på rasten eller på fritiden. Det fria skolvalet och bostadssegregeringen visar sig 
hämma inkludering mellan svensktalande elever och nyanlända elever. Vårt resultat 
tydliggör att eleverna inte klarar av att på egen hand integrera med andra elever vilket 
gör att skolan blir den enda plats där ett möte mellan dessa grupper kan ske.  
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En av pedagogerna uttrycker att hon ser mångfald som något positivt för 
skolan. Detta tyder på att olikhet ses som en tillgång och inom det radikala 
inkluderingsperspektivet innebär detta att ett möte med andras erfarenheter möjliggör 
till bredare perspektiv. Även skolans gemenskap är beroende av olikhet men vi ser 
inte att skolan utnyttjar detta (Nilholm & Göransson, 2014). Skolan har ett betydligt 
större ansvar att integrera de nyanlända eleverna i det svenska samhället än vad 
pedagogerna eventuellt är medvetna om. Tyvärr saknas detta integreringsarbete på 
skolan vilket gör att det inte skapas möjligheter för de nyanlända eleverna att lära 
känna andra elever på skolan.  

Det radikala inkluderingsperspektivet som Nilholm & Göransson (2014) 
samtalar kring är egentligen emot ett utbildningssystem som delar in elever i det 
”normala” och det ”avvikande”. Förberedelseklassen blir härmed en särskild 
undervisningsgrupp och ses i detta fall som det ”avvikande”. Även Fridlund (2011) 
menar att det är riskabelt att kategorisera elever eftersom särbehandling betonar 
skillnader mellan människor och lyfter normer för vad som ska ses som normalt. 
Dessa teorier stämmer överens med elevernas upplevelser om förberedelseklassen 
som ett segregerat system. Men hur skulle då ett mer inkluderat system se ut? Här ser 
vi en stor problematik då de nyanlända eleverna har ett behov av att lära sig grunderna 
i det svenska språket, få en trygg start med tillgång till språkstöd och 
modersmålslärare och få hjälp med att förstå den svenska skolkulturen. 
Förberedelseklassen erbjuder detta och det vore omöjligt med den resursbrist som 
finns på många skolor, att erbjuda detta direkt i ordinarie klass.  

Rodell Olgaç (1995) definierar förberedelseklass som en mindre grupp där 
flyktingbarn får en lugn skolstart och där läraren får större möjlighet till att möta 
dessa barns behov. Här finns även mer utrymme för barnen att bearbeta de eventuella 
trauman de varit med om, än i ordinarie klass. Frågan vi ställer oss är på vilket sätt 
pedagogerna kan hjälpa eleverna att bearbeta dessa trauman? Kartläggningen 
pedagogerna får är bristande vilket gör att de kan ha svårt att både individanpassa 
undervisningen och veta hur de ska bemöta eleven på bästa sätt. Pedagogerna har 
dessutom endast erfarenhet att luta sig tillbaka på, då de har inte har någon specifik 
utbildning för att arbeta med nyanlända.  

Vårt resultat tyder på att språksvårigheterna ofta leder till konflikter och 
missförstånd. Eleverna från förberedelseklassen känner då frustration när de inte får 
möjlighet att förklara sig. Att eleverna då ibland väljer att slåss blir olikhetens 
konsekvenser i en icke-inkluderande miljö. Vi ser en risk att det kan skapas fördomar 
gentemot förberedelseklassen om någon därifrån visar på aggressivt beteende och att 
de övriga eleverna då blir negativt inställda mot förberedelseklassen. Vår analys tyder 
på att det saknas en personal som talar elevernas språk. Detta skulle kunna bidra till 
att gemenskap drabbas och att förberedelseklassen hamnar utanför och ses som en 
problematisk grupp.  

Vid frågan om hur eleverna upplevt inkludering med övrig skolverksamhet vid 
övergången till ordinarie klass, upptäckte vi liksom Axelsson & Nilsson (2013), att 
många elever tyckte att övergången var påfrestande. Elevernas svar i vår studie tyder 
på att de inte kunde vara sig själva och att de var nervösa inför övergången. Vi anser 
att det i båda fallen tyder på bristande integrering mellan förberedelseklass och den 
nya klassen. Alla elever i vår studie är eniga om att de trivdes bäst i den nya ordinarie 
klassen till skillnad från eleverna i Axelsson & Nilssons (2013) studie. Vi tolkar vårt 
resultat som att den ordinarie klassen ses som ett ideal på skolan och att det ger högre 
status att gå där. Eleverna vi intervjuat ger oss nämligen en bild av att de inte alltid är 
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så stolta över att ha gått i förberedelseklass. Detta kan förklaras genom det radikala 
perspektivet då förberedelseklassen inte känner sig delaktig i gemenskap.  

Pedagogerna berättar att elever ofta ”tjatar” om att få börja i ordinarie klass. 
Detta kan ses som positivt då eleverna har förstått att de har ett mål att sträva efter 
men också negativt då de som ”tjatar” mest ofta inte är redo. Gerrbo (2012) anser att 
en skola för alla först fungerar då alla elever har tillgång till samma resurser och på 
samma villkor, vilket han menar sker i den ordinarie undervisningen. Detta kan vara 
en förklaring till varför eleverna i vår studie trivs bäst i ordinarie klass, att de först då 
känner en gemenskap med hela skolan.  

Pedagogernas berättelser om inkluderingsarbetet vid övergången tyder 
återigen på att de inte har en gemensam syn på hur detta ska gå till. En utav 
pedagogerna menar att eleverna successivt ska övergå till ordinarie klass genom att 
närvara vid lektioner. En annan pedagog menar att hon inte föredrar detta då 
förberedelseklassens strukturella miljö drabbas av detta. Vårt resultat visar att 
eleverna inte får delta i den framtida klassens lektioner, vilket vi anser vara 
problematiskt. Pedagogerna hävdar också att eleven i förberedelseklassen får träffa 
sin nya klasslärare innan övergången men detta är inget som eleverna har något minne 
av.  

Förberedelseklassens hemklassrum ligger avskilt från den övriga 
verksamheten vilket vi ser hämmar möjligheterna till integrering med andra elever. 
Detta kan vara problematiskt då eleverna i förberedelseklassen sällan får möjlighet att 
träffa sina blivande klasskamrater spontant. Eleverna ger uttryck för detta genom att 
berätta att de nästan aldrig träffat sina blivande klasskamrater tidigare. Eftersom att 
alla elever vi intervjuat har förflyttats till mellanstadiet efter tiden i förberedelseklass, 
anser vi att det vore önskvärt att förberedelseklassens hemklassrum låg mer centrerat 
ihop med dessa klasser.  

Slutligen ställer vi oss frågan; är förberedelseklass ett arbetssätt som främjar 
inkludering av nyanlända elever i det vi kallar en skola för alla eller brister det? 
Denna fråga är svår att besvara rent generellt men i vår studie har vi kommit fram till 
att inkludering inom förberedelseklassen i många aspekter inte är möjlig. 
Förberedelseklassens uppgift, som vi nämnt tidigare, är att motta nyanlända elever 
och ge dem en lugn och trygg skolstart. Förberedelseklassen skiljer sig från ordinarie 
klasser på många sätt men främst då det hela tiden tillkommer nya elever vilket gör att 
eleverna alltid är på olika nivåer, både mentalt och kunskapsmässigt. Detta gör att 
läraren ständigt måste arbeta med struktur och repetition.  

Som tidigare nämnts är tiden i förberedelseklass betydande för eleverna då de 
kan bearbeta eventuella traumatiska händelser de varit med om. Detta kan innefatta 
erfarenheter som rör krig, våld och att bryta upp från sitt hemland, familj och vänner. 
Eleverna kan ha kommit till Sverige på grund av att de tvingats fly och vägen hit kan 
ha varit en väldigt komplex process. Därför är eleverna i behov av en rutinpräglad 
vardag som kan ge de krisdrabbade eleverna struktur och på sikt ett normaliserat liv 
(Rodell Olgaç, 1995). Detta kan vara en anledning till att ett inkluderingsarbete med 
den övriga verksamheten inte prioriteras, dels för att eleverna inte är redo och dels för 
att det finns viktigare aspekter att fokusera på.  

Nilholm & Göransson (2014) ställer också frågan om den svenska skolan 
egentligen har som ambition att bli mer inkluderande. Inkludering är ett relativt nytt 
begrepp och finns varken i de svenska styrdokumenten eller i skollagen. 
Styrdokumenten är dock präglade utav FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
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vilket kan förklara att pedagogerna arbetar omedvetet med inkludering men att de inte 
är bekanta med begreppet.  

Smehaugen (2001) bidrar med ett intressant perspektiv i vår studie då hon 
menar att det är surrealistiskt att tro att man någonsin kommer att nå en helt likvärdig 
utbildning då ojämlikheter alltid kommer att finnas på grund av genetiska och sociala 
arv. Hon presenterar även ett radikalt perspektiv som anser att särbehandling är 
positivt eftersom det på sikt bekämpar ojämlikhet. Vårt resultat visar på att detta 
faktiskt stämmer då eleverna menar att de känner sig inkluderade i den ordinarie 
klassen. En pedagog menar att förberedelseklassen är nödvändig då hon tror att eleven 
skulle känna sig ännu mer exkluderad eleven blev placerad i en ordinarie klass direkt. 
Eleverna håller med om detta vilket är ett tecken på att förberedelseklassen behövs.  

Vad en skola för alla innebär kan tolkas olika men Skolverket (2011) menar 
att anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar är en av grunderna 
för att beskriva en skola för alla. Detta är precis vad förberedelseklassen gör. 
Sandström (2014) definierar inkludering på liknande sätt, att verksamheten bör rättas 
efter eleverna så att deras förutsättningar och behov tillgodoses. Även om 
förberedelseklassen inte är delaktig i den övriga verksamheten, förklarar ändå dessa 
aspekter att förberedelseklassen ingår i en skola för alla.  

Innan vi påbörjade arbetet hade vi en del föreställningar om 
förberedelseklassen som vi nu efter arbetets gång, förstår inte var helt korrekta. Vi 
trodde till exempel att de elever som gått i förberedelseklass skulle skilja sig mer från 
svenskfödda barn, att kulturer och språkskillnader skulle spela större roll. Det är 
istället precis som en pedagog säger, barn är mer lika än olika oavsett var i världen de 
kommer ifrån. 
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Bilaga 1  
	  

	  	   	  	  	  Till vårdnadshavare för elev i klass________	  
 	  
Medgivande till deltagande i en intervju	  
Hej!	  
	  
Vi heter Stina Andersson och Sara Skyggeson och läser Grundlärarprogrammet F-3 
vid Uppsala universitet. Denna termin ska vi skriva ett självständigt arbete där vi vill 
genomföra en studie om elevers upplevelser av förberedelseklass. Syftet med 
intervjuerna är att undersöka hur eleverna känner att de har blivit inkluderade med 
den övriga skolan under deras tid i förberedelseklass.	  
 	  
Vi kommer inte lägga in egna värderingar i svaren, utan det enda vi är intresserade av 
är elevernas individuella uppfattning. Eleverna kommer självklart delta anonymt och 
samtlig information kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjuerna kommer att 
både skrivas ner och spelas in men ingen annan än vi själva kommer att lyssna på 
inspelningarna. Det kommer endast användas för analys i vårt uppsatsskrivande. 
Intervjuerna beräknas ta ca 20-30 minuter.	  
 	  
All medverkan är frivillig och intervjun kan avbrytas närsomhelst om eleven vill. Vår 
uppsats och dess undersökning kommer inte användas i något annat ändamål än 
akademisk forskning. Ingen ekonomisk ersättning utgår.	  
För mer information eller om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss. Våra 
uppgifter finns längre ner i detta brev.	  
 	  
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda intervju. 	  
 	  
Barnets namn:_________________________________________________________	  
 	  
 	  
Vårdnadshavares namn:                               Vårdnadshavares underskrift:	  
 	  
 	  
____________________________             ________________________________	  

Blanketten skrivs under och lämnas in till elevens klasslärare.	  
  



 

 Bilaga 2 - INTERVJUGUIDE TILL PEDAGOGER 	  
	  
BAKGRUND OCH UTBILDNING	  
Hur länge har du arbetat som lärare? 	  
	  
Vad har du för utbildning? 	  
	  
Har du någon specifik utbildning för att arbeta i förberedelseklass?	  
	  
Hur länge har du arbetat i förberedelseklass? 	  
	  
Vad anser du vara den största skillnaden med att arbeta i förberedelseklass jämfört 
med ordinarie klass? 	  
	  
	  
ORGANISATION	  
Är skolan mångkulturell?  	  
	  
Hur många elever går det på skolan?	  
	  
Hur många förberedelseklasser finns på skolan? Hur många elever går i varje klass? 	  
	  
Vilka arbetar i förberedelseklassen? Anser du att det är tillräckligt med resurser? 
Varför? Varför inte? 	  
	  
	  
MOTTAGANDE	  
Hur mottar skolan nyanlända elever?	  
	  
Vilka lärare är inblandade i mottagandet av nyanlända elever? Vad är deras roll vid 
mottagandet?	  
	  
Vad utmärker en elev som får plats i förberedelseklass? Blir alla nyanlända tilldelade 
en plats?   	  
	  
Vem avgör att eleven ska gå i förberedelseklass? 	  
	  
På vilket sätt tar ni hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter? 	  
	  
	  
	  
FÖRBEREDELSEKLASSEN	  
Hur är det att arbeta i förberedelseklass? 	  
	  
Vilka svårigheter och hinder stöter du på i ditt arbete? 	  
	  
På vilket sätt får du hjälp att lösa dessa svårigheter? 	  
	  



 

Hur många olika nationaliteter finns i klassen du arbetar i? 	  
	  
Hur arbetar du för en bra sammanhållning i klassen? 	  
	  
Anser du att det finns det en risk att förberedelseklassen blir exkluderad? På vilket 
sätt? 	  
	  
Hur anser du att förberedelseklassen går ihop med idealet ”En skola för alla”?	  
	  
Hur arbetar du för att inkludera eleverna i förberedelseklassen med den övriga 
skolan? 	  
	  
Anser du att förberedelseklass är viktigt? Varför? 	  
	  
	  
ÖVERGÅNGEN TILL ORDINARIE KLASS	  
Hur lång tid tar det innan eleven förflyttas till ordinarie klass? Finns det någon gräns 
på hur länge eleven bör gå i förberedelseklass?   	  
	  
Vem avgör när eleven ska placeras i ordinarie klass? 	  
	  
Hur ser elevinflytandet ut? Hur mycket kan eleven påverka sin övergång? Kan eleven 
bestämma hur länge hon/han vill stanna kvar i förberedelseklassen alternativt hur 
snabbt eleven vill komma till ordinarie klass?  	  
	  
Hur vet man att eleven är redo? Vilka krav ska uppnås? På vilka grunder tas detta 
beslut? Tester? Styrdokument? 	  
	  
På vilket sätt arbetar man för att eleven ska känna sig så välkommen som möjligt i 
den nya klassen? Har eleven fått möjlighet att lära känna de nya klasskamraterna och 
den nya klassläraren innan övergången sker? 	  
	  
Följer man upp eleven i den nya klassen? Erbjuds någon form av extra stöd? 	  
	  

 	  

 	  

 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  



 

Bilaga 3 - INTERVJUGUIDE TILL ELEVER	  

	  
ÖVERGÅNGEN TILL ORDINARIE KLASS 	  
Berätta hur det var att flytta från förberedelseklass till den klassen du går i nu? 	  
	  
Hur blev du bemött i den nya klassen? Kände du barnen som gick där?	  
	  
Var det annorlunda att gå i ordinarie klass? På vilket sätt? 	  
	  
Var det svårt att hänga med i undervisningen? 	  
	  
Fanns det någon du kunde prata med och få hjälp av? Vem? 	  
	  
I vilken klass trivdes du bäst?	  
	  
Kände du din nya klasslärare? Hur hade du lärt känna henne/honom? 	  
	  
	  
FÖRBEREDELSEKLASSEN	  
Vad minns du av förberedelseklassen? Hur var det att gå där?	  
	  
Vilka gick i klassen? Talade ni samma språk? 	  
	  
Hur var det att lära sig ett nytt språk? Var det svårt/lätt? På vilket sätt?	  
	  
Var låg ert klassrum? Var ni på andra platser i skolan? 	  
	  
Träffade du andra barn på skolan som inte gick i din klass? När då? Åt ni 
tillsammans? Träffades ni på raster? Hade ni gymnastik ihop? 	  
	  
	  
SOCIALT 	  
Vilka barn lekte du med på rasten? Vilken klass gick de i? 	  
	  
Vad gjorde du/ni på rasten? 	  
	  
Var det svårt att vara med att leka när du inte kunde det svenska språket så bra? Hur 
lekte ni då? Hur löste ni det?	  
	  
Vem/vilka leker du med på fritiden?	  
	  
	  
BAKGRUND	  
Vilket land kommer du ifrån?	  
	  
Hur gammal är du?	  
	  
Hur länge har du bott i Sverige? 	  



 

	  
Vad talar ni för språk hemma? 	  
	  
Har du gått på någon annan skola än Norra skolan?	  
	  
När började du i ordinarie klass?	  
	  


