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Mottagande och arbete med nyanlända elever 

Shirin Talabani 

Sammanfattning 

Sverige är ett mångkulturellt land som varje dag tar emot nyanlända elever. I och med de stora 

flyktingströmmarna som kommer nu är det väldigt viktigt att de nyanlända eleverna får en så 

bra skolgång som möjligt. Det finns inget riktigt mottagningssystem som alla skolor i Sverige 

följer, utan det är upp till varje skola och kommun att besluta hur de ska göra. Denna studie 

handlar om hur tre olika skolor mottar och arbetar med nyanlända elever. Studien har baserats 

på tre olika skolor som arbetar med förberedelseklasser. De tre olika skolorna ligger i Uppsala 

Kommun. Jag har i min studie försökt få fram lärares olika uppfattningar och erfarenheter 

kring mottagandet och arbetet med nyanlända elever. Studien har utförts genom kvalitativa 

intervjuer, med förberedelseklasslärare, ämneslärare och en studiehandledare som möter 

nyanlända elever. De teoretiska utgångspunkterna som jag har valt att koppla delar av mitt 

resultat till är Gibbons (2009) begrepp stöttning och Nilholms (2005) traditionella och 

alternativa perspektiv. De teoretiska utgångspunkterna har hjälpt mig att se hur lärarna dels 

stöttar sina elever och även hur de ser på arbetet med nyanlända elever. I den tidigare 

forskningen har jag mest använt mig av svenska studier, men det finns även med en studie 

som har gjorts i England. Resultatet visar att samtliga lärare tycker att förberedelseklassen är 

ett bra sätt att arbeta med nyanlända elever. Det framgår dock ett antal skillnader på hur 

lärarna arbetar med de nyanlända eleverna på de olika skolorna. Skillnaderna mellan skolorna 

är hur man använder studiehandledaren och hur lärarna väljer att stötta sina elever. 

Mottagningssystemet för samtliga skolor är gemensamt men något som oroar lärarna är en 

förändring som ska inträffa efter årsskiftet.  

 

 

 

Nyckelord: Nyanlända barn, ordinarieklass, studiehandledning, direktplacering, kartläggning.      
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1. Inledning  

Sverige är en mångkulturell nation som varje år tar emot nyanlända elever. Under 2014 

anlände 81 000 asylsökande elever till Sverige och den svenska skolan (Bunar, 2015 s. 81). 

Antalet nyanlända elever ökar och allt fler kommuner behöver bygga upp beredskap och 

kunskap för att kunna ta emot och erbjuda de nyanlända eleverna en bra utbildning 

(Skolverket, 2014, s. 3).  

De nyanlända eleverna kommer till ett helt nytt land med olika sorters bakgrunder och 

upplevelser i sin ”ryggsäck”. Att komma till ett nytt land innebär att man stöter på ett nytt 

språk, nya traditioner och får uppleva en helt ny kultur.  

 Enligt Bunar (2015) står det svenska utbildningsväsendet inför utmaningen, att hitta sätt att 

pedagogiskt och socialt inkludera nyanlända elever och se till att de får den likvärda 

utbildning som de enligt lagstiftningen, demokratiskt och moraliskt har rätt till. Invandringen i 

Sverige är inte ett nytt fenomen, det finns minst en 60 år lång tradition av mottagande av barn 

i skolans skilda former. Trots att Sverige är ett land som har mottagit nyanlända elever under 

flera års tid visar forskning att det finns brister på kunskaper om hur nyanlända elever på 

bästa sätt ska tas emot och inkluderas i det svenska skolväsendet. En central fråga är om man 

ska ha förberedelseklasser eller om eleverna ska bli direktintegrerade? (Bunar, 2015, s. 4) 

Det finns inga direkta direktiv som skolorna ska följa men Skolverket (2008) har framställt 

allmänna råd och kommentarer, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever där de 

poängterar att de allmänna råden riktar sig till arbetet med att ta emot nyanlända barn och 

ungdomar i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. De allmänna råden vänder sig till 

skolhuvudmannen, verksamhetsansvariga och skolpersonalen (Skolverket, 2008, s. 3).  

Att ta emot nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket har blivit allt vanligare i 

den svenska skolan. Det ställer högre krav på skolans personal eftersom de måste bemöta 

eleverna på ett bra sätt så att de kan fortsätta att utvecklas där de befinner sig personligt och 

kunskapsmässigt. Samtidigt måste eleverna ges förutsättningar att fullfölja sin kommande 

skolgång i det svenska skolsystemet. För att de nyanlända ska få en så effektiv start som 

möjligt krävs det att lärarna som undervisar har kunskaper om flerspråkigt lärande och ett 

samarbete på hela skolan (Kästen-Ebeling & Otterup, 2015, s. 35).  
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En ny ändring i skollagen 2010:800 har gjorts. Utbildning för nyanlända elever- mottagande 

och skolgång, där det preciserat står att en nyanländs elevs kunskaper ska bedömas vid 

mottagandet. Det står även att eleven inom två månader från det han eller hon har tagits emot 

i skolväsendet ska placeras i en årskurs som är lämplig med den nyanländes ålder, 

förkunskaper och personliga förhållanden. Lagändringen gjordes den 18 december, 2014 och 

är därför relativt ny (prop, 2015/15:45, utbildningsdepartementet s. 1). Det finns två 

organisatoriska modeller på hur mottagandet ska gå till. De nyanlända eleverna placeras 

antingen i en förberedelseklass eller blir direktintegrerade i en klass. Det finns för och 

nackdelar med dessa sätt och det kommer att fördjupas mer i studien (Bunar, 2015, s. 14). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur man mottar samt arbetar med nyanlända elever på 

skolorna utifrån lärares perspektiv.  

1. Hur ser mottagandet av de nyanlända ut på skolorna med fokus på kartläggningsprocessen 

och vad finns det för eventuella svårigheter med kartläggningsprocessen? 

2. Hur arbetar man med nyanlända elever utifrån lärares perspektiv? 

3. Vilka är lärarnas åsikter om förberedelseklass respektive direktplacering?  

1.2 Bakgrund 

Mitt intresse för mottagandet av nyanlända elever växte när jag vikarierade på en SFI 

(svenska för invandrare) klass i Heby Kommun. Jag började fundera kring hur man 

integrerade nyanlända elever i grundskolan/högstadiet och vilken metod som var mest 

effektiv. Det är idag många flyktingströmmar som kommer till Sverige, därav nyanlända 

elever. De nyanlända eleverna är en av de mest utsatta grupperna i det svenska skolsystemet 

och tidigare forskning visar att det finns stora brister i arbetet med de nyanlända eleverna. De 

största problemen är bristande kartläggning av elevernas tidigare skolkunskaper som de har 

med sig från sina hemländer, att kartläggningen som görs på skolorna inte används för 

individuella pedagogiska strategier för eleverna, att eleverna placeras utan koppling till deras 

individuella förutsättningar och att de inte får tillräckligt med stöttning i sin pedagogiska och 

sociala utveckling (Bunar, 2015, s. 44).  
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Förberedelseklassen står inte med i lagstiftningen utan man bygger på skolans möjligheter att 

anvisa barn till särskilda undervisningsgrupper, som oftast är fallet för nyanlända elever. 

Fördelarna med en förberedelseklass är att elevens bakgrundskunskaper kartläggs successivt, 

barnen får lära sig det svenska språket i en trygg miljö med andra nyanlända barn, de får en 

introduktion till den svenska skolkulturen och även det svenska skolsystemet. Lärarna som 

undervisar i en förberedelseklass har oftast en utbildning i svenska som andraspråk. De 

nyanlända eleverna har även rätt till studiehandledning på sitt modersmål (Bunar, 2015, s. 14). 

Eleverna som går i förberedelseklassen brukar oftast få vara med i de praktisk- estetiska 

ämnena i en ordinarie klass, eftersom man anser att de ämnena inte kräver en hög språknivå i 

svenska. Nackdelarna med förberedelseklassen kan vara att eleverna är isolerade från resten 

av skolan, man samlar barn med helt olika förutsättningar i en klass och det finns fall där 

eleverna hålls kvar i förberedelseklassen fast de har nått upp till en nivå, där de klarar av att 

gå i ordinarie klass (Bunar, 2015, s. 15). 

Den andra organisatoriska modellen för mottagandet på grundskolenivå är direktplacering 

som innebär att de nyanlända eleverna placeras i en ordinarie klass redan från början. 

Metoden strävar efter att komma bort från den fysiska segregationen av nyanlända elever som 

förberedelseklassen i praktiken innebär. Med andra ord strävar man efter att komma bort från 

att eleverna i förberedelseklassen blir en ”egen del” av skolan och försöker integrera de redan 

från början. Kritiken mot det här mottagningssättet är att det i många skolor saknas 

studiehandledning. Konsekvensen av detta kan bli att de nyanlända eleverna sitter i 

klassrummet och inte behärskar det svenska språket. De får alltså, inte det stöd som de har rätt 

till. Eleverna kanske blir fysiskt integrerade i den ordinarie klassen men de blir exkluderade 

från de dagliga sociala och pedagogiska processerna (Bunar, 2015, s. 15).  

Studiehandledning på modersmålet är formulerat som en särskild stödinsats i skolans 

styrdokument. Behöver en elev stöd i sitt modersmål har de rätt till en studiehandledare. 

Studiehandledaren finns till som ett språkligt stöd när eleven behöver det (Kärsten- Ebeling & 

Otterup, 2015, s. 35).  

Enligt Lgr 11 ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

även främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 8).  

I Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) finns det råd om de 
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nyanländas mottagande, introduktion, individuell planering, undervisning, uppföljning, 

utvärdering och kompetensutveckling för personalen. De allmänna råden sätter stor vikt på att 

man ska kartlägga elevernas tidigare skolkunskaper och erfarenheter. Det är dock så att både 

Skolverket och Skolinspektionen har markerat att det är viktigt med kartläggning men det är 

sedan varje enskild skola som har ett ansvar att skapa en metod som passar för den skolan. I 

vissa skolor fungerar det bra, exempelvis Välkomsten i Göteborg, men på andra skolor 

fungerar det mindre bra (Kästen-Ebeling & Otterup, 2015, s. 27). Hur stämmer det här 

överens med den likvärdiga utbildningen som står uttalad i Lgr 11? Får alla nyanlända en 

likvärdig utbildning eller handlar det om vilken kommun respektive skola man går på? Man 

har kommit fram till att det här egentligen är Skolverkets uppgift och förhoppningsvis 

kommer man få fram några direktiv inom snar framtid. På skolverkets hemsida står det att 

från och med den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i 

skollagen och obligatorisk för skolorna att genomföra. Skolverket ska även ta fram ett 

nationellt kartläggningsmaterial som ska användas i hela landet 

Skolinspektionen (2014) har granskat kvalitén i de nyanländas utbildning inom ett avgränsat 

område. Resultaten visar att de nyanlända eleverna överlag inte möter en undervisning som 

innehåller stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräckligt hög grad. Den största 

faktorn är att det har visat sig att skolorna inte tar ett gemensamt ansvar över hur man ska 

hantera mottagandet av de nyanlända, utan det blir istället en enskild lärares ansvar 

(Skolinspektionen, 2014, s. 5).  

         1.3 Undersökningsområde 

Jag har valt att avgränsa mitt undersökningsområde till tre skolor som ligger i Uppsala 

Kommun. De tre skolornas namn och lärarnas namn är fiktiva.   

Milskolan är en högstadieskola med estetisk inriktning för årskurs 6-9. De estetiska ämnena 

som skolan erbjuder är bild, musik, dans och drama. Skolan ligger i ett homogent område i 

centrala Uppsala och är en relativt ny skola som grundades 2010. De flesta eleverna på skolan 

är födda och uppväxta i Sverige. Skolan har en förberedelseklass och studiehandlare som 

arbetar i klasserna. Milskolan har arbetat med nyanlända elever under ett år och det är 

intressant att se hur arbetet har gått. Att skolan har en estetisk inriktning lockade mig eftersom 

forskning visar att de nyanlända eleverna oftast får vara med på de ämnena redan från början. 

På skolan har jag intervjuat Lina, som är förberedelseklasslärare samt samordnare för 
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förberedelseklassen på skolan, Maria som är ämneslärare i So och Engelska, Carina som är 

danslärare och Linus som jobbar som studiehandledare på skolan.  

Ringskolan är en skola med årskurs 6-9. Skolan ligger i ett mångkulturellt område där många 

av eleverna på skolan talar olika språk. Ringskolan arbetar utifrån en pedagogisk helhetssyn, 

där portfoliometodik ingår. Det innebär att varje elev har en egen portfolio där de tillsammans 

med lärare och föräldrar kan följa sin utveckling i skolan. Skolan har arbetat med 

förberedelseklasser ganska länge och är välbekanta med arbetssättet. På skolan har jag 

intervjuat en förberedelseklasslärare som heter Cecilia. Cecilia har en lång erfarenhet av att 

undervisa nyanlända elever.  

 Enskolan har en förberedelseklass för årskurs 4-6. Skolan ligger i ett mångkulturellt område 

där många av eleverna på skolan talar olika språk. De tar emot nyanlända elever som inte talar 

svenska. Eleverna förbereds här för att senare kunna följa och delta i en ordinarie klass. 

Största delen av undervisningen fokuserar på det svenska språket men eleverna har samma 

ämnen som de övriga på skolan. På skolan har jag intervjuat en förberedelseklasslärare som 

heter Jenny.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Nyanlända barn: Det finns tre kriterier som ska uppfyllas för att en elev ska anses vara 

nyanländ. En elev ska ha anlänt till Sverige nära skolstarten eller under sin skoltid 

(grundskola och gymnasiet), eleven ska ha ett annat modersmål än svenska och inte behärska 

det svenska språket (Bunar, 2010, s. 14).  

Förberedelseklass: En grupp eller klass där de nyanlända eleverna får en introduktion och en 

grundläggande svenskundervisning. Undervisningen sker enskilt eller i mindre grupp och 

oftast av en lärare i svenska som andraspråk (Skolverket, 2008, s. 4).  

Direktplacering: Den nyanlända eleven placeras i en ordinarie klass från början (Bunar, 2015, 

s. 140).  

Studiehandledning: En handledning på elevens modersmål. Eleven får genom 

studiehandledningen tillgång till information på sitt eget modersmål (Skolverket, 2008, s.12). 

Studiehandledare : Fungerar som en hjälp i undervisningen och ses som ett särskilt stöd för en 
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nyanländ elev. Eleven får av studiehandledaren undervisning eller förklaring på sitt 

modersmål i de olika skolämnena. Studiehandledaren behärskar den nyanlände elevens 

modersmål och har vanligtvis samma modersmål som eleven.  

Ordinarie klass: Den ”hemklass” som den nyanlända tillhör. Oftast är det så att fast än man 

går i en förberedelseklass så tillhör man en annan klass och går vissa ämnen tillsammans med 

dem, som exempelvis estetiska ämnena. I vissa fall får en nyanländ elev börja i den ordinarie 

klassen direkt vid ankomsten till skolan.  

Kartläggning: När en nyanländ kommer till Sverige och ska börja i en skola gör man en 

kartläggning på eleven. Man försöker se om eleven har gått i skolan tidigare och vad den har 

för kunskaper med sig. Kartläggningen ser olika ut inom olika kommuner. Uppsala kommun 

använder sig av centrum för introduktion i skola (CIS). CIS är en mottagningsenhet för 

nyanlända barn och ungdomar i åldern 0-20 i Uppsala Kommun. Alla barn kommer till 

mottagningsenheten för ankomstsamtal och kartläggning av tidigare skolkunskaper. Eleverna 

i grundskoleåldern placeras därefter ut av antagningsenheten (cis.uppsala.se).  

God man: En person som ska ta tillvara barnets intressen om föräldrarna själva inte kan göra 

det. Den goda mannen utses av kommunen (Skolverket, 2008, s. 4).  

2. Teoretiska utgångspunkter 

Den första teoretiska utgångspunkten utgår ifrån begreppet stöttning (scaffolding). Stöttning 

från läraren är kärnpunkten när det gäller undervisning och lärande (Gibbons, 2010 s. 43). Det 

som ska studeras är hur lärarna stöttar de nyanlända eleverna i förberedelseklassen för att de 

efter en tid ska bli mer självgående och börja i en ordinarie klass.  

Begreppet scaffolding användes första gången av Wood, Bruner och Ross (1979) i en studie 

om hur föräldrar och barn talar med varandra. Att stötta innebär att man ger ett tillfälligt stöd 

till den som behöver det. Man kan jämföra begreppet med ett exempel när en vägg står för sig 

själv vid ett husbygge och stöttorna kan tas bort (Gibbons, 2013, s. 39). Stöttning är inte 

vilken hjälp som helst i klassrummet, utan leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp 

eller nya nivåer av förståelse.  

Stöttning har tre huvudsakliga egenskaper: 
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En tillfällig handledning av elever mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett nytt 

språk, eleverna får veta hur de ska göra något och inte bara vad de ska göra så att de blir bättre 

rustade för att senare kunna göra liknande uppgifter på egen hand och att det är 

framtidsorienterat. Det en elev får hjälp med att göra idag kan han eller hon göra på egen hand 

imorgon (Gibbons, 2010, s. 42).  

Ett exempel på en stöttande undervisning, är en kognitivt krävande undervisning. Den kan 

bestå av att eleverna får arbeta med kritiskt tänkande och undersökande aktiviteter, att 

eleverna får bygga upp sin förståelse genom utvecklande samtal med andra, omforma och 

tillämpa det de har lärt sig i nya situationer samt att eleverna får gå in i nya roller och knyta 

det de har lärt sig till verkliga situationer (Gibbons, 2010, s. 48). Jag ska studera, hur lärarna 

arbetar med denna form av undervisning i förberedelseklassen.  

Den andra teoretiska utgångspunkten ska utgå ifrån det traditionella och alternativa 

perspektivet. Dessa perspektiv används inom forskning om specialpedagogik (Nilholm, 2005, 

s. 125).  Jag ska genom dessa två perspektiv, se vad lärarna har för syn på arbetet med 

nyanlända elever.  

Det traditionella perspektivet har sina rötter i medicin och psykologi. Det centrala hos 

perspektivet är att man ser ”problemet” hos individen. I det traditionella perspektivet 

fokuserar man på att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper, mer 

segregerande undervisningsformer samt att man ser på individen som den ”avvikande” 

(Nilholm, 2005, s. 126). Ett exempel på att man ser specialpedagogiken ur ett traditionellt 

perspektiv är att man särskiljer elever från den övriga undervisningsgruppen. Elever med 

svårigheter får gå iväg istället för att inkluderas i klassrummet. Det förekommer kritik mot det 

traditionella perspektivet inom forskningen, man menar att man ser individen, alltså eleven 

som problembärare (Nilholm, 2005, s. 126).  

Inom det alternativa perspektivet ser man specialpedagogiska behov som sociala 

konstruktioner (Nilholm, 2005, s. 126). Man försöker alltså se helheten. Man skapar 

förutsättningar för alla elever i klassrummet trots svårigheter. Man fokuserar inte på 

”problemet” hos individen, utan man skapar en undervisning som ska passa alla elevers 

förutsättningar. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Det första eleverna möter, förberedelseklassen 

Rodell Olgac (1995) skriver om hur det är att vara lärare i en förberedelseklass. Först och 

främst handlar det om att möta barn som har varit med om saker som de egentligen inte ska 

behöva uppleva. Att ta emot en nyanländ elev, kan innebära att eleven har varit med om 

krigsupplevelser, separationer, sorger och förluster av sina nära och kära. Dessa elever har 

lämnat sina egna hem, som för dem har varit deras trygghet för att komma till ett helt nytt 

land som är helt annorlunda än det de kommer ifrån. Det man ska ha i åtanke är att dessa barn 

kanske inte lever med sina familjer, de kanske är ensamkommande och får bo på olika hem i 

Sverige eller kanske blir introducerade till en ny familj. I en värld som kanske upplevs som 

kaos för eleven kan skolan vara det enda stället där eleven upplever livet som mer ”normalt”. 

Rodell Olgac (1995) hävdar att skolan ger barnen som kommer till Sverige en form av 

framtidstro. Förberedelseklassen kan ge de nyanlända eleverna en form av lugnare skolstart 

där det för läraren finns större möjligheter att möta varje elev utifrån deras egna individuella 

behov, något som kanske inte är möjligt i en ordinarie klass. Det kan finnas utrymme för att 

bearbeta olika trauman som eleverna bär med sig, de kan även träffa nya kamrater som 

kommer från skilda länder och få kännedom om deras bakgrund och resa. Det är dock viktigt 

att poängtera att inte alla nyanlända barn bär med sig smärtfulla erfarenheter, utan vissa har 

kommit till Sverige av andra anledningar men alla har en sak gemensamt, de är i ett helt nytt 

land, med ett helt nytt språk och nya möjligheter (Rodell Olgac, 1995, s. 5).  

I förberedelseklassen undervisar man de nyanlända eleverna under en begränsad tid separat 

från övriga elever i svenska som andraspråk och i vissa fall i andra ämnen som engelska och 

matematik. Efter en tid utslussas eleverna till en ordinarie klass. Tanken bakom den här 

organisatoriska modellen är att de nyanlända eleverna behöver grundläggande kunskaper i det 

svenska språket innan de integreras i en ordinarie undervisning. Förberedelseklassen ses alltså 

som en form av ”introduktion” till den ordinarie klassens undervisning (Bunar, 2015, s. 140).  

Enligt Blob (2004) är förberedelseklassen en plats där den nyanlända eleven får 

grundläggande kunskaper i det svenska språket, en form av förberedelse till den ordinarie 

klassen och ger en ”lugnare” start för eleven. Resultatet av Blobs (2004) studie, som har 

genomförts i de fyra olika städerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn visar att 
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förberedelseklassernas arbete och utformning varierar mellan olika skolor. På vissa skolor 

fokuserar man enbart på att lära den nyanlända eleven det svenska språket medan det på andra 

skolor kan vara så att de nyanlända eleverna får läsa vissa ämnen i förberedelseklassen och 

andra i en ordinarie klass med studiehandledares hjälp (Blob, 2004, s 20).  

I Bunar (2015) har Jenny Nilsson Folke gjort en studie om elevers röster angående 

övergången från förberedelseklass till ordinarie klass. Alla elever som studien har gjorts på 

har gått i en förberedelseklass. Eleverna beskriver att förberedelseklassen är en plats med hög 

grad av social trygghet. Eleverna beskriver att de har haft många vänner i klassrummet och en 

god relation med läraren. Förberedelseklassen känns som ”hemma” för många av eleverna 

(Bunar, 2015, s. 49). Det finns utrymme för att lära sig svenska med andra som delar samma 

bakgrund och man får lära sig svenska språket i sin egen takt. Nackdelen med 

förberedelseklassen är att den inte ger tillgång till alla grundskoleämnen. I alla tre skolorna 

som studien har gjorts på läste eleverna bara svenska, matematik och engelska. På en skola 

läste eleverna de praktisk- estetiska ämnena i en ”ordinarie klass”. De elever som har god 

skolbakgrund menar att de saknar att läsa andra ämnen som de har läst i sitt hemland. De 

anser att de behöver läsa alla ämnen för att kunna komma vidare i utbildningssystemet 

(Bunar, 2015, s. 51). Eleverna beskriver även att de inte känner sig som en del av skolan. 

Enligt studien är det tydligt att förberedelseklassen var separerad från den övriga skolmiljön. 

De var en fysisk separation men eleverna upplevde även att de blev särbehandlade. Alla andra 

elever på skolan hade tillgång till en egen dator, förutom eleverna som gick i 

förberedelseklassen. De åt även vid särskilda tidpunkter i matsalen, oftast mot slutet av 

lunchrasten då det i vissa fall var slut på mat i matsalen. Eleverna upplevde att de blev 

negativt särbehandlade. Något som även förekom var att de kände ”skam” över att gå i 

förberedelseklassen. Eleverna var tydliga med att de kände sig trygga i förberedelseklassen 

men de ville vidare till den ”riktiga skolan” för att ”bli som alla andra” (Bunar, 2015, s. 53). 

Av studien framgår det även att övergången till ordinarie klassen var en stor omställning för 

eleverna och att det kunde vara svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen. Lärarna i 

den ordinarie klassen var inte lika vana att anpassa sig utifrån elevernas språk och 

kunskapsnivå och studiehandledningstiden minskade i den ordinarie klassen (Bunar, 2015, s. 

72).  
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3.2 Lärarens roll i förberedelseklassen 

Rodell Olgac menar att lärarens roll i förberedelseklassen är väldigt stor och man måste som 

lärare stå för stabiliteten samt kontinuiteten i klassrummet. Man måste finna en balans mellan 

den trygghet som fasta rutiner och struktur över skoldagen ger, och möjligheten att erbjuda en 

kreativ undervisning. Läraren fungerar som en följeslagare som lotsar och i viss mån skyddar 

dem och hjälper dem att tolka omgivningen (Rodell Olgac, 1995, s.6). Stabiliteten i 

förberedelseklassen kan i vissa fall vara svår att upprätthålla eftersom man hela tiden får nya 

elever. Det är här lärarens roll är viktig och det gäller att skapa tydliga rutiner för eleverna för 

att inte skapa någon form av oro.  

Monica Axelsson & Riika Norrbacka Landsberg (1998) har gjort en studie på två 

förberedelseklasser i Botkyrka kommun. Syftet med studien är att ge en kvalitativ beskrivning 

och utvärdering av verksamheten i de två internationella klasserna under läsåret 96/97 ur ett 

etnologiskt och ett språkpedagogiskt perspektiv. I den etnologiska studien studeras 

skolvardagen där man lyfter fram lärarnas, elevernas och föräldrarnas föreställningar om och 

förhållningssätt till den internationella klassen. I den språkpedagogiska delen har man 

observerat i klassrummen samt gjort intervjuer med lärare och rektorer (Axelsson & 

Norrbacka Landsberg, 1988, s. 7). Rektorerna som är intervjuade i studien anser att man med 

en förberedelseklass ger nyanlända elever en grundtrygghet. Med trygghet menar rektorerna 

att eleverna trivs i skolan, känner sig trygga i sin relation med lärare och klasskamrater samt 

att de får en strukturerad skolvardag. De menar att det är svårt att ge eleverna den tryggheten 

om de skulle direktplaceras i en ordinarie klass (Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1988, 

s.16). Rektorerna anser även att det i en liten klass finns chans för läraren att utgå från varje 

elevs individuella behov samt att eleverna i sin egen takt kan anpassa sig till det svenska 

skolsystemet.  

3.3  Det första mötet eleverna möter, direktplacering  

Den andra organisatoriska modellen är att man direkt placerar den nyanlända eleven i en 

ordinarie klass. Tanken bakom denna modell är att eleverna får en snabbare språkinlärning 

där språket används i en naturlig miljö samt att de får tillfällen att integreras med jämnåriga 

infödda svensktalande elever. Denna modell anses även leda till att eleverna snabbare blir en 

del av skolan, man talar alltså om inkludering som ett led till integration (Bunar, 2015, s. 

140). Päivi Juvonen har gjort en studie som behandlar lärarröster om direktplacering av 
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nyanlända elever i Bunar (2015). Resultatet visar att direktplacering är gynnsamt om eleverna 

får språkliga stöd i form av studiehandledning, modersmålsundervisning och svenska som 

andraspråksundervisning och att lärarna ska få tid att se samtliga elevers individuella behov 

(Bunar, 2015, s. 167). Nackdelarna med direktplacering formuleras som att eleverna känner 

sig utanför och passiva eftersom att de inte behärskar det svenska språket och att de har svårt 

att nå upp till kunskapskraven. Lärarna kan uppleva att de har brist på kunskaper eftersom att 

de i vissa fall inte har någon utbildning i att undervisa nyanlända elever. De kan uppleva brist 

på lärarresurser och stöd av någon studiehandledare (Bunar, 2015, s. 167).  

   Monica Axelsson skriver om Nyanländas möte med skolans ämnen i ett språkdidaktiskt 

perspektiv i Bunar (2015) där hon lyfter fram att mottagandet i förberedelseklassen har fått 

kritik för att man bland annat har hållit kvar elever i förberedelseklassen för länge. När 

kritiken uppmärksammades av Skolinspektionen valde några kommuner att avskaffa 

förberedelseklassen och istället direktplacera de nyanlända eleverna i ordinarie klasser. Det 

innebär att den nyanlända eleven inte får någon ”extra” undervisning i svenska som 

andraspråk utan den placeras i en ordinarie klass vid ankomsten till skolan. Det finns nästan 

ingen forskning om denna mottagningsform (Bunar, 2015, s. 95). Monica Axelsson skriver 

vidare om en studie Uddling har gjort i en kommun som har avskaffat förberedelseklasser och 

istället direkt placerar de nyanlända eleverna i ordinarie klasser. Kommunen tog hjälp av ett 

nyetablerat centrum för flerspråkigt lärande (CFL). De nyanlända eleverna togs emot av CFL, 

som gjorde en kartläggning av elevernas tidigare skolgång och kunskaper samt gav de en tre 

veckors introduktionskurs. De nyanlända eleverna fick efter tre veckor börja i en ordinarie 

klass. Under de fem första veckorna fick eleverna stöd av modersmålsundervisning och 

studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledaren fungerade som en ”ledsagare” 

eftersom hen följde med på alla lektioner där eleven fick alla uppgifter översatta och 

förklarade på sitt egna modersmål. Studien gjordes i en av kommunens grundskolor och 

koncentrerades på tre nyanlända elever i årskurs 7. Rektorn på skolan hade från början tänkt 

sig att ämneslärarna skulle hjälpa eleverna att utveckla en grundläggande svenska. Efter att 

ämneslärarna framförde att de inte hade någon utbildning i svenska som andraspråk, 

anställdes en resurslärare med en viss utbildning i svenska som andraspråk. Det skedde ett 

kontinuerligt samarbete mellan CFL och ämneslärarna samt studiehandledaren som översatte 

lektionerna. De nyanlända fick dessutom en varsin läsplatta som hjälpmedel för att kunna 

översätta, kommunicera eller söka fakta på internet. Studiens resultat visade att det förekom 

en god interaktion mellan eleverna, studiehandledaren och resursläraren. Interaktionen mellan 
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ämneslärarna och de nyanlända eleverna var däremot inte god. De nyanlända eleverna ställde 

aldrig frågor till ämneslärarna och ämneslärarna uttryckte svårigheter med att rikta sig till 

dessa elever eftersom att kommunikationen på svenska var näst intill omöjlig. De nyanlända 

eleverna lämnades oftast ensamma i klassrummet och ägnade i huvudsak sig till individuellt 

arbete med läsplattorna som sin huvudresurs. Konsekvensen för elevernas lärande var att de 

lämnades ensamma i den reguljära klassen och de nyanlända eleverna såg inte ämnesläraren 

som en resurs för sin ämnesutveckling (Bunar, 2015, s. 97).  

3.4  Rutiner vid placeringen, mottagande och kartläggning 

De flesta kommunerna i landet har en verksamhet som står för välkomnandet av de nyanlända 

utifrån ett familje- och skolperspektiv. De olika enheterna går under namnet Välkomsten, som 

var namnet på den ursprungliga verksamheten som startade i Gunnared i Göteborg i början av 

2000-talet. Verksamhetsidén bygger på forskning kring olika sorters flyktingskap (Kästen-

Ebeling & Otterup, 2015, s. 38). När en nyanländ elev kommer till Sverige börjar man att se 

vad eleven har med sig för kunskaper och erfarenheter i sitt ”bagage”. Om eleven har med sig 

vårdnadshavare får de även vara med i processen och de är delaktiga redan från start. Man 

börjar med att försöka lära känna den nyanlända eleven genom att observera det dagliga 

umgänget med olika samtalstekniker. Det här arbetet pågår under ett antal veckor och kallas 

för kartläggning. Det finns en särskild plan som man ska följa som inkluderar att barn och 

vårdnadshavare får baskunskaper om skola, närsamhället, myndigheter och familjeliv. Man 

kartlägger elevens språk och kunskapsutveckling. Man studerar familjens bakgrund och 

nuvarande livssituation och så kommer man fram till om eleven behöver särskilt stöd och 

behov av medicinsk vård eller annan form av rehabilitering. De som arbetar med 

skolintroduktionen, alltså det första mottagandet är pedagoger och socionomer. De har fasta 

ramar kring hur samtal, kartläggning och bemötande går till. Det kan dock variera från 

kommun till kommun eftersom att Skolverket (2008) har skrivit allmänna råd som kan tolkas 

olika. Det är dock viktigt att det finns gemensamma rutiner och en tydlig ansvarsfördelning i 

kommunen (Skolverket, 2008, s. 10). Man sammanställer den dokumenterande 

kartläggningen tillsammans med vårdnadshavare och elev. Kartläggningen och 

skolintroduktionen ska ses som ett vägledande material för den fortsatta undervisningen och 

inte ett sätt att mäta elevens kunskapsnivå. Man försöker i kartläggningen förstärka elevens 

styrkor och skapa en lust för att lära tillsammans med eleven och vårdnadshavare. För att 

skapa nya möjligheter för eleverna måste man synliggöra de gamla erfarenheterna (Kästen- 
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Ebeling & Otterup, 2015, s. 39).  

När man har slutfört kartläggningen beslutas det om eleven ska gå i förberedelseklass för att 

därefter slussas ut till en ordinarie klass eller om eleven ska direkt placeras i en klass. Det här 

varierar från skola till skola. Det finns två modeller och forskning visar både för och 

nackdelar med båda modellerna.  

). Mottagningen är enligt Bunar (2010) grunden för de nyanländas skolintegration och 

lärande. Enligt Bunars (2010) forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan 

finns det bara enstaka forskningsstudier som undersöker mottagningens organisation (Bunar, 

2010, s. 65). Det är därför svårt att framställa vad forskningen har att säga i frågan. Av de 

fåtal studier som har gjorts visas det dock att uppfattningarna om hur de nyanländas skolgång 

ska anordnas varierar mellan kommuner, men det visar även på att det varierar mellan skolor i 

samma kommun. I vissa kommuner kommer de nyanlända till en enskild skola och i andra 

sprids de ut över hela kommunen. I vissa kommuner finns det inga förberedelseklasser eller 

något stöd om de blir direktplacerade i en ordinarie klass. Det finns ingen forskning som visar 

vilket sätt som är mest effektivt. Det behövs mer forskning på hur mottagningssystemets 

organisation, verksamhet och effekter fungerar (Bunar, 2010, s. 67).  

Skolverket (2012) har sammanställt ett stödmaterial som handlar om nyanlända elevers möte 

med den svenska skolan och hur olika kommuner valt att organisera mottagandet och 

introduktionen för de nyanlända eleverna. Stödmaterialet består av reportage som beskriver 

hur man på olika grundskolor arbetar med att skapa goda förutsättningar för att de nyanlända 

eleverna ska få en god skolgång. Stödmaterialet fokuserar på organisering, samverkan samt 

hur man utformar undervisningen och innehållet i den. Studien baseras på intervjuer med 

rektorer och lärare i fem kommuner och grundskolor. Den första skolan som har studerats är 

Nibbleskolan i Hallstahammar. Skolan jobbar med organisationsmodellen, där de nyanlända 

eleverna direktplaceras i en ordinarie klass. Den nyanlända eleven stöttas genom att ha en 

introduktionslärare, som talar elevens modersmål med sig under de två första veckorna i den 

ordinarie klassen. Eleverna får tillgång till en studiehandledare och modersmålslärare. Alla 

flerspråkiga elever kartläggs inledningsvis i svenska som andraspråk, för att man ska se hur 

man ska gruppera eleverna. Man utgår ifrån elevernas språknivå och läs och skrivkunnighet. 

(Skolverket, 2012, s. 16). När nyanlända barn kommer till Västerås måste de först gå till en 

mottagningsverksamhet som heter Origo. Origo gör en kartläggning som omfattar både 

skolbakgrund och psykosociala frågor. Denna kartläggning ligger till grund för 
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skolplaceringen (Skolverket, 2012, s. 25).  

3.5 Lärares röster om arbetet med nyanlända elever 

I Axelsson & Norrbacka Landsberg (1998) berättar lärarna att det centrala i deras 

läraruppdrag är att introducera de nyanlända eleverna i det svenska skolsystemet. En lärare ser 

sig som en vägvisare för de nyanländas fortsatta lärande och en annan ser sig främst som en 

trygghetsskapare (Axelsson & Norrbacka Landsberg, 1988 s. 84). Rodell Olgac (1995) hävdar 

att läraren i förberedelseklassen går en ständig balansgång. Man har två roller, att vara lärare 

och att utifrån ett pedagogiskt synsätt hjälpa barnen att inom skolans ram bearbeta sina 

upplevelser utan att ta över föräldrarollen och skapa ett beroende. Man måste som lärare, 

respektera föräldrarnas ansvar och förutsätta att de flesta föräldrarna tar hand om sina barn, 

fast än det inte alltid är på det sättet läraren anser vara bäst (Rodell Olgac, 1995, s. 63). I en 

förberedelseklass måste man som lärare ha kunskap om barns behov och traumabearbetning 

samt utgå ifrån barnens kunskaper (Rodell Olgac, 1995, s. 63).  

3.6  Arbetet med nyanlända elever 

I Skolverkets (2012) stödmaterial, att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling står det 

att det är viktigt att lärare som undervisar nyanlända elever har en kompetens att undervisa 

med perspektiv på svenska som andraspråk (Skolverket, 2012, s. 9). En annan viktig faktor 

som hjälper skolor att ta vara på elevens kunskaper och utveckla dem vidare, är att eleven har 

möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål. Eleven kan få tillgång till sitt egna modersmål 

genom studiehandledning. Det är dock viktigt att studiehandledningen fungerar på skolorna 

(Skolverket, 2012, s. 10). På Nibbleskolan i Hallstahammar delar man svenska som 

andraspråksundervisningen i olika nivåer, nivå ett är en nybörjarnivå, nivå två är en 

mellannivå, nivå tre är en avancerad nivå och nivå fyra är för personer som har uppnått 

förstaspråksnivån. I Skolinspektionens rapport om utbildningen för nyanlända elever (2014) 

visade det sig att skolans förhållningssätt är centralt för de nyanlända elevernas 

förutsättningar, det handlar alltså om vad skolan har fokus på, fokuserar man på vad eleverna 

kan eller vad de inte kan. Det viktigaste i detta är om skolan ser de nyanlända eleverna som 

problem eller som en tillgång (Skolinspektionen, 2014, s. 31). De skolorna som ger eleverna 

stora utmaningar och mycket stöd i lärandet har en lärargrupp som har ett gemensamt ansvar i 

undervisningen av de nyanlända eleverna. De skolor där de nyanlända elevernas undervisning 

är enskilda lärares ansvar, resulterar i en undervisning som inte planeras, genomförs eller 
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anpassas efter elevernas förutsättningar och behov (Skolinspektionen, 2014, s. 31). Rutter 

(1994) som skriver om nyanlända barn i England uttrycker att de nyanlända eleverna lär sig 

språket bättre om aktiviteter och undervisning sker bland engelskspråkiga elever. Det kan 

motivera de nyanlända eleverna att lära sig engelska bättre (Rutter, 1994, s.71). 

3.7  Studiehandledningens roll 

Att en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål regleras i skollagen 3 kap. 8 § 

(2010:800) 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska 

erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på 

ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på 

modersmålet, om det finns särskilda skäl (Skolförordningen, 5 kap) (Kästen- Ebeling & 

Otterup, 2015, s. 42). 

Att få studiehandledning på sitt modersmål är en framgångsfaktor för att kunna följa med i 

undervisningen. När man som nyanländ elev får begrepp och sammanhang förklarade på sitt 

egna modersmål, kan man lättare att utveckla kunskaper i andra ämnen. Att få 

studiehandledning räknas som en särskild stödinsats i skolans styrdokument och det ser olika 

ut på skolorna runtomkring i landet (Kästen- Ebeling & Otterup, 2015, s. 35). 

Skolinspektionens (2014) granskning visar att det i vissa fall blir lärarens uppdrag att ”hitta” 

en studiehandledare. Den som beslutar ifall en elev ska få studiehandledning eller inte är 

rektorn och oftast spelar skolans budget in eftersom det är en kostnadsfråga att anställa en 

studiehandledare. Skolinspektionen har besökt ett antal skolor och två av de besökta skolorna 

får inget studiehandledningsstöd till sina elever. I vissa skolor får eleverna handledning, men 

inte i tillräcklig utsträckning (Skolinspektionen, 2014, s. 21). Det som kan uppfattas som 

problematiskt är att det ibland inte sker ett samarbete mellan studiehandledaren och 

ämneslärarna. Det kan även vara så att en modersmålslärare fungerar som studiehandledare 

och den har inte vissa ämneskompetenser. Det kan bidra till att de ”undviker” att hjälpa 

eleverna med de kunskaper som de är osäkra på (Skolinspektionen, 2014, s. 22). 

Syftet med studiehandledningen är att det ska fungera som en länk mellan de nyanlända 

elevernas kunskaper från tidigare utbildning och de ämnen som de möter i den svenska 

skolan, samt att studiehandledarens förklaringar på modersmålet ska öka elevens 
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ämnesförståelse. Att en elev ska få en språkundervisning i sitt modersmål ses som ett stöd för 

utvecklingen i både språk och ämnen (Bunar, 2015, s. 94).  

4. Metod 

4.1 Val av metod  

Det kvalitativa synsättet har växt fram ur de humanistiska vetenskaperna där man lägger vikt 

på en holistisk information. Den holistiska informationen uppfattar att helheten är mer än 

summan av delarna. Huvuduppgiften är att tolka och förstå resultaten av studien, inte att 

generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2011, s. 36). Jag valde att göra en intervjubaserad 

studie som utgår ifrån det kvalitativa forskningsfältet. Enligt Backman (2008) riktar sig det 

kvalitativa synsättet mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer 

man frågan hur individen tolkar och formar sin egen verklighet i relation till sina egna 

erfarenheter och kunskaper (Backman, 2008, s. 54).  Eftersom att min studie fokuserar på hur 

man mottar och arbetar med nyanlända elever utifrån lärares perspektiv passar den kvalitativa 

metoden mig. Jag vill få en fördjupad förståelse kring arbetet med nyanlända elever utifrån 

lärares perspektiv.   

4.2 Fenomenografi 

I min studie utgick jag ifrån att intervjua olika lärare, där jag ville ta reda på deras 

uppfattningar samt erfarenheter kring mottagandet och arbetet med nyanlända elever. Det jag 

ville få fram var hur lärarna upplever arbetet med de nyanlända eleverna och därför använde 

jag mig av en fenomenografiinspirerad metod. Jag bad informanten, i detta fall lärarna 

beskriva sin uppfattning om ett fenomen med egna ord. Efter att intervjuerna gjordes 

renskrevs, alltså transkriberades lärarnas uttalanden och en analys gjordes stegvis. Först lästes 

transkriberingen upprepande gånger, för att jag skulle se om det fanns likheter samt skillnader 

mellan de olika personernas utsagor. Jag läste, sorterade och arbetade fram ett mönster som 

använder till att kategorisera de olika uppfattningarna. Kategorierna överlappade inte varandra 

och det var tydligt till vilken kategori en utsaga hänvisades till. Resultatet av en 

fenomenografisk studie är att man finner kvalitativa åtskilda uppfattningar eller sätt att tänka. 

Den här formen av metod är tidskrävande och därför blev antalet informanter mindre (Stukát, 

2011, s. 38).   
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4.3 Semistrukturerad intervju 

Jag valde att göra en semistrukturerad intervju där jag var medveten om vilket ämnesområde 

som skulle täckas in, men jag ställde frågorna i den ordning som jag ansåg vara lämpligast i 

förhållande till situationen. Innan intervjuerna, gjorde jag iordning en checklista med områden 

som jag ville ställa frågor om. Den här metoden gav mig en större möjlighet att komma längre 

och fördjupa mig i ämnet (Stukát, 2011, s. 44). Om jag inte hade haft en begränsad tid på min 

studie skulle jag ha valt att göra en helt ostrukturerad studie, men eftersom att jag hade en 

begränsad tid, valde jag att ha en färdig struktur för intervjun i förväg för att det senare ska 

underlätta analysarbetet (Bell, 2006, s. 162). Jag följde samma ”tema” för samtliga lärare, för 

att lättare kunna se skillnader och likheter i svaren om samma fenomen. I en semistrukturerad 

intervju är svaren öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 

synpunkter (Denscombe, 2009, s. 235).  

4.4 Urval och genomförande 

I min studie valde jag att avgränsa mig till tre skolor. Milskolan har arbetat med nyanlända 

under ett år och de har även en samordnare för förberedelseklassen, som i detta fall är 

förberedelseklassläraren. Jag valde att endast intervjua förberedelseklasslärare från 

Ringskolan och Enskolan för att det inte fanns utrymme för fler intervjuer. I studien valde jag 

även att avgränsa mig till lärares perspektiv. Jag har sex intervjupersoner, tre 

förberedelseklasslärare, en ämneslärare, en danslärare och en studiehandledare.  

I början av min studie visste jag att jag ville använda mig av någon form av intervju. Jag satte 

mig ner och googlade hur många skolor som arbetade med nyanlända elever. Jag började med 

att kontakta Milskolan. I mitt mail förklarade jag varför jag ville göra intervjun. Jag fick ett 

svar från förberedelseklassläraren, Lina med ett intresse att delta i intervjun och vi bokade 

genast ett möte där vi kunde prata närmare om min studie. När jag var på plats förklarade jag, 

att jag även ville intervjua ämneslärare som har nyanlända i sin klass. Lina hjälpte mig hitta 

ett antal lärare att intervjua samt en studiehandledare som arbetar på skolan.  

Jag hade även tänkt att endast avgränsa mig till Milskolan, men efter att ha funderat lite ville 

jag fördjupa förståelsen över förberedelseklasslärares syn på sitt arbete. Jag beslutade mig för 
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att kontakta två nya skolor. Jag fick ett snabbt och positivt svar, både från Ringskolan och 

Enskolan.  

När det var dags för intervjuerna utförde jag de enskilt och jag frågade om jag fick spela in 

intervjuerna.  

4.5 Databearbetning  

När intervjuerna var gjorda valde jag att överföra inspelningarna från tal till skrift. Jag 

transkriberade och gick igenom resultatet flera gånger för att säkerställa att jag inte hade 

missat eller missuppfattat någonting. I mitt analysarbete har jag sedan sorterat och 

sammanställt resultatet från de olika intervjuerna i olika rubriker som är tydligt kopplade till 

mina frågeställningar. Den teoretiska utgångspunkten hjälpte mig att analysera lärarnas 

arbetssätt i förberedelseklassen samt ute i klass när jag intervjuade ämneslärare.  

4.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådets publikation om forskningsetiska principer tar upp fyra huvudkrav som är 

nödvändiga att uppfylla när man utför en forskning som berör människor. Kraven kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa 

krav är väldigt viktiga att följa när man ska göra en studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Informationskravet innebär att man som forskare ska ge den deltagande, i detta fall 

intervjupersonen information om studiens syfte. Jag gav lärarna information om studiens syfte 

både skriftligt, via mail samt muntligt innan jag började med intervjun (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 7). 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen har rätt att bestämma över sitt medverkande i 

studien. Innan jag påbörjade min intervju informerade jag intervjupersonerna om att det var 

frivilligt att delta samt att de närsomhelst har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9). 

Konfidentialitetskravet betyder att man som forskare ska ge de deltagande personerna största 

tänkbara konfidentialitet och bevara deras personuppgifter så att ingen obehörig kan få tag i 

dem. För att uppfylla konfidentialitetskravet och bevara intervjupersonernas personuppgifter, 

var jag tydlig med att det som spelades in samt samtalades om under intervjun var något bara 
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jag som forskare hade tillgång till. Jag informerade även om att jag har valt att 

intervjupersonerna samt skolan kommer vara helt anonym i min studie. Jag har i studien 

använt mig av fiktiva namn, både skolorna och intervjupersonernas namn (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12).  

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att den information som samlas in 

enfast får användas för forskningens syfte. Även här var jag tydlig med att den information 

intervjupersonerna gav mig endast skulle användas för utförandet av min studie 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

4.7 Reliabilitet och validitet 

När man talar om en studies reliabilitet menar man med andra ord om den är tillförlitlig och 

hur kvalitén på mätinstrumentet är (Stukát, 2011, s. 133). Reliabiliteten i detta fall handlar om 

ifall resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 295). Exempel på reliabilitetsbrister kan bland annat vara feltolkningar 

av frågor och svar hos intervjupersonen och intervjuaren, yttre störningar under 

undersökningen och dagsformen hos den svarande (Stukát, 2011, s. 134).  I mitt fall är det 

svårt att säga ifall min studies reliabilitet är hög respektive låg. En annan forskares attityd och 

personlighet kan variera från min och intervjupersonens dagsform kan variera.  

En studies validitet är hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. När man gör en 

studie som har med människor att göra kan man även studera hur ärliga de är i studien. Kan 

det vara så att informanterna, i detta fall intervjupersonerna inte vill erkänna sina brister eller 

vill berätta det intervjupersonen vill höra? För att undvika en sådan person måste man som 

intervjuperson skapa en förtroendefull situation men samtidigt ha i baktanken att man inte 

alltid får ärliga svar. Som forskare måste man hela tiden fråga sig om man undersökte det som 

man verkligen ville undersöka? (Stukát, 2011, s. 134-136). I denna studies märkte jag att 

samtliga lärares svar var lika och hängde ihop mycket. Det var även så att de stod för sina 

åsikter och för en av lärarna spelade det ingen roll om studien skulle vara anonym eller inte. 

Jag har hela tiden utgått ifrån mitt syfte och frågeställningar, både innan intervjun och under 

intervjun. Under intervjun märkte jag dock att många frågor som jag tidigare hade förberett 

gick in i varandra, men det störde inte studiens resultat.  

4.8 Reflexivitet  
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Reflexiviteten handlar om relationen mellan forskaren och den sociala världen (Denscombe, 

2009, s. 523). Eftersom att man som forskare är en del av den sociala värld som undersöks 

och inte kan ställa sig utanför den kan aldrig kunskapen bli helt objektiv. En forskare kan 

aldrig ställa sig utanför den sociala värld som ska studeras, det resulterar i att man som 

forskare aldrig kan ha ett objektivperspektiv som inte är påverkat av den sociala världen. Vårt 

sätt att förstå den sociala världen, och den betydelse vi tillskriver händelser och situationer, 

formas av våra erfarenheter som sociala varelser och de normer, värderingar och begrepp som 

vi har tillägnat oss under vår livstid (Denscombe, 2009, s. 424). Eftersom att jag, studerar till 

lärare samtidigt som jag har framtidsplaner om att arbeta med nyanlända elever finns det risk 

för att tolkningen av studien formas av mina egna erfarenheter och värderingar. Jag har dock, 

under hela studien haft det i åtanke och jag har försökt att sträva efter en så objektiv 

inställning som möjligt.  

5. Resultat & Analys  

Resultatet av min studie kommer att sammanställas nedan. Intervjupersonernas namn och 

kompetens kommer att förtydligas här. Jag har gett fiktiva namn till intervjupersonerna för att 

leva upp till anonymitetskravet.  

Milskolan: Lina, som jobbar i förberedelseklassen och är samordnare för förberedelseklassen 

på skolan. Hon är en legitimerad lärare i grundskolans senare år och har läst svenska som 

andraspråk på avancerad nivå. Maria som är ämneslärare, har en behörighet i Engelska och 

SO på gymnasienivå. Carina är danslärare på skolan. Linus, jobbar som studiehandledare och 

pluggar samtidigt på apotekarprogrammet.  

Ringskolan: Cecilia jobbar i förberedelseklassen och har jobbat med nyanlända barn och 

vuxna hela sitt liv. Hon är mellanstadielärare i botten men har läst till en 

speciallärarutbildning. Hon har även en behörighet i svenska som andraspråk.  

Enskolan: Jenny, jobbar i förberedelseklassen och grundskolelärare med inriktning mot senare 

år. Hon har även en behörighet i svenska som andraspråk.  

5.1 Hur mottagandet på skolorna sker  

Skolorna arbetar efter samma mottagningssystem. Skolorna får ett meddelande om att en ny 
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elev ska placeras. Lärarens uppgift är att boka in ett introduktionssamtal under 60 minuter där 

man ska prata om hur undervisningssituationen i förberedelseklassen kommer att se ut. 

Introduktionssamtalet består av en förberedelseklasslärare, tolk, elev, förälder eller god man.  

Samtliga skolor arbetar efter modellen att eleverna först får börja i en förberedelseklass, och 

senare med tiden får integreras in i en ordinarie klass. Cecilia på Ringskolan berättar att de 

under introduktionssamtalet är väldigt tydliga med att det finns olika nivåer av skolbakgrund i 

förberedelseklassen, men att eleverna har en möjlighet att jobba på i sin egen takt. Jenny på 

Ekskolan berättar att introduktionssamtalet kan vara ett tillfälle att prata om elevens tidigare 

skolgång.  

5.2 Kartläggningen  

Kartläggning av tidigare kunskaper är en nödvändighet för att kunna anpassa undervisningen 

till elevens förmågor och förutsättningar. Gör man ett bra kartläggningsarbete hjälper det 

eleven att göra en fortsatt kunskapsutveckling. Det här är någonting som många skolor har 

svårt att leva upp till (Skolverket, 2012, s. 8). Enligt skolverket är det viktigt att man planerar 

elevens undervisning och elevens individuella stöd utifrån elevens styrkor och kunskaper.  

Kartläggningsarbetet ligger till grund för den kommande undervisningen och bör vara så 

omfattande som möjligt. Samtliga skolor i studien får en kartläggning av CIS, men av 

intervjuerna framgick det att det fanns skillnader mellan hur omfattade kartläggningarna var 

mellan skolorna. Lina, förberedelseklassläraren på Milskolan berättar att de får två olika 

kartläggningar av CIS, en med den sociala bakgrunden som kan innehålla elevens 

skolbakgrund och en med elevens skolkunskaper. CIS sammanställer ett dokument och 

skickar det med eleven som placeras på Milskolan. Lina gör ingen ny kartläggning på skolan, 

utan hon följer och arbetar efter dokumenten hon får av CIS. På Ringskolan är 

kartläggningsarbetet från CIS någonting som inte har fungerat. Cecilia, 

förberedelseklassläraren på skolan berättar att de tidigare fick ganska omfattade information 

från CIS, angående den sociala kartläggningen men att det nu nästan inte kommer information 

om eleven. Det som man kan se av kartläggningen är endast lite personuppgifter om eleven 

och hur många år eleven har gått i skolan. Cecilia berättar att hon tidigare fick en mer 

omfattade kartläggning, som hon ofta gick tillbaka och arbetade efter. Nu kan man inte arbeta 

efter kartläggningsmaterialet utan man måste som lärare bilda en egen uppfattning när eleven 

har placerats i förberedelseklassen. Cecilia berättar även att ämneskartläggningen från CIS har 

försvunnit nu i höst. Det kan bero på att det kommer så många nyanlända elever nu. Jenny på 
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Enskolan berättar att de nästan inte får någon form av kartläggning av CIS. Hon berättar att 

man som lärare måste göra en egen kartläggning. Mycket tid av introduktionssamtalet kan gå 

åt till att prata om elevens tidigare ämneskunskaper och vad eleven har upplevt.  

5.3 Lärarnas syn på kartläggningen och på förändringen som kommer att ske  

Skolverket har tagit fram ett nationellt kartläggningsmaterial som planeras att publiceras i 

januari 2016. Detta kartläggningsmaterial ska ses som ett stöd för skolans bedömningsarbete 

och kommer att användas i hela landet. Det har nu och tidigare varit så att kartläggningen av 

de nyanlända eleverna sker på olika sätt beroende på var man bor. Nu har Skolverket 

framställt ett kartläggningsmaterial som ska användas över hela landet. Samtliga 

förberedelseklasslärare i denna studie pratade mycket om förändringen under intervjuerna. En 

sak som oroade samtliga lärare var, vem som ska ha uppgiften att ta hand om 

kartläggningsarbetet ute på skolorna. Det verkade lite oklart om vad som ska hända efter 

årsskiftet. Som det tidigare har nämnts, har CIS tagit hand om kartläggningen av de nyanlända 

eleverna, men nu ska det försvinna helt. Det ska vara skolorna som ska ta hand om allt 

kartläggningsarbete. Lina på Milskolan anser att den här förändringen är bra eftersom att de 

oftast måste testa vad eleverna kan fast än det redan har skett en kartläggning på CIS. 

Nackdelen med det här är dock att det kommer att läggas mer arbete på lärarna. Lina tror att 

det kommer väckas frågor som vem som ska göra vad och det kanske kommer att uppstå ett 

kaos då man inte vet vem som exempelvis ska kartlägga i matematik eller engelska. Lina 

uttrycker även att det i praktiken finns attityder om att allt arbete med nyanlända elever läggs 

på förberedelseklassen fast det egentligen är hela skolans ansvar. Cecilia på Ringskolan 

berättar att hon har fått se exempel på hur det nya kartläggningsmaterialet ser ut. Det framgår 

att det kommer vara inriktat på hur eleven resonerar, man ska alltså genom samtal se elevens 

kunskaper och förmågor. Kartläggningen kommer inte spegla elevens brister utan vad 

eleverna har med sig för kunskaper och förmågor. Cecilia tycker att kartläggningsarbetet 

kommer ta mycket tid från lärare och det krävs att folk med riktig kompetens gör 

kartläggningarna, en mattelärare ska exempelvis göra kartläggningen i matematik.  

        Cecilia uttrycker: Om man har jobbat länge.. och jag som liksom har en bred utbildning, 

jag är ju van vid att jobba med flera ämnen än bara svenska. Så jag tycker inte det är ett 

större problem för mig att bedöma elevers nivåer. Efter två veckor vet jag ganska väl, om det 

inte är en väldigt tyst elev. Men jag tänker samtidigt nu när det kommer så många, hur ska 
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man få till det? Det är brist på svenska som andraspråkslärare. På det viset, att ta tid från 

svenska som andraspråkslärare till den här kartläggningen, nej jag vet inte. Jag tycker att 

man har en övertro på kartläggningen, att man ser att det är anledningen till att det tar så 

lång tid för eleverna att nå målen, jag tycker att man fokuserar på fel saker. Det ligger i tiden 

det här med kartläggning (23-11-2015). Det finns en intressant motsättning i det Cecilia 

säger. Eftersom Cecilia har en stor erfarenhet inom arbetet med nyanlända elever, ser hon 

inga större problem med att bedöma elevers nivåer men samtidigt tycker hon att det är 

orimligt att allt arbete ska läggas på svenska som andraspråkslärare. Tanken bakom 

kartläggningen är att allt ansvar inte ska ligga på lärare i svenska som andraspråk.  

Jenny på Enskolan berättar att den förra kartläggningen som CIS gjorde var bättre eftersom att 

man fick veta vad eleven hade varit med om, krigssituationen, förlust av anhörig och hur 

resan till Sverige hade gått till. Man fick alltså en mer omfattade information om eleven.  Nu 

kan man inte få den informationen längre utan eleverna kommer som blanka papper (25-11-

2015). Under intervjun frågade jag Jenny om den här förändringen kanske berodde på den 

stora flyktingvågen som är aktuell nu, men hon berättade att förändringen redan var 

genomtänkt för ett år sedan. Jenny berättar att tanken bakom förändringen är att eleverna ska 

ut till skolorna så snabbt som möjligt. Jenny berättar att konsekvenserna av den här 

förändringen kan bli att man får elever som är helt felplacerade och inte är testade. Det kan 

handla om elever som kan för mycket eller elever som kan för lite för den undervisningsgrupp 

som de hamnar i. Hon anser att det blir lugnare för eleverna om kartläggningen först sköts av 

CIS och att de efter den får sin placering. 

      Nu är det så att skolorna inte vet någonting om eleverna och man måste börja ifrån noll. 

Man måste kartlägga eleverna under tiden. Det är inte alls så att man sparar tid på det här. 

Det har blivit sämre. Hur ska det fungera efter årsskiftet eller i vår när vi ska börja med 

kartläggningen som har tagits fram av skolverket där all kartläggning ska se ut på samma 

sätt i landet, det vet vi inte (25-11-2015).  

Jenny berättar även att de inte vet vem som ska sköta kartläggningen på skolorna. Det verkar 

alltså råda en stor osäkerhet och viss frustration bland lärarna om hur det ska bli i framtiden. 

Skolorna har inte fått någon vägledning från kommunen och de vet inte hur saker och ting ska 

se ut efter årsskiftet. Jenny uttrycker att det oftast sker snabba förändringar när det gäller 

skolan.  
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Man tänker inte igenom hur saker och ting ska gå till i praktiken, man får inte tid att 

implementera det nya utan lärarna ska göra det nya samtidigt som det gamla. Det tycker jag 

är väldigt frustrerande. Jag vet inte vilken annan samhällssektor som skulle acceptera såhär 

snabba förändringar (25-11-2015).  Jenny, Enskolan. 

5.4 Undervisningen i förberedelseklassen 

En förberedelseklass består av elever med olika sorts bakgrunder. Vissa elever kan ha god 

skolbakgrund medan andra är analfabeter. Som lärare är det viktigt att man formar en 

undervisning som gynnar alla elever. De elever som är svaga ska hela tiden utvecklas för att 

bli bättre och de elever som är starkare ska få utmaningar att utvecklas mer. Efter att jag 

intervjuade både ämneslärare och förberedelseklasslärare visade det sig att lärarna jobbar på 

samma sätt. Under en lektion har de samma genomgång för alla elever men att de sedan har 

lättare uppgifter för de som ligger på en lägre nivå och svårare för de som ligger på en högre 

nivå. Milskolan, Ringskolan och Enskolan har även delat upp sina förberedelseklasser i två 

delar, där en lärare har nybörjarna och en annan lärare har de elever som har gått i 

förberedelseklassen ett tag. Den här grupperingen underlättar arbetet och man får som lärare 

chansen att fokusera mer på eleverna. Cecilia på Ringskolan berättar att hon ett tag fick jobba 

ensam i förberedelseklassen. Då gjorde hon så att hon hade vissa lektioner som hon jobbade 

med de allra nyaste eleverna och vissa lektioner med de eleverna som hade kommit längre. 

Under den tiden fanns det en flexibilitet i arbetet och hon bestämde schemat och 

undervisningen själv. Maria som är Engelska och So lärare på Milskolan ska börja ha svenska 

som andraspråk i förberedelseklassen. Hon ska tillsammans med Lina dela upp klassen, där 

Lina ska ha nybörjarna och Maria ska ha gruppen som har kommit en bit in i det svenska 

språket.  

 Hur stöttar lärarna de nyanlända eleverna i förberedelseklassen? Det som är gemensamt för 

lärarna är att de upprepar och repeterar väldigt mycket. Jenny på Enskolan berättar att de i 

svenska går igenom kapitel för kapitel väldigt noggrant och grundligt. Jenny har även en extra 

läsgrupp under en halv timme för de elever som inte kan läsa. Hon berättar att många elever 

har gjort framsteg men att hon skulle önska att ha mer tid för eleverna. Maria har även 

Engelska i förberedelseklassen. Hon berättar att de jobbar efter samma läromedel och 

arbetsområde men att eleverna efter genomgången får jobba efter sina nivåer. Carina, som är 

danslärare på Milskolan berättar att hon har något som kallas för ”rörelse” i 
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förberedelseklassen. Det motsvarar ämnet dans, men att de kallar det rörelse för att dansämnet 

avskräckte eleverna förra året. I det här ämnet är det betydligt mycket lättare att kommunicera 

eftersom att dansämnet har ett eget språk. Carina satsar på att använda kroppen så mycket 

som möjligt och visar mycket med gester. Eleverna har även ett inflytande i undervisningen. 

Carina berättar att eleverna fick ta med sig egen musik från sin egen kultur och visa upp för 

de andra och det uppskattades av henne och eleverna.  

 Någonting som visade sig stötta eleverna i undervisningen är studiehandledningen. Den har 

dock fungerat på olika sätt ute på skolorna. Det skolorna har gemensamt är att 

studiehandledningen är någonting som hjälper eleverna språkligt. Eleverna får en chans att 

ställa frågor på sitt eget modersmål och hjälp att förstå saker som de har missförstått under 

lektionerna. På Milskolan är det Lina som har hand om att hitta och anställa studiehandledare. 

Hon tycker att det fungerar väldigt bra på det sättet. Hon uppskattar det här med 

studiehandledning och samarbetar väldigt mycket med Linus som jobbar som 

studiehandledare på skolan. Lina berättar att studiehandledaren hjälper henne med att 

översätta prov och svåra begrepp. Det använder hon som ett stöd för eleverna. Har hon ett 

prov med svåra begrepp, kan det underlätta om provet är översatt till elevens modersmål. 

Efter ett tag kanske inte eleven behöver det här stödet och då har hon lyckats med sitt 

uppdrag. Linus, som är studiehandledare i persiska berättar att han jobbar på två olika sätt. 

Han träffar eleverna individuellt, där de går igenom läxor eller att han har egna genomgångar 

för eleverna för att förstärka det som de redan har gått igenom i klassrummet. Han är även 

med på lektionerna och översätter ibland. Linus berättar att han även brukar hjälpa andra 

elever som inte pratar persiska och han brukar hjälpa till i klassrummet. Ringskolan och 

Enskolan har ett annorlunda system när det gäller studiehandledare. De beställer sina 

studiehandledare från språkskolan, som är Uppsala Kommuns centrala enhet för 

modersmålsundervisning och studiehandledning. De beställer studiehandledare för ett helt 

läsår.  Cecilia på Ringskolan är inte så positiv till det här med studiehandledning. Hon berättar 

att det ibland kan bli fel med beställningarna, att det alltså inte kommer en studiehandledare 

eller att de beställer en studiehandledare som är sjuk ofta. Då brister arbetet och skolan 

beställer en tjänst, som de får betala för. Av intervjun, framgår det även att det ibland kan 

komma studiehandledare som inte har en bra grund i det svenska språket. Det bildas då en 

motsättning i att kunna hjälpa en nyanländ elev när man själv inte har goda grunder i det 

svenska språket. Studiehandledarnas arbetssätt på Ringskolan varierar, i vissa fall sitter de 

individuellt med eleverna och i vissa fall är de med på lektionerna. Cecilia berättar att det inte 
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sker en större kommunikation mellan henne och studiehandledarna men att hon tycker att det 

fungerar i stort eftersom att de flesta eleverna uppskattar studiehandledarna. Jenny på 

Enskolan är väldigt positiv till studiehandledarna och beskriver det som något fantastiskt. 

Jenny på Enskolan samarbetar med studiehandledarna och använder tillgången i hennes 

undervisning. Hon stöttar eleverna genom att skriva planeringar som studiehandledarna ska 

följa. Har de i klassrummet arbetat med djur och väder, vill hon att studiehandledaren ska 

repetera det här med eleverna. Det ska hjälpa eleverna att bearbeta svåra begrepp och 

eventuella funderingar. I helhet så uttrycker lärarna att det här med studiehandledningen har 

underlättat, men sedan fungerar det på olika sätt ute på skolorna. Lärarna stöttar alltså sina 

elever genom studiehandledarens hjälp och försöker utmana eleverna oavsett vilken nivå de 

befinner sig i.  

 Av intervjuerna framgick det även att förberedelseklassen var en form av ”förberedelse” inför 

den ordinarie klassen. I förberedelseklassen försökte alltså lärarna introducera eleverna inför 

den kommande undervisningen. Ett exempel kan vara att Lina, på Milskolan berättade att 

eleverna skulle få orientera på idrotten. Eleverna visste till en början inte vad orientering var, 

eftersom att de aldrig hade gjort det förr. De fick innan orienteringslektionen förberedas 

genom att gå igenom vad de skulle göra och hur i klassrummet. Det här har även dykt upp på 

Ringskolan. Cecilia berättar att de jobbar väldigt tydligt med att förbereda eleverna för vad 

som ska göras på vissa lektioner som exempelvis hemkunskap. Innan eleverna får börja gå på 

hemkunskap, förbereder man de i klassrummet. Jenny på Enskolan berättar att eleverna 

introducerades i ämnet syslöjd. De arbetade mycket med begrepp och vad olika saker heter, 

som exempelvis nål och tråd. När eleverna har förberetts i ämnet, får de ha en egen 

undervisningsgrupp i idrott och exempelvis slöjd. Eleverna får där pröva sina teoretiska 

kunskaper med sina klasskamrater i förberedelseklassen. Så småningom kommer eleverna 

börja i en ordinarie klass där de läser alla ämnena som de har förberetts i. Jenny, på Enskolan 

poängterar att hon tycker det är viktigt med en sammanhållen undervisning i 

förberedelseklassen, det är alltså en undervisning där eleverna lär sig av varandra.  

5.5 Undervisningen i den ordinarie klassen   

Jag har intervjuat två ämneslärare på Milskolan, Maria som har två nyanlända elever i en 

ordinarie Engelska grupp och Carina som har nyanlända elever i hennes ordinarie dansgrupp. 

Av intervjuerna framgår det att lärarna stöttar eleverna på olika sätt. Maria som undervisar i 



31 
 

Engelska berättar att de nyanlända eleverna är medvetna om att de är med på Engelskan för 

att integreras och möta svenska i sin vardag. Hon stöttar de nyanlända eleverna genom att få 

eleverna att jobba mycket i grupper, där de kan ta hjälp av andra elever. Hon brukar placera 

elever som är väldigt duktiga med elever som är lite svagare. Då kan eleverna ta hjälp av 

varandra om vid diskussionslektioner. Maria har även samma undervisning för alla elever och 

särbehandlar inte de nyanlända eleverna. Alla får samma läxor och undervisning. Hon jobbar 

även efter modellen att man ska göra färdigt innan man börjar på något nytt. Det gör hon 

eftersom att hon vill säkerställa att alla elever blir färdiga med sina uppgifter. Dansläraren, 

Carina formar sin undervisning på samma sätt som hon gör i förberedelseklassen. Eftersom att 

dans är ett ämne som man använder kroppsspråk mycket, så är det lättare att kommunicera än 

på andra ämnen. Jag pratar inte på ett annat sätt utan jag visar tydligare med kroppen vad 

jag gör. Det är lika nyttigt för de som är födda och uppväxta här att jag är tydligare med 

kroppen (16-11-2015). Det visade sig dock att studiehandledarna inte användes i klassrummet 

i den ordinarie klassens undervisning. Maria, berättar att hon brukar skicka 

lektionsplaneringar till studiehandledarna men att de inte finns med i klassrummet. 

Dansläraren, Carina berättar att studiehandledaren inte behövs så mycket i ämnet dans, för att 

dans är ett eget språk i sig.  

5.6 Lärares attityder till arbetet med nyanlända elever 

Alla intervjuade lärare, både förberedelseklasslärarna, Lina, Cecilia, Jenny och ämneslärarna 

Maria och Carina är positiva till arbetet med de nyanlända eleverna, de har dock skilda åsikter 

om vad som är fördelarna samt nackdelarna med arbetet. Det som de har gemensamt är att de 

tycker att det är roligt att de nyanlända eleverna är väldigt studiemotiverade och tycker allt 

man gör är roligt. Lina på Milskolan tycker dock att nackdelen med arbetet i 

förberedelseklassen är att de är en så stor spridning på eleverna och att det är en utmaning att 

ha en individualisering i undervisningen. Lina uttrycker även att hon saknar att ha fördjupade 

diskussioner med de nyanlända eleverna, det kan exempelvis vara svårt att diskutera 

genusperspektiv med eleverna. Lina menar även att man som lärare i förberedelseklassen 

måste ha tydliga regler och rutiner i klassrummet. Det är viktigt att man redan från början 

håller i dessa för att skapa en tydlig rutin för de nyanlända eleverna redan från början. Carina 

som är danslärare tycker det allra positivaste med arbetet är att man tydligt ser hur de 

nyanlända eleverna utvecklas i dansämnet. De mjuknar upp och blir mer bekväma med ämnet. 

Maria som undervisar i Engelska berättar att hon genom arbetet med de nyanlända eleverna 
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har lärt sig att bli tydligare i hennes undervisningsroll. Hon tänker mycket mer på vad hon 

säger och hur hon framför sina lektioner. Cecilia på Ringskolan berättar att det roligaste med 

arbetet är att träffa gamla elever och se hur det har gått för dem. Hon berättar att man lär 

känna varandra på ett väldigt djupt sätt i förberedelseklassen och att det finns en väldigt stark 

känsla mellan läraren och eleverna. Hon framför även att vissa kan anse att det är nackdel 

med att det är en så stor spridning i förberedelseklassen, men att hon snarare ser det som en 

fördel. Nackdelen med arbetet är dock att det hela tiden plockas in nya elever i klasserna. Man 

måste hela tiden försöka lägga undervisningen på allas nivå, de nya och de som har kommit 

en bit i sin undervisning. Jenny på Enskolan berättar att nackdelen med arbetet är att det 

förekommer mycket konflikter som tar mycket tid och energi från eleverna och lärarna. De 

skulle behöva mer resurser till klassrummet, en lärarassistent som skulle hjälpa till. 

5.7 Åsikter om förberedelseklass eller direktplacering 

Det finns två organisatoriska modeller för mottagandet av nyanlända elever, antingen placerar 

man eleverna i en förberedelseklass eller så direktplaceras de i en ordinarie klass. Samtliga 

skolor som är med i studien har förberedelseklasser. Under intervjun var jag nyfiken på vilken 

modell som lärarna ansåg vara bäst, direktplacering eller förberedelseklass? Alla lärare hade 

samma åsikter om den här frågan, de tycker att förberedelseklassen är ett bra sätt att arbeta 

med nyanlända elever. De anser att förberedelseklassen är en plats som får eleverna att landa 

och utvecklas i sin egen takt. De poängterade dock att direktplacering kan fungera om man 

har tillräckligt med resurser på skolan. Resurser kan tillexempel vara extra undervisning i 

svenska och extra studiehandledning. Cecilia på Ringskolan uttrycker att direktplacering 

skulle kunna fungera för vissa elever som har god skolbakgrund. Jenny på Enskolan delar 

Cecilias åsikter, och poängterar även att direktplacering skulle fungera för elever som har ett 

bra stöd hemifrån. Maria på Milskolan poängterar att direktplacering kan vara bra för elever 

som har god skolbakgrund eller kommer ifrån ett land som har haft samma form av 

skolbakgrund som i Sverige. Hon tycker att det i vissa fall kan förekomma felplaceringar. 

Hon berättar att om man en elev som ligger bra till i alla ämnen, förutom svenska, går det 

förmodligen väldigt snabbt för eleven att lära sig språket. I det fallet kanske det skulle vara 

bättre för eleven att direktplaceras i en klass. Carina som undervisar i dans ser inga problem 

med att en elev skulle direktplaceras i hennes ämne, men samtidigt tycker hon att 

förberedelseklassen är ett bra sätt att arbeta på.   
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För flertalet är det bra att få den här språkliga förberedelsen. Satsningen för språket. Att man 

blir sedd, att man får vara duktig fast än man inte har allt. Sedan är det väl så att de som vi 

har träffat har ju gjort stora förluster som att lämnat sitt hemland eller om man kommer ifrån 

krig. Bara det att flytta till ett annat land är en stor sak. Det är viktigt att få landa och känna 

in vart man har kommit. Jag tror på förberedelseklassen. Men jag tror på att man ska jobba 

för att alla ska utslussas så fort det går (23-11-2015). Cecilia, Ringskolan.  

5.8 Övergången till ordinarie klass  

Övergången till ordinarie klass sker på olika sätt ute på skolorna. På Milskolan, får eleverna 

läsa vissa ämnen i en ordinarieklass. Inom ett år ska eleverna få lämna förberedelseklassen 

och börja i en ordinarie klass. Det kan dock förekomma fall, där en elev får stanna kvar i 

förberedelseklassen under en längre period, en orsak kan vara att man är analfabet. Vilka 

ämnen som eleven börjar läsa i en ordinarie klass är helt individuellt, det beror på vilket ämne 

som eleven är starkast i. Förberedelseklassläraren, Lina berättar att om en elev är väldigt 

duktig på bild, så får eleven läsa bild i en ordinarie klass. Det brukar oftast vara de ämnena 

som inte kräver så mycket text, som praktiskt estetiska ämnen. Arbetssättet på Ringskolan 

fungerar på samma sätt, en skillnad är dock att ämnet matematik oftast brukar vara det som är 

lättast för eleverna i förberedelseklassen. Jenny på Enskolan, berättar att de i år inte har elever 

som har läst ämnen i en ordinarie klass. En orsak till det har varit att de ordinarie klasserna på 

skolan redan har varit fulla och det har inte funnits utrymme för den mottagande klassen att ta 

hand om eleven.  

Vi har så stora klasser här. Klasserna har bara en lärare. Då kan det bli så att klasserna blir 

väldigt stora och då kan det vara svårt att få ett mottagande av en elev. Läraren är ensam och 

hinner inte med (25-11-2015).  Jenny, Enskolan.  

Något som skilde Milskolan, från de övriga skolorna var att de hade ett eget elevhälsoteam för 

förberedelseklassen. Elevhälsoteamet består av förberedelseklassläraren, Lina, kurator, 

skolsköterska, lärarassistent, speciallärare och biträdande rektor. De träffas en två gånger i 

månaden och diskuterar de nyanlända eleverna och hur man på bäst sätt ska placera dem i en 

ordinarie klass. De försöker alltså ”matcha” en nyanländ elev med en klass som passar in på 

eleven.  Har man en elev som är blyg, kanske man placerar den i den klass med goda 

kamrater och inte en stökig klass, om det är möjligt (16-10-2015). Lina, Milskolan.  
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Nu i efterhand önskar jag att jag hade intervjuat en lärare som arbetade på en skola som 

använde sig av direktplacering av nyanlända elever. Jag tror att det skulle öka validiteten i 

min studie. Jag insåg dock det här när jag sammanställde mitt resultat och då var det inte så 

mycket tid kvar. Hade jag haft mer tid på mig hade jag definitivt sökt upp en skola som 

arbetade med direktplacering av nyanlända elever. Skulle jag haft tillgången till det, skulle jag 

kunna jämföra lärarnas arbetssätt och syn på mottagandet.  

6.2 Mottagandet av de nyanlända eleverna- kartläggningsprocessen 

Mottagningsprocessen på samtliga skolor ser väldigt likadan ut..Alla skolor arbetar med att 

man först låter eleven gå i en förberedelseklass och att de senare får börja i en ordinarie klass. 

Om man studerar det här utifrån det traditionella perspektivet, ser man att förberedelseklassen 

är ett sätt att särskilja de nyanlända eleverna från den övriga undervisningsgruppen som är 

den ordinarie klassen (Nilholm, 2005, s. 126). Det är dock viktigt att poängtera att det 

nödvändigtvis inte behöver gynna eleverna om de skulle placeras i en ordinarie klass från 

början. I Skolverkets (2008) allmänna råd för utbildning av nyanlända elever står det att man 

på skolan bör ha fastställt vilket innehåll skolintroduktionen ska ha samt ha rutiner för 

nyanlända elevers introduktion i klassen (Skolverket, 2008, s. 10). Samtliga skolor uppfyller 

det här, eftersom att de har ett introduktionssamtal och eleven inte bara kastas in i 

undervisningen.  

6.3 Svårigheter med kartläggningen av de nyanlända eleverna 

Intervjuerna visade att det förekom skillnader i hur kartläggningen skedde på Milskolan i 

jämförelse med Ringskolan och Enskolan. Det som skolorna har gemensamt är att 

kartläggningen går genom CIS. Lina, på Milskolan berättar dock att de får två kartläggningar 

av CIS, en med social bakgrund och en med elevens skolbakgrund. Det här sättet är bekant 

med Uddlings studie som Monica Axelsson skriver om i Bunar (2015). CFL (centrum för 

flerspråkligt lärande) tog hand om kartläggningen i kommunen och eleverna placerades 

därefter ut på skolorna (Bunar, 2015, s. 97). Ringskolan och Enskolan har inte fått en lika 

omfattade kartläggning av CIS, utan de har bara fått lite personuppgifter om eleven och hur 
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många år eleven har gått i skolan. På Ringskolan och Enskolan har lärarna under hösten fått 

göra egna kartläggningar när eleverna redan har placerats i förberedelseklassen. Att man har 

en central enhet som sköter kartläggningen av nyanlända elever förekommer runtomkring i 

Sverige. Jag kan tänka mig att de enheterna finns till för att underlätta lärarnas arbete. Av 

intervjuerna framgick det dock skillnader på skolorna, och att kartläggningen har blivit sämre 

nu i höst. Nu är det även så att Skolverket har utfärdat ett kartläggningsmaterial som hela 

Sverige ska följa. Det kartläggningsarbetet kommer att inledas efter årsskiftet. Samtliga lärare 

som intervjuades känner en oro inför den här förändringen. Lina, på Milskolan poängterar 

dock att hon tycker att den här förändringen är bra eftersom att de ändå måste göra en form av 

ny kartläggning när eleverna placeras på skolan, men den största frågan är vem som ska göra 

kartläggningen? Enligt Skolinspektionen (2014) ska nyanlända elevers utbildning vara hela 

skolans ansvar och inte enbart enskilda lärares ansvar. Det nya och gemensamma 

kartläggningsarbetet kan även hjälpa lärarna att stötta eleverna när de själva utför 

kartläggningen. Om man exempel kollar på ämnet matematik, framgår det av kartläggningen 

att eleven inte kan resonera, kan man hjälpa eleven att utveckla det i den kommande 

undervisningen. Lärarna i studien resonerar inte kring kartläggningsmaterialet som en tillgång 

till den fortsatta undervisningen och man ser tydligt att de inte vet vad de har att vinna på 

kartläggningsmaterialet. Det kan man dock förstå, eftersom att Skolverket inte har fått ut 

materialet och inte gett någon direkt utbildning om det nya kartläggningsmaterialet. Studien 

har även visat att det i övergången till det nationella kartläggningsmaterialet har resulterat till 

sämre kartläggningar i Uppsala.  

6.4 Arbetet i förberedelseklassen 

En lärares stöttning är själva kärnpunkten när det gäller undervisning och lärande (Gibbons, 

2009, s. 43). Enligt Gibbons (2009) har stöttning tre egenskaper, den fungerar som en tillfällig 

handledning av elever mot nya begrepp, högre nivåer av förståelse samt ett nytt språk.  

Av min studie framgår det att lärarna ägnar sig åt samtliga steg. Första steget, att leda 

eleverna mot nya begrepp görs genom liknande aktiviteter på samtliga skolor. I det första 

steget av stöttningen fokuserar man alltså på upprepning. På Milskolan, berättar 

förberedelseklassläraren Lina att hon samarbetar mycket med studiehandledaren. Det som 

eleverna får gå igenom i helklass får studiehandledaren upprepa i en mindre grupp. Lina gör 

även iordning ordlistor och översätter prov som en form av upprepning. Det sker ett liknande 
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arbetssätt på Enskolan. Jenny berättar att de först har en genomgång i helklass men att 

eleverna senare får arbeta med samma saker på studiehandledningen. Hon berättar att 

studiehandledningen hjälper eleverna eftersom de får en upprepning av vad de går igenom i 

klassrummet på studiehandledningen. Saker som eleverna eventuellt inte har förstått under 

dagen, kanske de förstår efter studiehandledningstillfället. Cecilia, förberedelseklassläraren på 

Ringskolan berättar att de i klassen går igenom saker väldigt noggrant men av intervjun 

framgår det att studiehandledningen fungerar relativt bra. En orsak till det här kan vara att det 

inte sker en vidare kommunikation mellan studiehandledarna och förberedelseklassläraren. 

Det här förekommer även i Skolinspektionens (2014) granskning, då det på vissa skolor inte 

sker ett samarbete mellan studiehandledaren och lärarna. Cecilia upplever även att vissa 

studiehandledare inte har en god grund i det svenska språket. I Skolinspektionens (2014) 

granskning, finns det modersmålslärare som fungerar som studiehandledare. De kan 

”undvika” att hjälpa eleverna med de kunskaper som de är osäkra på, eftersom att de inte har 

vissa ämneskompetenser (Skolinspektionen, 2014, s. 22). På Milskolan och Enskolan ser 

samarbetet bättre ut och eleverna får en tydligare upprepning av det som man går igenom i 

klassrummet genom studiehandledningens hjälp.  

Andra steget i stöttningen, att leda eleverna till en högre förståelsenivå görs, genom att de får 

pröva sin kunskap i praktiken. I förberedelseklassen, har eleverna först fått en baskunskap om 

ett ämne. De får sedan pröva ämnet i praktiken i en egen ”grupp”. Ett ämne som detta kan 

vara, idrott eller slöjd. På idrotten upplever samtliga skolor att orientering kan vara en 

svårighet för eleverna. Det kan upplevas som en svårighet, eftersom att de tidigare inte har 

mött ämnet och inte vet hur de ska göra. I förberedelseklasserna i min studie satsar man därför 

på att först förbereda eleverna, som i det första steget är upprepning, genom att upprepa och 

gå igenom svåra begrepp. I idrott, kanske man går igenom hur man orienterar, svåra begrepp, 

hur man läser kartor och är ute i skogen. I slöjd ämnet, går man igenom svåra begrepp och 

vad det innebär att ha slöjd. Steget, att leda eleverna till en högre förståelsenivå görs genom 

att eleverna får ha en egen individuell grupp där de får pröva sina teoretiska kunskaper som de 

har fått i förberedelseklassen. Med det menas att de får ha idrott eller slöjd i 

förberedelseklassen. Det här förekommer på samtliga skolor och lärarna tycker att det är ett 

bra sätt för eleverna att få fördjupa sina kunskaper. På Milskolan, kan de nyanlända eleverna 

integreras i ämnen som idrott, efter ett kort tag och det sker på samma sätt på Ringskolan. På 

Enskolan jobbar de däremot efter att de nyanlända eleverna går i förberedelseklassen under en 

period och därefter får börja i en ordinarie klass på heltid. Samtliga skolor delar upp 
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förberedelseklassen i två grupper, en grupp med de allra nyaste och en grupp med de som har 

kommit en bit i undervisningen. Det här sättet hjälper lärarna att kunna forma undervisningen 

efter elevernas olika nivåer. Har man alla elever i samma klass kan det finnas en risk med att 

vissa elever känner att undervisningen är för lätt eller för svår. Detta visar på att eleverna får 

en chans att bygga upp sin förståelse genom utvecklade samtal med lärarna på sin egen nivå. 

Skulle man exempelvis ha alla elever oavsett nivåer i samma klassrum, skulle det eventuellt 

bidra till att vissa elever tycker att det är för lätt respektive för svårt enligt lärarna. Att ha 

eleverna i halvklass ger läraren ett utrymme att fördjupa sig och ha utvecklade samtal. Jenny, 

förberedelseklassläraren på Enskolan, hävdar även att hon tror på en sammanhållen 

undervisning i förberedelseklassen. Hon tror att eleverna kan lära sig av varandra och det 

försöker de ha i åtanke i klassen. Maria, Engelskaläraren på Milskolan arbetar mycket i grupp 

på hennes lektioner, där hon tror att eleverna lär sig av varandra. Rutter (1994) som skriver 

om nyanlända barn i England hävdar att de nyanlända eleverna lär sig språket bättre om 

aktiviteter och undervisning sker bland engelskspråkiga elever. Man kan säga att Marias och 

Jennys arbetssätt fungerar efter samma metod, där de tror på att eleverna lär sig av varandra. 

När eleverna har nått det tredje steget, kan de klara sig på egen hand genom kunskaperna som 

de har fått av det första och andra steget. På Milskolan, beskriver Lina att eleverna efter en tid 

inte behöver översättningar av svåra begrepp och delar av prov längre. Det visar att eleverna 

har lärt sig av den stöttning som de fått av henne. Jenny på Enskolan, berättar att hon ibland 

ser att eleverna använder de begreppen som de har gått igenom i förberedelseklassen och 

upprepat genom studiehandledningen. I helhet så är det tredje steget, när eleverna har uppnått 

de kunskaperna i förberedelseklassen och är redo för en undervisning i en ordinarie klass. Den 

här processen kan ta olika lång tid för olika elever, men en sak är gemensam för skolorna och 

lärarna, alla arbetar effektivt med stöttning i sina klassrum. En sak som skiljer sig är dock 

studiehandledningsarbetet mellan Ringskolan och de övriga två skolorna. Det är dock så att 

Cecilia, på Ringskolan inte upplever svårigheter med arbetet och att eleverna inte klarar 

målen. Det kan bero på att hon har en så stor erfarenhet inom yrket.  

 6.5 Lärarnas upplevelse av arbetet med nyanlända elever 

 Alla lärare är positiva till arbetet med de nyanlända eleverna men deras åsikter om vad som 

är fördelar samt nackdelar skiljer sig. Det som alla håller med om är att det är väldigt roligt att 

de nyanlända är studiemotiverade och tycker allt man gör är roligt. Lina, på Milskolan tycker 
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att nackdelen med arbetet är den stora spridningen på eleverna samt att det är en utmaning att 

ha en individualiserad undervisning. Om man analyserar den stora spridningen i klassen 

utifrån det alternativa perspektivet, ser man att man skapar förutsättningar för alla elever i 

klassrummet trots svårigheter. Man skapar alltså en undervisning, som ska passa in på alla 

elevers förutsättningar (Nilholm, 2005, s. 126). Rodell Olgac (1995) hävdar att 

förberedelseklassen ger läraren större möjligheter att möta eleverna utifrån elevens egna 

individuella behov. Det är även viktigt att skapa tydliga regler och rutiner för de nyanlända 

eleverna, lärarens roll är viktig och det gäller att skapa tydliga rutiner för eleverna (Rodell 

Olgac, 1995, s. 6). Det här håller även Lina på Milskolan om. Hon menar att det är viktigt att 

man har fasta rutiner och regler när man jobbar med nyanlända elever. Jenny på Enskolan 

berättar att nackdelen med arbetet är att det uppstår många konflikter. En orsak till det är 

enligt Rodell Olgac (1995) att man hela tiden får nya elever och måste börja lära känna 

varandra på nytt (Rodell Olgac, 1995, s. 6). Cecilia på Ringskolan berättar att det roligaste 

med arbetet är att möta gamla elever och se hur det har gått för dem. Hon berättar att det 

oftast bildas starka känslor i förberedelseklassen. I Jenny Nilsson Folkes studie, beskriver de 

nyanlända eleverna förberedelseklassen som ”hemma”.  Eleverna berättar att de känner en 

gemenskap i klassen och att de får lära sig det svenska språket i sin egen takt (Bunar, 2015, s. 

51).  

Lärarnas bild av eleverna har analyserats utifrån Nilholms (2005) traditionella och alternativa 

perspektiv. Förberedelseklassläraren, Lina på Milskolan saknar att ha fördjupade diskussioner 

med eleverna. Det centrala i det traditionella perspektivet är att man ser ”problemet” hos 

individen (Nilholm, 2005, s.126). Lina, saknar att ha fördjupade diskussioner med sina elever 

och det är ett problem som ligger på eleverna. Carina, som är danslärare på Milskolan, har ett 

mer alternativt perspektiv i sin bild av de nyanlända eleverna eftersom att hon har en 

dansgrupp där eleverna har ett inflytande i undervisningen. Av intervjun, framgår det att hon 

skapar en undervisning som ska passa alla elevers förutsättningar, oavsett om det är 

dansgruppen i förberedelseklassen eller i den ordinarie klassen (Nilholm, 2005, s. 126). 

Maria, engelskaläraren på Milskolan, har även ett alternativt perspektiv i sin bild av de 

nyanlända eleverna eftersom att hon skapar en undervisning som ska passa alla elevers 

förutsättningar. Hon tänker även mycket på vad hon säger och hur hon framför sina lektioner. 

Cecilia, som är förberedelseklasslärare på Ringskolan, uttrycker även att nackdelen med 

arbetet är den stora spridningen i förberedelseklassen. Hon uttrycker dock, att hon inte ser det 

som ett problem, och det visar att hon har ett mer alternativt perspektiv på sin bild av de 
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nyanlända eleverna. Förberedelseklassläraren Jenny, på Enskolan berättar att nackdelarna med 

arbetet är att det förekommer mycket konflikter som tar mycket tid och energi från eleverna 

och lärarna. Konflikterna är oftast mellan eleverna och det ses som ett problem. Det är dock 

viktigt att poängtera att Jennys lösning på problemet är att man skulle få mer resurser till 

klassrummet. Det stämmer in på det alternativa perspektivet, då man försöker hitta en 

undervisning som ska passa alla elevers förutsättningar. Skulle man i klassrummet ha mer 

resurser, skulle konflikterna eventuellt minska och lärarna skulle inte känna sig så stressade.  

6.6 Förberedelseklass eller direktplacering? 

Alla lärare tycker att förberedelseklassen är ett bra sätt att arbeta med nyanlända elever. De 

anser att förberedelseklassen är en plats där eleverna får landa och utvecklas i sin egen takt 

och det tas även upp i Rodell Olgac (1995). Päivi Juvonen har gjort en studie som behandlar 

lärarröster om direktplacering av nyanlända elever och det har visat sig att lärararna tycker 

direktplacering är gynnsamt om eleverna får språkligt stöd i form av studiehandledning, 

modersmålsundervisning och svenska som andraspråksundervisning (Bunar, 2015, s. 167). De 

åsikterna delades även av lärarna som var med i min studie. Ska man ha direktplacering på en 

skola måste man som nyanländ elev få resurserna som man behöver. Jag tycker personligen 

att det här en svår fråga att svara på, det beror på eleven, situationen och skolan man befinner 

sig i. Vissa elever är väldigt självgående och skulle klara av att integreras i en ordinarie klass. 

Vissa elever kan vara väldigt tystlåtna och ha svårt att integreras, då blir konsekvensen att 

eleven kanske glöms bort och inte får den uppmärksamhet som den behöver. Genom att ha 

analyserat förberedelseklass respektive direktplacering utifrån det traditionella och det 

alternativa perspektivet, ser jag att förberedelseklassen är en form av både ett traditionellt 

perspektiv och ett alternativt perspektiv, beroende på hur man ser på det. Går man som 

nyanländ i en förberedelseklass, går man inte i en ordinarie klass och man placeras i 

förberedelseklassen eftersom att man inte kan tillräckligt med svenska. Samtidigt är 

förberedelseklassen en klass med elever med olika sorters bakgrund och skolbakgrund. Den 

andra organisatoriska modellen, direktplacering, är däremot en modell som stämmer överens 

med det alternativa perspektivet, där man skapar förutsättningar för alla elever i klassrummet 

trots svårigheterna de har (Nilholm, 2005, s.126). Jag kan personligen inte säga att 

förberedelseklassen är det bästa sättet för de nyanlända, som jag inte kan säga att 

direktplacering är det bästa sättet. Samtliga lärare tycker att man ska utgå ifrån varje individs 

förutsättningar och det håller jag med om. Efter lagändringen i skollagen 2010:800, 
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Utbildning för nyanlända elever-mottagande och skolgång är det även så att elever ska få en 

placering i en ordinarie undervisningsgrupp inom två månader efter att den har kommit till 

skolan även om den går i förberedelseklass. Det är även så att eleven högst får vara i 

förberedelseklassen i ett år. Av intervjuerna framgår det dock, att det kan finnas undantag och 

att det finns elever som i vissa fall går i förberedelseklassen under en längre tid. 

6.7 Övergången till ordinarie klass 

Övergången till ordinarie klass såg olika ut på skolorna. På Milskolan, får eleverna läsa vissa 

ämnen i den ordinarie klassen och det brukar oftast vara de praktiskt estetiska ämnena. Den 

här modellen användes även på en skola som var med i Jenny Nilsson Folkes studie om 

elevers röster angående övergången för förberedelseklass till ordinarie klass (Bunar, 2015, s. 

51). Ringskolan, arbetar efter samma modell men skillnaden var dock att matematik oftast 

brukar vara lättast för eleverna i förberedelseklassen på Ringskolan. Jenny, som är 

förberedelseklasslärare på Enskolan berättar att de i år inte har placerat en elev i den ordinarie 

klassen eftersom att de ordinarie klasserna redan har varit fulla och den mottagande klassen 

har inte haft utrymme att ta hand om eleven som eventuellt ska läsa ämnen i den ordinarie 

klassen. Det kan alltså finnas strukturella hinder för elevers övergång till ordinarie 

undervisningsgrupp. Resultatet av Jenny Nilsson Folkes studie i Bunar (2015) visar att lärarna 

i den ordinarie klassen inte har varit lika vana att anpassa sig utifrån eleverna (Bunar, 2015, s 

72). Det här är någonting som kan vara väldigt problematiskt. Om man beslutar sig för att 

placera en elev i en ordinarie klass, måste läraren i den ordinarie klassen känna att den har 

utrymme för ett mottagande av eleven. Brister det här mottagandet, kan det göra mer skada än 

nytta.. En konsekvens kan bli att eleven lämnas ensam i den ordinarie klassen utan att den får 

det stöd som den har rätt till och behöver som det visade sig i Jenny folkes studie i Bunar 

(2015).  

Efter intervjuerna med ämneslärarna på Milskolan, framgår det att studiehandledarna inte 

användes så mycket i den ordinarie klassens undervisning. Carina som är danslärare hävdade 

att studiehandledarna inte behövdes i ämnet dans, för att dans är ett eget språk i sig. Maria, 

som är Engelskalärare berättar att hon brukar skicka lektionsplaneringar till 

studiehandledarna, men att de inte är med i klassrummet. I resultatet ur Jenny Nilsson Folkes 

studie om elevers röster angående övergången från förberedelseklass till ordinarie klass, visar 

det sig att studiehandledningstiden minskade i den ordinarie klassen (Bunar, 2015, s. 72). I 
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Skolinspektionens (2014) granskning visade det sig att elever på vissa skolor inte fick 

tillräckligt med handledning (Skolinspektionen, 2014, s.21). I resultatet av studien visade det 

sig att studiehandledningen skedde mycket i grupp och ingen av lärarna gav mig en konkret 

siffra på hur lång studiehandledningstid man har per elev.  

Något som skilde Milskolan ifrån de övriga skolorna, var att de hade ett eget elevhälsoteam 

för förberedelseklassen. I vanliga fall, brukar man ha ett elevhälsoteam för hela skolan. Enligt 

Skolinspektionen (2014) är det skolorna som ger eleverna stora utmaningar och mycket stöd i 

lärandet, de skolorna som har en lärargrupp som har ett gemensamt ansvar i undervisningen 

av de nyanlända eleverna (Skolinspektionen, 2014, s. 31).  

7. Slutsats 

7.1 Egna åsikter 

Syftet med studien har varit att undersöka hur man mottar samt arbetar med nyanlända elever 

på skolorna utifrån lärares perspektiv. Resultatet visar att mottagandet på skolorna ser lika ut, 

men det finns skillnader på hur omfattande kartläggningar skolorna får av CIS. Studiens 

resultat visar även att arbetet med de nyanlända eleverna, har både likheter och skillnader på 

skolorna. Det har även visat sig att lärarna på samtliga skolor har liknande åsikter. Vissa 

åsikter skiljer sig men i det stora hela har de samma åsikter. Det som i nuläget bekymrar 

lärarna är förändringen som ska ske efter årsskiftet. Jag är väldigt nyfiken på hur mottagandet 

och kartläggningsarbetet ska förändra sig efter årsskiftet. Det är även så att mitt resultat och 

åsikterna som jag har fått fram kanske skiljer sig på andra skolor. Jag kan inte utgå ifrån att 

alla lärare exempelvis tycker att förberedelseklass är det bästa sättet att jobba med nyanlända 

elever på. Det här visar att mitt resultats tillförlitlighet inte är den starkaste och det som spelar 

roll här är vilka skolor man gör sin studie på. Vissa metoder kanske fungerar på vissa skolor 

och inte fungerar på andra. Jag tror att både förberedelseklassen och direktplacering är bra 

organisatoriska modeller att jobba efter. Det jag tycker man ska utgå ifrån är vad som är 

elevens bästa förutsättningar.  

7.2 Vidare forskning  

Eftersom att det nu ska utfärdas ett gemensamt kartläggningsmaterial över hela landet, är jag 

väldigt nyfiken på att se hur arbetet kommer att utveckla sig. Jag skulle vilja göra en studie på 
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hur man jobbar med det nya kartläggningsmaterialet på olika skolor inom Uppsala Kommun. 

Det som skulle vara intressant är att sedan göra en jämförelse mellan olika skolor för att se om 

kartläggningsarbetet sker på samma sätt.  
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Bilaga 1.  

Intervju med förberedelseklasslärare  

1.     Vad har du för utbildning? (Svenska med andra språks inriktning?) 

2.     Hur går det till när ni får en ny elev? (processen) 

3.     Har ni någon speciell rutin ni följer? 

4.     Finns det för/ nackdelar med det sättet? 

5.     Om det finns nackdelar, vad skulle du vilja förändra? 

6.     Hur ser samarbetet ut på skolan? (Mellan studiehandledare- ämneslärare och 

rektor) 

7.     Vad är det svåraste med att få in de ”nyanlända” i skolgemenskapen? 

8.     Finns det något hinder med att bli integrerade i skolgemenskapen för eleverna 

i förberedelseklassen? 

9.     Vilka ämnen läser de tillsammans med en ordinarie klass? Estetiska ämnena? 

10.   Hur använder du studiehandledaren? 

11.   Är arbetet som ni gör effektivt eller skulle du vilja ändra på det? Om ja... vad 

är hindret för förändringen? 

12.   Vilka är för/nackdelar med förberedelseklass samt direktintegrering enligt dig? 
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Bilaga 2.  

Intervju med ämneslärare  

1.     Vilka ämnen undervisar du i och hur länge har du arbetat här? 

2.     Hur går det till när du får en ”nyanländ” elev i din klass? Finns det några 

svårigheter, i så fall vilka? 

3.     Har den nyanlända eleven en speciell undervisning utifrån egna behovet eller 

får den samma undervisning som övriga elever? 

4.     Hur använder du studiehandledaren? 

5.     Hur ser samarbetet ut på skolan (mellan studiehandledare- 

förberedelseklasslärare och rektor) 

6.     Är de nyanlända eleverna en del av skolgemenskapen? (Klasskamrater) 

7.     Vad är för/nackdelar med direktintegrering samt förberedelseklass enligt dig? 

8.     Hur bemöts de nyanlända av de övriga i klassen? 

9.     Är du nöjd med arbetssättet angående de nyanlända eleverna? Om inte, finns 

det någonting som kan förbättras? V 
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Bilaga 3 

Intervju med studiehandledare  

1.     Vilket språk är du studiehandledare i? 

2.     Hur länge har du jobbat här? Vad har du för utbildning? 

3.     Sker ett samarbete med dina kollegor, läraren? Om inte varför? 

4.     Är du nöjd med dina arbetsuppgifter? 

5.     Vilka problem stöter du på i ditt arbete? 

 
 

 
 


