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Sammanfattning 
I förberedelseklasser går elever som helt saknar eller har mycket begränsade kunskaper i 
svenska språket och därför behöver intensiv träning i detta. Dessa elever är oftast 
nyanlända i Sverige och kan ibland helt sakna tidigare skolerfarenheter.  

Syftet med vår studie har varit att undersöka lärares syn på nyanlända elevers behov, 
samt hur de arbetar för att bemöta dessa. Genom att besöka två olika förberedelseklasser 
har vi observerat arbetet och intervjuat lärarna om deras verksamhet. 

Vi beskriver lärarnas tankar om elevernas behov och hur de i den dagliga verksamheten 
arbetar för att bemöta dessa. Vi belyser även olika sätt att utveckla elevernas interaktion 
med varandra och läraren i klassrummet, genom att se interaktion utifrån det 
sociokulturella- och det multimodala perspektivet på lärande.  

I vår diskussion drar vi slutsatsen att det finns mycket att utveckla i arbetet med de 
nyanlända eleverna. En tätare kontakt med modersmålslärarna, ett bättre samarbete med 
övriga skolan, en omfördelning av skolans resurser och handledning till pedagogerna 
samt en öppnare inställning till arbetet med nyanlända skulle kunna bidra till att 
underlätta lärarnas mångsidiga uppdrag att bemöta nyanlända elever i 
förberedelseklassen.  
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Inledning 
Elever som är nyanlända i Sverige har ett stort behov av att få hjälp med att lära sig det 
svenska språket, genom att placeras i förberedelseklass, även kallad internationell klass 
får eleverna möjlighet att lära tillsammans med andra elever som befinner sig i liknande 
situationer i en mindre grupp.  

I nuläget finns det inga nationella riktlinjer för skolorna att följa och arbeta efter, 
skolorna får själva utarbeta och besluta om fungerande arbetssätt i undervisningen med 
de nyanlända eleverna.  

Valet att undersöka förberedelseklasser grundar sig i en tidigare rapport vi gjort under 
vår utbildning och vi har därför en grund att stå på och förkunskaper inom ämnet men 
vill utveckla vår studie och kunskap ytterligare. Vi vill i denna studie främst undersöka 
vad lärare anser om de nyanlända elevernas behov samt hur de arbetar för att bemöta 
dessa. 

Vi har besökt två skolor som tillhör samma upptagningsområde och som båda har 
förberedelseklasser . I närområdet bor många nyanlända familjer och det finns ett stort 
behov av att bedriva förberedelseklassverksamhet.  

Bakgrund 
Varje år kommer tusentals flyktingar till Sverige från bland annat Irak, Polen, Serbien 
samt många afrikanska länder (Svd 061220), dels för att arbeta men också efter att ha 
lämnat länder i krig och med andra humanitära problem. Många av dessa är barn, barn 
som behöver få ta del av den svenska skolan 
(http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_380522.svd). 

 

På Myndigheten för skolutveckling finns en sammanställd artikel om villkoren för 
nyanlända barn, där framgår att: 

 
”Det råder idag stora skillnader mellan kommuners förutsättningar för ett gott mottagande av 

nyanlända barn och ungdomar vilket gör att utvecklingsbehoven varierar 

(http://www.skolutveckling.se/innehall/mangfald_likvardighet/nyanlanda/nationell_strategi/). ” 

 

På Myndigheten för skolutveckling hemsida definieras begreppet nyanländ på följande 
sätt: 

 
”Som nyanländ räknas den person som är född utomlands och varit folkbokförd i Sverige i cirka 

två till tre år. Varje år kommer ett stort antal elever från andra länder till den svenska skolan. 

Det är barn och ungdomar med skiftande behov som skolan har till uppgift att möta på bästa 

sätt (http://www.skolutveckling.se/innehall/mangfald_likvardighet/nyanlanda/).” 
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Ett sätt att handskas med mottagandet av de barn som är nyanlända är att placera dem i 
en så kallad förberedelseklass eller internationell klass, som en del skolor valt att kalla 
det. En klass där de går tillsammans med andra barn som befinner sig i liknande 
situationer. De elever som börjar i svensk skola har olika behov och erfarenheter som 
skall tillgodoses av lärare och annan skolpersonal.  

”För många kommuner innebär planeringen av barnens och ungdomarnas introduktion 

skolgång i olika former av introduktionsklasser, förberedelseklasser och liknande samt öppen 

förskola. Många gånger får skolan ta hela ansvaret för barns och ungas introduktion, utan 

annan synbar anledning än att barnen är i skolålder, och trots att barnen kan ha behov som 

faller utanför skolans ansvarsområde, som är relaterade till ekonomi, boende, hälsa o.s.v. 

Enligt en uppföljning av Integrationsverket medverkar sällan andra aktörer än flykting- eller 

introduktionssamordnare eller handläggare vid planeringen (Myndigheten för skolutveckling, 

Modigh, 2004 s. 30-31).” 

Målsättningen för elever i förberedelseklass är att de ska slussas ut och integreras i 
vanlig svensk klass i grundskolan. ”En vanlig klass” kan beskrivas som en ordinarie 
klass på skolan som inte har möjlighet eller speciella resurser för att ta emot de 
nyanlända eleverna. I kursplanen för svenska som andraspråk (skolverket 2000) står att 
läsa: 

”Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en 

funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska 

som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna skall uppnå förstaspråksnivå i svenska.”  

 
I en artikel i dagens Nyheter (070619) problematiseras elevernas situation i 
förberedelseklasser, Artikelförfattaren Jällhage har efter kontakt med Eva Jönsson, som 
vid denna tidpunkt var projektledare på skolverket, fått fram att de elever som anländer 
till Sverige oftast får gå en allt för lång tid i förberedelseklasser och därmed halkar efter 
betydligt i övriga skolämnen då allt för stort fokus läggs på att lära eleverna svenska.  

I artikeln beskrivs skolverkets nya förslag om att de nyanlända eleverna istället bör få 
delta i den vanliga undervisningen med ett anpassat stöd, något som kanske inte blir 
enkelt att genomföra då det oftast finns ett motstånd från lärarna i de vanliga klasserna 
att ta emot dessa elever innan de har möjlighet att följa undervisningen som ges utan 
särkskilt stöd (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=662923). 

Vad är en förberedelseklass? 

I förberedelseklass går elever som är nyanlända i Sverige och som helt saknar eller har 
mycket begränsade kunskaper i det svenska språket. I förberedelseklassen får de 
intensiv träning i svenska språket innan de kan integreras i en vanlig klass. En del av 
eleverna kommer från tidigare väl fungerande skolor i hemlandet, andra har aldrig haft 
en möjlighet att gå i skolan. Därför kommer eleverna till skolan med väldigt spridda 
kunskaper och erfarenheter. Många av eleverna har också upplevelser av krig eller 
andra svåra händelser som de inte hunnit bearbeta, vilket också kan gå ut över 
undervisningen. 
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Från början har eleverna flest timmar i förberedelseklassen men i och med att deras 
kunskaper i svenska ökar kan de slussas ut i den vanliga klassen allt mer. Hur lång tid 
detta tar beror på hur pass mycket förkunskaper eleverna har med sig i bagaget.  

För de elever som har en mer bristfällig skolgång eller helt saknar skolgång kan detta ta 
lång tid. Dessa elever kan ha relativt goda kunskaper i svenska språket men ha mycket 
svårt att tillgodogöra sig ämnesundervisningen på grund av att det finns för stora och för 
många luckor. 

Målsättningen för elever i förberedelseklass är att de ska slussas ut och integreras i 
vanlig svensk klass i grundskolan, de blir därför inskrivna i en vanlig klass redan från 
start. Under tiden eleven går i förberedelseklass ligger ansvaret för eleven på läraren i 
förberedelseklassen (Cerú, 1993). 

Att skapa en god kontakt med föräldrarna till de nyanlända eleverna är viktigt samtidigt 
som det kan vara problematiskt då föräldrarna kan ha en begränsad förmåga att tala och 
förstå svenska. Men information rörande den svenska skolan och dess verksamhet är 
viktig att ge till föräldrarna, då det kan skilja sig avsevärt från skolan i deras hemländer. 
Därför är det nödvändigt för skolorna att möta föräldrar och blivande elever innan 
skolstart. Vid dessa möten brukar vanligtvis läraren i förberedelseklassen och skolsyster 
närvara. För att underlätta kommunikationen och för att alla närvarande ska kunna göra 
sig hörda brukar en tolk vara nödvändig. Samtalet kan ses som ett utbyte av 
information, ett tillfälle för lärarna att skaffa sig kunskap om familjen, dess bakgrund 
och kulturella värderingar samt ett tillfälle för föräldrarna att få veta mer om skolan, 
vilka krav som ställs och vilka regler de förväntas följa (Andersson, 2002).   

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka behov lärare anser att det finns hos de elever 
som går i förberedelseklass, innan de integreras i vanlig klass i svenska skolan. Vi 
kommer att belysa lärares tankar om genom intervjuer och bemötande av genom 
observationer nyanlända elever. 

Frågeställningar  
 

• Vilka anser lärare är de nyanlända elevernas behov i en förberedelseklass? 

• Hur bemöter lärarna behoven? 
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Teori och tidigare forskning 

Angränsande forskning 
 
I de rapporter och avhandlingar vi studerat rörande förberedelseklasser har vi funnit 
interaktion som en gemensam nämnare. Begreppet interaktion står för samverkan och 
samspel mellan individer, där handling, gester och språk har en ömsesidig påverkan 
Inom lärandet kan det beskrivas som en social interaktion, mötet mellan människor (NE 
http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212337&i_word=interaktion 071105).  

Asta Cekaité har vid Linköpings universitet skrivit en avhandling om språkinlärning för 
elever i förberedelseklassen där hon har observerat elevernas möjlighet till interaktion i 
klassrummet. Cekaité tar upp interaktion ur ett multimodalt perspektiv, där icke verbala 
källor och redskap ex datorer kan bidra till värdefulla insikter i elevernas 
meningsskapande (Cekaité, 2006). Cekaité observerade den sociala miljöns betydelse 
för elevernas språkliga kreativitet. Genom att praktiskt leka med språket gynnas 
elevernas språkinlärning (Cekaité, 2006). 

Christina Rodell Olgaç som har lång erfarenhet av arbetet med invandrarbarn och som 
skrivit ett par böcker i ämnet är den författare som oftast nämns i detta sammanhang. 
Rodell Olgaç belyser lärarens situation i arbetet med eleverna i förberedelseklassen, att 
kunna bemöta elevernas behov av empati och medkänsla. Många av eleverna har svåra 
upplevelser bakom sig och det krävs att läraren är solidarisk och finns till hands (Rodell 
Olgaç, 1995).  

För att skapa en bra självkänsla, framhåller Rodell Olgaç ett jag-stärkande arbete i form 
av att arbeta med barnens ursprungsländer där eleverna tillsammans lär känna varandras 
ursprung samt får känna trygghet genom något de är bekanta med (Rodell Olgaç, 1995). 
Många av eleverna har en dålig självkänsla och självrespekten är något läraren behöver 
arbeta aktivt med för att stärka. Rodell Olgaç betonar vikten av att uppmuntra eleverna i 
det som är gott inom dem (Rodell Olgaç, 1995). 

Eva Cerú har arbetat som lärare i förberedelseklass i drygt tio år och skrivit både artiklar 
och böcker som handlar om svenska som andraspråk och invandrarelevers skolgång, 
Cerú har arbetat på SIL (Statens institut för Läromedel), som numera är en del av 
skolverket och utformat arbetsmaterial för svenska som andraspråket (Cerú, 1993). 

Både Cerú och Rodell Olgaç betonar vikten av att skapa en god kontakt med 
modersmålslärarna samt lärarna i de klasser dit elever slussas ut. Om lärarna på skolan 
har en god kontakt och ett tätt samarbete skapas en trygghet och ett psykiskt 
välbefinnande hos eleverna. För många elever i förberedelseklassen är skoldagen 
tillsammans med läraren och de andra eleverna en fast och trygg punkt i tillvaron då 
mycket annat runt omkring dem kan vara kaotiskt som nyanlända i Sverige(Cerú, 1993, 
Rodell Olgaç, 1995). 

Monica Axelsson, är en forskare som har lång erfarenhet av arbetet med svenska som 
andraspråk, med fokus på svenskinlärning för vuxna. Axelsson har studerat 
interaktionsmönster i klassrum med både en- och tvåspråkiga grundskoleelever, samt 
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studerat skolan som en miljö för språkutveckling, interaktion, lärande och interkulturell 
förståelse. Axelsson har tidigare arbetat på Centrum för tvåspråkighetsforskning, och 
även forskat inom interaktion, lärande och interkulturell förståelse (Axelsson, 1999). I 
boken ”Tvåspråkiga barn och skolframgång - mångfalden som resurs” är Monica 
Axelsson redaktör för de artiklar som publiceras i boken. I artikeln ”Skolframgång och 
minoritetsstatus” skriver Axelsson om vikten av att minoritetselever känner sig fast 
förankrade i samhället, familjen och kamratgruppen för att lyckas bra i skolan. Hon 
belyser dessa faktorers mångfald som påverkar elevernas skolframgång, både på individ 
och gruppnivå (Axelsson, 1999). 

Margaret Obondo, är även hon forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning och 
skriver om social integration samt om kulturella variationer inom interaktion. Obondo 
beskriver vikten av att tala till och lyssna på barnen, att vuxna är tydliga och visar att 
elevernas reaktioner och utveckling blir uppmärksammad, diskuterad och jämförd 
(Axelsson, 1999). 

Rodell Olgaç betonar i samma bok hur avgörande det är för elevernas utveckling att 
läraren i samspel med eleverna tar hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter i 
skolan, då den interaktion som äger rum mellan lärare, elev och elever är betydligt mer 
avgörande än någon särskild undervisningsmetod (Axelsson, 1999). 

I boken ”Svenska som andraspråk” skriver Marie Alsnäs m.fl. om vikten av att bli 
positivt bemött av svenskar, i detta fall av den svenska skolan. Genom att få eleven att 
inse den nytta och de fördelar det innebär att lära sig det nya språket kan skolan 
motivera eleverna och därmed skapa en framgångsrik språkinlärning. 

Författaren och fil.dr Inga Andersson skriver i boken ”Samverkan för barn som behöver 
(2002)” om vikten av att ge pedagoger handledning. 

”Handledning innebär regelbundna samtal med en utomstående kvalificerad person som stöder 

lärarna i arbetet med svåra elever. Handledaren ska inte ge direkta råd utan ge lärarna redskap 

(verktyg), så att de själva kan hitta sina egna lösningar. Handledningen ger lärarna möjlighet att 

tänka igenom problemen, att formulera och utveckla dem. I handledningen får lärarna struktur 

på problemen, så att de kan se hur de uppstått och bibehålls. De får på så sätt redskap att på 

ett mer effektivt sätt tackla problemen. De blir delaktiga i processen istället för att maktlösa 

tvingas stå och se på (Andersson, 2002 s.221). 

Andersson menar att pedagogerna genom handledning får möjlighet att skapa en ökad 
förståelse för och insikt i hur de själva fungerar och kan få större förståelse för sin egen 
roll i samspelet kring eleverna (Andersson, 2002). 
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Teoretiskt perspektiv 
 

Sociokulturellt lärande 

Säljö och Lindqvist skriver om det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs texter 
och sätt att se på lärandet. Säljö beskriver interaktionen mellan människor som en 
kulturell resurs som kan bidra till att våra kunskaper lever vidare och via de kulturella 
resurserna förstår och agerar med världen. Den vardagliga interaktionen är full av 
redskap artefakter, det vill säga föremål tillverkade av och för människan, redskap som 
används dagligen för att underlätta och bidra till det mänskliga lärandet. Det kan vara 
artefakter i form av datorer, instrument för mätning och vägning, böcker och 
kommunikationsteknologi. Alla samtal som förs ger uttryck för s.k. mediering, 
mediering kan beskrivas som ett sätt att förmedla. Att förmedla via språket bidrar till att 
skapa en god interaktion, ett samspel med varandra och ger oss möjlighet att ta tillvara 
på de erfarenheter som människor i vår omvärld kan ge oss. Säljö menar att ett samtal, 
en fråga eller en menande blick kan mediera världen på ett sätt som gör lärande möjligt 
(Säljö, 2000, 2005). 

”Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid, och kommer alltid att vara, den 

vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom detta vi formas som 

sociokulturella varelser och det är genom samtal i situerade sociala praktiker vi lära oss de 

flesta av de interaktiva färdigheter vi behöver för framtiden (Säljö, 2000 s.233).”    

Med detta vill Säljö visa på vikten av den vardagliga kontakten mellan människor, att 
genom språket kunna ta in situationer och händelser som utspelar sig i det vardagliga 
livet. Säljö visar i boken ”Lärande och kulturella redskap” ett exempel där två elever 
ska lösa en uppgift och tar hjälp av varandras sätt att tänka på ett tydligt sätt. Eleverna 
tänker tillsammans i en social interaktion där de lyssnar på varandras tankar och 
iakttaganden och delar med sig av sina resonemang för att lösa uppgiften, vilket tydligt 
visar hur eleverna genom interaktion med varandra lär sig i samspel (Säljö, 2005). 
Lindqvist beskriver vikten av att se och ta tillvara på elevers skilda kunskaper och 
erfarenheter i skolan, för att kunna skapa en utveckling i samspel elever emellan.  

”Skolans uppgift består inte alls i att stöpa alla i samma form, utan en av uppgifterna är tvärtom 

att organisera delarna i skolans sociala miljö till en så komplex, olikartad och flexibel 

organisation som möjligt. Man får blott se till att dessa delar inte står i konflikt med varandra 

utan kan förenas i ett system (Lindqvist, 1999 s. 52).” 

Lindqvist (1999) menar att genom samspel med varandra finns möjlighet att utvecklas 
och lära i skolans sociala miljö, elevernas olika idéer och erfarenheter har möjlighet att 
förenas i skolan. Även här blir interaktion ett centralt begrepp via lärandet av varandra.  

Multimodalt lärande 

Ett multimodalt tänkande kan innebära att kommunicerandet sker med hjälp av bilder 
och språk istället för med endast skriven text, att använda sig av flera olika 
uttrycksformer med olika nyanser och innebörder (Forsberg, 2003). Att arbeta 
multimodalt innebär att vi i kommunikationen med varandra eller med hjälp av olika 

 8



 

redskap får tillgång till en mängd olika resurser till att uttrycka en mening (Lindstrand, 
2006). Jewitt skriver i ”Technology, Litteracy and Learning- a multimodal approach” att 
de uttryckssätt vi människor har blir en form av tillgångar som kan gynna lärandet. Att 
forma lärandet utifrån olika uttryckssätt i den sociala praktiken samt genom att 
kombinera olika uttryckssätt kan ett meningsfullt lärande skapas. 

Uppkomsten av det multimodala tänkandet har tagit form sedan forskare sett på 
datoranvändandet i skolor. Elever sitter ofta mer än gärna hemma vid sina datorer och är 
både koncentrerade och intresserade av det de gör. Detta är något som skolan skulle 
kunna ha stor användning för i undervisningen för att fånga elevernas intresse och 
möjligtvis även öka förståelsen för ett språk (Jewitt, 2006). Jewitt menar att det 
multimodala tänkandet skulle kunna bidra vid lärandet i skolan och kunna ses som en 
tillgång vid planerandet av lektioner och uppgifter utifrån läroplanen eller de centrala 
riktlinjerna (Jewitt, 2006).  

Genom att lära på olika sätt som inte bara innefattar språket, ges det individuella 
lärandet en möjlighet att utvecklas till en helhet där interaktion mellan ämnena och 
eleverna sätts i fokus.  

Metod och Genomförande 

Urval och avgränsningar 
 
Vi har besökt två olika skolor i Stockholm som båda har förberedelseklasser, vi kallar 
dem här Loskolan och Vargskolan. Valet föll på dessa skolor dels för att det geografiska 
läget passade oss bra samt att vi blev positivt bemötta av skolorna vid förfrågningar om 
de ville medverka i vår studie. Skolorna undervisar olika åldersgrupper från år 1-5 samt 
år 6-9.  

Skolorna ligger inom samma upptagningsområde och är de enda skolorna i området 
som har klasser för nyanlända. I närområdet bor många nyanlända familjer i så kallade 
genomgångsbostäder men många familjer bor långt från både Lo- och Vargskolan då de 
flyttat efter att ha fått en egen bostad.  

Undersökningen genomfördes under en tvåveckorsperiod då förmiddagarna spenderades 
ute i klasserna. Den första veckan besökte vi Vargskolan år 1-5 och andra veckan 
Loskolan år 6-9. Att vi valde att genomföra våra besök på förmiddagarna berodde 
främst på att största delen av undervisningen bedrivs fram till lunch på båda skolorna, 
samt för att vi skulle ha avsatt tid för bearbetning av det material vi fick fram. Det fanns 
sedan avsatt tid till intervjuer och samtal med de totalt sju pedagoger som medverkar i 
studien. De pedagoger vi valde att intervjua är alla aktiva i arbetet med 
förberedelseklasser och det var därför ett självklart val att försöka få alla sju att 
medverka i studien. 
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Genom att inte observera eller intervjua eleverna begränsades undersökningen och vi 
utförde intervjuer kring hur pedagogerna anser att behovet ser ut samt hur pedagogerna 
arbetar med att bemöta elevernas behov. 

Vi vill påpeka att detta inte är en jämförande studie, utan en undersökning av 
pedagogers tankar och åsikter om elevers behov i förberedelseklasser.  

 

Metodbeskrivning 
 
Genom att besöka två olika skolor som har förberedelseklasser i Stockholm har vi 
observerat lärarens arbete i klassrummet med att bemöta elevernas behov. Vi har också 
intervjuat pedagogerna som är verksamma i klasserna. Genom att observera lärarna i 
deras verksamhet, kan den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet lärare och 
elever emellan som Säljö skriver om observeras (Säljö, 2000). 

Vi har valt att använda oss av observationer på grund av att det är ett effektivt sätt att 
samla information rörande beteenden, det vill säga fysiska handlingar, verbala 
yttranden, relationer mellan individer och skeenden i naturliga situationer (Patel, 
Davidsson, 1994). Observationer är en bra metod för oss då de elever vi träffar, inte till 
fullo behärskar det svenska språket. Vår studie är baserad på ostrukturerade 
observationer, dvs. att vi använt oss av observationstillfällena för att inhämta så mycket 
information som möjligt rörande vårt problemområde. Vi har inte använt något 
observationsschema att följa i form av en lista på förväntade beteenden(Patel, 
Davidsson1994), vi har istället valt att fokusera på olika delar i observationen, såsom 
det verbala och det icke verbala. En av oss tittade på lärarens verbala interaktion med 
eleverna och den andra på den icke verbala interaktionen, som kroppsspråk och fysisk 
kontakt, detta knyter även an till det Fredrik Lindstrand skriver om multimodalitet, hur 
vi använder oss av både talat språk samt gester och blickar i kommunikation med 
varandra. Den verbala och icke verbala uttrycksformen fungerar väl ihop, men kan även 
ge motstridiga budskap. Vi valde därför att fokusera på båda (Lindstrand, 2006). 

Vid våra observationer satt vi längst bak i klassrummet, för att se så mycket som möjligt 
samt för att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt bland eleverna. Våra 
observationer varade en lektion i taget, runt 40 min. Vid observationerna hade vi varsitt 
anteckningsblock där vi noterade så mycket fältanteckningar som möjligt för att sedan 
bearbeta och välja ut det som var relevant för vår studie. 

Vid våra intervjutillfällen har vi använt oss av en intervjuguide (se bilaga 2) bestående 
av stolpar och frågor som stöd och underlag vid samtalen med pedagogerna. Den 
intervjuform vi använt har varit informell, ett samtal, där vi som intervjuare följer 
informanternas talade innehåll så mycket som möjligt och låter vårt frågande bli 
naturligt med stöd i intervjuguiden (Kullberg, 2004). Vi har båda varit närvarande under 
intervjutillfällena och turats om att leda eller dokumentera samtalet. En av oss var den 
som ställde frågorna och förde samtalet vidare, medan den andra antecknade. I 
slutskedet av intervjuerna hade vi avsatt tid för följdfrågorna om det var något särskilt 
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vi eller pedagogerna ville lyfta. Våra frågor berörde främst de behov lärarna anser att 
eleverna har, och vi kom då vidare in på hur arbetet bedrivs för att bemöta dessa. 

Materialbearbetning  

Då vi valt att inte spela in våra samtal utan istället antecknat noggrant under 
intervjutillfällena har vi sedan transkriberat anteckningarna genom att sammanställa 
varje intervju till en text, som vi använt oss av vid sammanställandet av vårt resultat 
(Kullberg, 2004).  

Etiskt förfarande 
 
Våra etiska förfaranden har vi utformat utifrån vetenskapsrådets grundläggande 
individskyddskrav som konkretiseras i följande fyra huvudkrav gällande forskningsetik; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Vetenskapsrådet har valt att presentera dessa som fyra regler 
http://www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html ). 

”Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta(Vetenskapsrådet s. 7).” 

Genom att vara ute i god tid för att ta kontakt med våra informanter har vi haft gott om 
tid att kunna informera om deras medverkan i vår undersökning. Genom att utforma en 
fullmakt (se bilaga 1) som undersökningsdeltagarna får skriva under kan vi som 
forskare nå upp till regel två som innebär att skaffa deltagarnas samtycke till att 
medverka i undersökningen. 

”Regel 2: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

Vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) (Vetenskapsrådet 

s. 9).” 

Det sistnämnda har inte varit aktuellt under vår undersökning, då vi enbart haft för 
avsikt att observera och intervjua lärare.  

”Regel 3: De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 

länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 

medför negativa följer för dem (Vetenskapsrådet s. 10).” 

”Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga 

mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet 

s. 10).” 

Vad beträffar regel tre och fyra ser vi inga problem ifall deltagaren önskar att avbryta 
sin medverkan i undersökningen. Under undersökningens gång kan noteras att 
deltagarna har visat stort intresse för undersökningen och det har inte framkommit en 
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önskan från någon om att avbryta. Om någon skulle vilja avbryta sin medverkan är inte 
undersökningen så pass beroende av deltagarna var för sig att det skulle kunna bli några 
problem.  

Vi har valt att använda fingerade namn på skolor, detta för att vårt arbete skall möta 
individskyddskravet så mycket som möjligt.    

Tillförlitlighet och giltighet 

Vi har valt att använda oss av intervjuer och observationer för att fånga upp så mycket 
information som möjligt. Genom de intervjuer vi utfört har pedagogerna fått möjlighet 
att uttrycka sina tankar och vi har fått mycket material att använda vid vårt skrivande. 
De sju pedagoger vi mött är alla verksamma i arbetet med förberedelseklasser, de har 
därför en stor insikt och är engagerade i arbetet. Vi tror att detta har bidragit till att ge 
vår studie god reliabilitet, tillförlitlighet. Något som skulle kunna påverkat vår 
reliabilitet i negativ riktning vid intervjuerna är att vi valt att turas om att leda eller 
anteckna samt att intervjuerna skett under olika yttre omständigheter, detta kan ha lett 
till en realitetsbrist (Johansson, Svedner, 2001). 

Då endast två skolor visade intresse att delta i vår studie, som dessutom tillhör samma 
upptagningsområde, är vår studie inte allmängiltig för övriga skolor, förberedelseklasser 
och lärare i landet 

Då en av oss haft sin verksamhetsförlagda utbildning på den ena skolan (dock inte i 
förberedelseklassen) kan detta medföra att vi speglas av det som kommit fram vid 
tidigare besök då verksamheten, eleverna och personalen är kända sedan tidigare.   

På Vargskolan är det ovisst hur länge förberedelseklasserna får finnas kvar på skolan 
och lärarna beskriver en ständig oro över huruvida de får vara kvar eller inte. Detta 
ligger ständigt som en underton på mötena med pedagogerna och kan påverka svaren på 
de frågor vi ställer.   

Vi har försökt hålla god validitet, giltighet genom att undersöka det vi ämnat undersöka, 
och fokuserat på vårt syfte och våra frågeställningar samt vid intervjuerna varit noga 
med att fokusera på lärarnas arbete och bortsett från lärarnas diskussioner rörande 
eleverna vid materialbearbetning. För att hålla god validitet även vid observationerna 
har vi koncentrerat oss på lärarens arbete i klassrummet. Vi använder observationer för 
att ta reda på hur läraren bemöter elevernas behov i klassrummet. (Kullberg, 2004). 

Att komplettera informationen från observationerna med informationen från de 
intervjuer vi gör, ger ett bättre underlag för vår studie. Detta bidrar till att resultatet blir 
mer tillförlitligt, då vi använder oss utav flera olika källor och inte litar till en för 
ensidig data, s.k. triangulering. (Kullberg, 2004).  

Vi har under arbetets gång noga antecknat källhänvisningar vid citat och referat, detta 
för att hålla god precision. Vi har inte använt oss av ord, begrepp och termer som varit 
så pass ovanliga att vi behövt definiera och förklara dem (Strömqvist, 2006). 
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Bortfallsanalys 

Vid vårt förarbete till vår studie mailade vi och försökte få kontakt med en mängd olika 
skolor. De två skolor som från början visade intresse blev också de som medverkade i 
studien, alla de intervjuer och observationer vi planerat blev genomförda.  

Resultat och analys 

Beskrivning av observationsmiljön 
Vi har besökt två olika skolor i Stockholm som har samma upptagningsområde för 
nyanlända invandrarbarn, Varg- och Loskolan. Båda skolorna har efter beslut från 
stadsdelsnämnden använt sig av en förberedelseklass för de nyanlända eleverna. Sedan 
hösten 2007 tar skolorna enbart emot elever från sin kommun, i annat fall är det elevens 
hemkommun som får stå för alla kostnader. På Vargskolan har det funnits 
förberedelseklasser sedan slutet av 1980-talet medan det på Loskolan är relativt nytt då 
verksamheten för de nyanlända eleverna har bedrivits i fem år. 

På Vargskolan, som är en 1-5-skola går många elever med invandrarbakgrund. För 
närvarande går runt 25 elever i klassen som är uppdelad i tre åldersindelade grupper 
med tre lärare. Vi deltog i elevernas undervisning under fem förmiddagar och fick tid att 
intervjua klasslärarna. 

Loskolan är en större skola med elever från år f–9, skolan har förberedelseklasser för 
elever från år 6-9. Eleverna i förberedelseklassen är indelade i tre grupper efter vilken 
språknivå de uppnått. Inom förberedelseklasserna arbetar fyra pedagoger som vi 
intervjuat samt observerat under våra besök.  
 
De frågeställningar undersökningen bygger på låg till grund för de frågor samtalet 
kretsade kring vid intervjuerna samt hur vi gick tillväga vid observationerna i 
klassrummet. Vi presenterar utdrag från våra observationsanteckningar på de situationer 
som återkommit vid olika observationstillfällen.  

Vid våra observationer satt vi längst bak i klassrummet, för att se så mycket som möjligt 
samt för att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt bland eleverna. Våra 
observationer varade en lektion i taget, runt 40 min. Vid observationerna hade vi varsitt 
anteckningsblock där vi noterade så mycket fältanteckningar som möjligt för att sedan 
bearbeta och välja ut det som var relevant för vår studie. 

 

Intervjuer 
Vi har intervjuat sju pedagoger som alla är verksamma lärare i förberedelseklasser, de är 
alla erfarna och engagerade i arbetet med eleverna.  
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Elevernas behov 

Efter hur pedagogerna på Vargskolan och Loskolan beskriver elevernas behov har vi 
valt att dela in dem i tre kategorier: 

• Elever med god skolbakgrund som behöver en grund i svenska språket. 

• Elever med bristfällig skolbakgrund, eller ingen skolbakgrund. 

• Elever som är traumatiserade samt har en kaotisk bakgrund. 

Det specifika behov som pedagogerna beskriver som det grundläggande är att ingen av 
eleverna i förberedelseklassen behärskar det svenska språket, de behöver få känna 
trygghet samtidigt som de förväntas lära känna en ny kultur. 

Behoven hos eleverna är många och olika, pedagogerna arbetar på olika sätt för att 
bemöta dessa behov. 

De aktiva lärarna anser att det är nödvändigt för de nyanlända eleverna att gå i en 
förberedelseklass för att få den språkliga grunden att stå på. På Loskolan ligger 
tyngdpunkten på grammatiken och språkets struktur, en metod som lärarna själva 
arbetat fram och sedan noterat gett goda resultat. 

På båda skolorna ligger pedagogernas fokus på arbetet med språket men de anser att det 
sociala är viktigt, de försöker skapa en harmonisk förening mellan dessa två. I detta 
ingår även att arbeta med elevernas självkänsla, för att öka elevernas självförtroende 
inför flytt till vanlig klass. Pedagogerna på båda skolorna berättar att det händer att 
elever lämnar förberedelseklassen för tidigt och inte klarar av vare sig det sociala eller 
språkliga då det blir en stor omställning för eleverna.  

Att placera eleverna i nivågrupper 

Pedagogerna på både Varg- och Loskolan är överens om att klassen bör delas in i 
mindre grupper för att kunna bemöta elevernas behov av trygghet och rutiner samt en 
chans att få mer egen tid med läraren. På Vargskolan är förberedelseklassen uppdelad i 
tre grupper, utefter ålder. Två av grupperna består av drygt 10 elever och i den tredje 
gruppen går fyra elever som behöver extra mycket stöd. Detta är ett medvetet val av 
pedagogerna då de anser att eleverna bör gå åldersindelat och ta tillvara på varandras 
kunskaper.  

Pedagogerna på Loskolan har delat in eleverna i tre grupper utefter vilken språknivå 
eleverna befinner sig på: 

• Grupp 1: Nyanlända elever som behöver intensiv träning i svenska språket. 

• Grupp 2: En mellangrupp som fortsätter träna svenska också inom olika ämnen. 

• Grupp 3: Eleverna har god språknivå och befinner sig främst i vanlig klass men 
kommer till gruppen för stöd i svenska. 

I Grupp tre arbetar pedagogerna med vad de kallar en drop-in-verksamhet, då eleverna 
kommer endast ett par timmar per dag till klassen.  

En av lärarna i grupp 3 berättar: 
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”Här får de själva hålla reda på sitt schema och ta ansvar för det material de ska arbeta med, vår 

verksamhet genomsyras av aktiv hjälp till självhjälp. Vi försöker hålla ”strama tyglar” i början för att sedan 

släppa taget successivt och uppmuntra till steget upp i vanlig klass samt för att eleverna ska känna sig 

delaktiga och själva få reflektera över sitt lärande.”

I den här gruppen har eleverna uppnått så pass god språknivå att de mestadels befinner 
sig i vanlig klass. Lärarna beskriver sitt arbete med att ge eleverna en grundläggande 
vardagsnivå på språket för att kunna genomföra skoluppgifterna i vanlig klass. 

Behov vid mottagandet 

Pedagogerna anser att det finns vissa delar som skulle kunna förbättras och därmed 
bidra till en bättre verksamhet på skolan. Det saknas en mottagningsgrupp på skolan för 
de nyanlända eleverna, en grupp som tar hand om eleverna vid deras första möte med 
svenska skolan fram tills de tillgodogjort sig en del av språket och rutinerna. Ett 
moment pedagogerna ser som problematiskt är när det kommer en helt ny elev till 
gruppen som hunnit jobba ihop en samhörighet.  

En av lärarna på vargskolan uttrycker: 

”En mottagningsgrupp saknas, där det finns någon som tar hand om dom i några veckor. Tills 

de kan litegrann. Just när man fått ihop gruppen kommer det nya.” 

Pedagogiska filosofier och styrdokument 

En av de frågor vi ställde vid våra intervjuer var huruvida pedagogerna följde en 
pedagogisk ”filosofi”, eller om de följde speciella styrdokument. Det visade sig att 
skolorna vi besökt varken har en ”filosofi”, speciella riktlinjer eller uppsatta mål 
rörande arbetet i förberedelseklassen, bortsett från läroplanen i svenska som andraspråk 
vid arbetet med elevernas språkinlärning. Pedagogerna tror att fler analysredskap och 
tydligare delmål skulle hjälpa dem att få en klarare bild av vilka elever som är redo att 
börja i vanlig klass.  

Som en lärare på Vargskolan uttrycker det: 

”Just nu finns det inga delmål eller riktlinjer, vi håller på att skissa på det. Det finns ett slags 

krångligt styrdokument, men det är mer som ett avprickningssystem.” 

Förändringar och flytt till vanlig klass 

Då den främsta tiden läggs på språkinlärning kan ämneskunskaperna halka efter, med 
mer resurser tror pedagogerna att skolan skulle kunna använda sig av ”faddrar” som kan 
tala elevernas modersmål för att hjälpa eleven att kunna delta mer i undervisningen i en 
vanlig klass. 

Lärarna anser att det största problemet ligger vid utslussningen av elever, det borde 
finnas ett bättre samarbete med lärarna i vanlig klass och tydligare mål för eleven att 
uppnå innan utslussning sker. Det har hänt att eleverna har slussats ut i vanlig klass för 
tidigt på grund av för stora grupper och för få pedagoger i förberedelseklassen. 

Eleverna har tidigare haft studiehandledning på sitt modersmål, något som pedagogerna 
sett som positivt då lärarna kunde vara med och påverka undervisningen och elever och 
modersmålsläraren kunde tillsammans arbeta med det som var aktuellt i klassen. 
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Studiehandledningen på Loskolan har på grund av besparingar dragits in. Pedagogerna 
på Loskolan berättar att eleverna i förberedelseklassen inte har tillgång till det stöd som 
andra elever på skolan har i form av exempelvis speciallärare. Svagheter som t.ex. 
dyslexi och dyskalkili kan vara svårt att upptäcka och få gjort en utredning kring.  

De aktiva pedagogerna anser att det vore orimligt för eleverna att direkt börja i en 
vanlig klass.  

En lärare i gruppen för de med lägst språknivå svarar på frågan om eleverna skulle 
kunna börja direkt i vanlig klass: 

”nej, det skulle inte gå inte med samma resurser som finns idag. Ytterst ett fåtal skulle klara 

det. Många skulle aldrig hinna i kapp och behöva stor hjälp i svenskan. De yngre barnen på 

lågstadiet kanske, men det skulle krävas mer resurser och kosta mera.” 

En annan lärare uttrycker det så här: 

”Eleverna skulle komma bort i en vanlig klass, vi skulle tappa eleverna. Det skulle kräva mycket 

tid och olika åtgärdsprogram, det skulle bli dyrare och jobbigare och vi skulle behöva 

modersmålslärarna mer.” 

Med samma resurser som skolorna i nuläget har är det ett fåtal som skulle klara skolan. 
Eleverna skulle kräva mycket tid, de flesta skulle aldrig hinna ikapp och behöva stor 
hjälp i svenska. Det skulle krävas mycket av klassläraren och en modersmålslärare 
skulle behöva knytas till eleven/eleverna. Det skulle bli både dyrare och mer 
tidskrävande anser pedagogerna.  

Problem 

Det som pedagogerna lyfter fram som mest positivt är eleverna, de flesta mår bra och 
verkar trivas i skolan, något som syns tydligt då eleverna utvecklas och når goda 
resultat. En bidragande faktor kan vara den goda kontakten mellan elever, föräldrar och 
de ämneslärare de samarbetar med kring eleverna. Enligt pedagogerna på Varg- och 
Loskolan fungerar samarbete med övrig personal i nuläget bra, men en del lärare i de 
vanliga klasserna kan uppleva det som svårt och jobbigt att ta emot en elev från 
förberedelseklassen. 

På Loskolan har pedagogerna i förberedelseklasserna stött på en del negativa åsikter 
från sina övriga kollegor, en del anser att de nyanlända eleverna påverkar skolans 
medelbetyg negativt och på sikt skolans rykte.  

”Förberedelseklasseleverna drar ner medelbetyget, det finns såna åsikter bland kollegorna.” 

Pedagogerna på Loskolan berättar om något de gjort för att försöka stärka samarbetet 
samt för att låta eleverna visa upp sin verksamhet. Elever och lärare bjöd in den övriga 
skolan till en internationell fest, där eleverna från förberedelseklasserna hade tagit med 
sig mat från sina hemländer och visade upp bilder och material de arbetat med i klassen.  

För att möta traumatiserade barn och föräldrar, detta är inte ovanligt i 
förberedelseklasser, efterlyser pedagogerna mer tid för handledning då detta i nuläget 
endast sker vid få speciella tillfällen. 
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Alla pedagoger vi mött är enade om att det behövs mer resurser och mer handledning 
kring verksamheten i förberedelseklasser. För att få bättre samarbete med övrig 
skolpersonal behöver dessa få större insikt i förberedelseklassernas verksamhet.  

Observationer  
Vid observationerna har vi utgått från interaktion och kommer att beskriva lärarens 
verbala och icke verbala interaktion med eleverna. Under observationerna ute i 
klasserna noterade vi återkommande mönster och gemensamma drag, men även delar i 
undervisningen som skilde sig åt. Då syfte i vår studie inte är att göra en jämförelse 
mellan de båda skolorna kommer vi främst fokusera på det som förenar skolorna. 

Interaktion 

Under våra observationer noterade vi hur noggranna pedagogerna är med att interagera 
med eleverna under skoldagens olika moment. Under genomgångar får eleverna vara 
delaktiga och klasserna arbetar ofta praktiskt.  

Mycket av undervisningen sker på en individuell nivå, då eleverna befinner sig i olika 
utvecklingslägen och det krävs stor uppmärksamhet från läraren för att notera var varje 
barn befinner sig. Mycket av interaktionen mellan lärare och elev sker under det 
individuella arbetet då läraren har möjlighet att ge eleven individuell vägledning och 
hjälp med uppgifterna, detta har vi även kunnat konstatera vid observation i de grupper 
där eleverna i princip är redo att gå helt i vanlig klass.  

Verbal interaktion 

Alla pedagoger vi observerat interagerar med eleverna via språket samt genom att 
förtydliga ord och begrepp med kroppsspråk och gester. Lärarna arbetar noggrant med 
svenska språket, är tydliga vid genomgångar och arbetar mycket praktiskt med det 
språkliga tillsammans med eleverna och skapar en större förståelse för de nya ord och 
begrepp de får lära känna i det svenska språket. Med de äldre eleverna arbetar lärarna 
mycket med grammatik. Inom språkinlärningen är läraren delaktig och bemöter 
eleverna utefter deras behov.  

Observation: 

”Läraren har genomgång på tavlan och eleverna lyssnar och får prova svara. De elever som 

kan svaren puschar läraren lite hårdare, hon vet att de kan. Eleverna har med sig läxor där de 

tränat skrivning. De har svenskböcker som tar upp mycket grammatik, eleverna frågar mycket 

och vissa verkar tycka det är svårare än andra. Läraren tar varje tillfälle med eleverna för att ta 

reda på vad den kan genom att ställa följdfrågor. ” 

Alla lärarna arbetar med att bemöta elevernas behov i svenska språket. På Vargskolan 
arbetar lärarna mycket praktiskt med språkinlärning i de olika ämnena. Eleverna på 
Vargskolan tränas i situationer som kan uppstå i vardagen t.ex. hur använder vi svenska 
språket när vi ska handla mat? Hur presenterar vi oss för personer vi möter?  På 
Loskolan ligger fokus på grammatiken och lärarna utbildar eleverna i språkets 
uppbyggnad efter en progressionsplan de själva utformat. Progressionsplanen innehåller 
en mängd punkter över de olika delar i svenska språket som eleverna bör lära sig. 
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Icke verbal interaktion 

Med de yngre eleverna försöker läraren väcka nyfikenhet på nya ämnen och begrepp 
genom det praktiska arbetet.  

Observation: 

”En av lärarna på Vargskolan skulle introducera eleverna i de olika viktbegrepp som finns, kilogram, 

hektogram och gram. Eleverna fick känna och gissa på vikter av olika slag, med en våg visade läraren vad 

som kan väga mycket respektive lite. Eleverna fick även gissa hur många clementiner det går på ett kilo. 

Nästkommande dag följde läraren upp lektionen genom att ha med sig ett kilo clementiner och kunde visa 

eleverna resultatet. ” 

Genom att placera eleverna så att de kan vara delaktiga i allt som händer i klassrummet 
skapar läraren förutsättningar för att eleverna ska kunna lära i samspel med både läraren 
och varandra. Vid våra besök har vi sett att lärarna tar sig tid att lyssna på och ha 
ögonkontakt med varje elev, är noga med att tydligt förklara med gester så att alla elever 
ska förstå och på så sätt visa sin empati och medkänsla för det eleverna finner som 
svårt.  

Observation: 

”Läraren har närkontakt med eleverna genom att be dem sitta ner bredvid henne för att titta 

tillsammans på uppgifterna, hon är vänlig, noggrann, tydlig och bestämd samt lyssnar och har 

hela tiden ögonkontakt med eleven.  

Vi har sett att lärarna på Varg- och Loskolan finns till hands för eleverna både under 
lektionstid och på rasterna. 

Interaktion läraren och gruppen 

På båda skolorna har vi observerat hur noggranna lärarna är med mottagandet av 
klassen på morgonen, läraren möter eleverna i dörren med ett handslag och hälsar dem 
välkomna. 

Observation: 

”Eleverna står på led utanför dörren och väntar på att få gå in i klassrummet, läraren skakar 

hand, ser på och säger god morgon till varje elev.” 

Under våra observationer på Varg- eller Loskolan såg vi inte lärarna använda 
grupparbeten i undervisningen. Något som observerats under besöken är att läraren 
arbetar på olika sätt med att hålla samman gruppen, läraren har olika behov att uppfylla 
då elevernas ålder, utveckling, erfarenhet samt språkkunskap skiljer sig åt. 

Observation: 

”Alla eleverna arbetar med olika saker, en räknar matte, en flicka läser om geografi och två 

killar gör ett musiktest i ett närliggande grupprum. Läraren går runt och hjälper och tittar vad 

eleverna gör och hur det går.” 

Tider och scheman 

På båda skolorna har lärare och elever mycket tider och scheman att hålla reda på 
beroende på hur långt eleverna kommit i sin utveckling i svenska språket. En del elever 
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har uppnått så pass god språknivå att de endast tillbringar ett fåtal timmar i 
förberedelseklassen och har då många olika lektionssalar och tider att komma ihåg och 
hålla reda på. 

Observation: 

”En pojke går iväg för att vara i en vanlig klass men kommer strax tillbaka med klassläraren, 

det var inte nu han skulle vara där, det var tydligen bara på idrotten. Han får sitta ner och 

fortsätta med sin stencil.” 

Datoranvändande 

På Loskolan var användandet av datorer ett tydligt inslag i undervisningen, då eleverna 
fick möjlighet att träna sig i skrivandet samt använda olika sökmotorer på Internet för 
att finna aktuell information i olika ämnen.  

Observation: 

”Eleverna ska skriva mittenpartiet på en historia, läraren har gett dem början och slutet. 

Genomgång i klassrummet och sedan går de till datasalen och fortsätter. Alla sitter vid en egen 

dator, läraren går runt och tittar på vad de gör och hjälper till med eventuella svårigheter och 

peppar elever där koncentrationen brister.” 

Utifrån våra observationer använder eleverna på Vargskolan inte datorn som ett redskap 
i sitt lärande.   

Diskussion 
I vår avslutande del diskuterar vi förberedelseklassen utifrån de behov och bemötande 
av behov som framkommit vid våra observationer och intervjuer med lärare. Vi 
uttrycker även våra funderingar i form av en avslutande reflektion. 

Behov 
De behov som lärarna anser som de främsta hos de nyanlända eleverna handlar om att 
lära sig det svenska språket, känna trygghet, lära känna det nya landet samt få kamrater 
och skapa en gemenskap med andra elever på skolan. Som Cerú betonar i är 
regelbundenheten och tryggheten viktig för elevernas nya tillvaro, då den gamla oftast 
ryckts bort (Cerú, 1993). Pedagogerna på Vargskolan gav som förslag att det vore bra 
att använda sig av faddrar som talar elevens modersmål för att skapa en gemenskap med 
de övriga eleverna på skolan, samt för att hjälpa eleven att delta mer i undervisningen i 
vanlig klass. Detta tror vi skulle uppfylla delar av elevens behov av trygghet och 
språkinlärning genom att redan från början ha en närmare relation till någon i den nya 
klassen som dessutom kan hjälpa och visa eleven olika moment och rutiner i skolan. 

I nuläget deltar eleverna i ett par lektioner i den vanliga klassen efter att de nått så pass 
god språknivå att de kan tillgodogöra sig undervisningen. Rodell Olgaç betonar vikten 
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av att eleven känner sig trygg när den kommer ut i den nya klassen, att det redan från 
start finns ett samarbete mellan berörda föräldrar och lärare. Eleven bör ha en bänk i det 
nya klassrummet och det är viktigt att eleven får träffa och lära känna de nya 
klasskamraterna innan flytten (Rodell Olgaç, 1995).  

Vi anser att pedagogerna vi mött gör vad de kan, utifrån de förutsättningar de arbetar 
under för att bemöta elevernas behov i förberedelseklassen. Utifrån både 
observationerna vi utfört och de intervjuer vi gjort har pedagogerna visat att de har en 
tydlig bild av vilka behoven är och hur de arbetar för att bemöta dessa. 

Bemötande 
Lärarna arbetar intensivt med att få eleverna att nå upp till en så god språknivå som 
möjligt. Genom att förtydliga ord och begrepp med kroppsspråk och gester samt att 
jobba mycket praktiskt, framförallt med de yngre eleverna, till att arbeta med språkets 
strukturer genom intensiv träning i grammatik vill pedagogerna ge eleverna 
förutsättningarna för att få ett så bra språk som möjligt. Cekaité belyser i sin avhandling 
”Getting started” vikten av att leka praktiskt med språket, något som hon anser är nyttigt 
för språkinlärningen och barnens språkliga kreativitet (Cekaité, 2006). Detta tror även vi 
är ett bra sätt att använda vid elevernas träning i svenska språket, något som vi sett vid 
våra besök i klasserna. Lärarna försöker hela tiden bemöta elevernas språkliga behov, 
samtidigt som psykologiska och sociala faktorer som motivation, intresse och 
hemförhållanden också kan påverka elevernas språkinlärning och måste mötas.  

”Ibland ger inte ansträngningarna det resultat, som eleverna förväntar sig. Eleven kan komma 

in i perioder av stagnation. Det händer ofta när han kommit en bit på vägen med sin 

språkinlärning och börjar inse, att det han hittills lärt sig förslår väldigt lite. Då är läraren den 

person, som kan hjälpa eleven att förstå processen vid språkinlärningen, så att lusten att gå 

vidare kommer tillbaka (Alsnäs, 1990 s.46-47).”  

Vi tror att det är en stor fördel om läraren är utbildad i svenska som andraspråk, vilket 
alla de pedagoger vi mött varit, något vi tror garanterar att kunskap och erfarenheter tas 
till vara på bästa sätt. Vi tror att lärare som är utbildade i svenska som andraspråk har 
större förutsättningar för att förstå och ta tillvara på elevernas kunskaper och behov 
samt har en större insikt i vad som krävs av både lärare och elev.  

Trygghet, självkänsla och självförtroende 

Rodell Olgaç beskriver förberedelseklassen som en instabil grupp, och att det därför är 
viktigt att bygga upp en positiv stämning som skapar vänskap och respekt mellan 
eleverna (Rodell Olgaç, 1995). Utifrån observationerna har vi sett att det finns en 
stabilitet i de förberedelseklasser vi besökt och eleverna tycks ha god kontakt, både med 
varandra och med lärarna. Trots språkskillnader och elevernas skilda erfarenheter finns 
en stark gemenskap. Detta tror vi beror på att lärarna ständigt försöker skapa en lugn 
och trygg miljö för eleverna i klassrummet och är noga med att arbeta så att alla får 
medverka och bli sedda. På båda skolorna vi besökt är de noga med att varje morgon 
möta eleverna med ett handslag och med ögonkontakt hälsa dem välkomna till skolan. 
Vi tror att detta är ett bra sätt att se varje elev och kunna notera sinnesstämningar och 
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därtill även ge en lugn start på dagen. Med detta kan vi dra paralleller till det Säljö 
understryker om den vardagliga kontakten mellan människor, att det är genom språket 
eleverna kan ta in situationer och händelser i skolans sociala praktik (Säljö, 2000). 

Genom att arbeta med elevernas självkänsla och självförtroende kan pedagogerna ge 
eleverna både trygghet och en grund att stå på inför steget upp i vanlig klass. Vi tror att 
pedagogerna genom att möta elevernas behov av trygghet kan ge dem en tro på sig 
själva, samtidigt som de blir starkare individer för att klara av att ta ansvar i vanlig 
klass. Rodell Olgaç betonar att en del av lärarens arbete bör ha fokus på att arbeta aktivt 
med att stärka elevernas självkänsla (Rodell Olgaç, 1995).  

Rodell Olgaç menar att det är viktigt att läraren i förberedelseklass kan bemöta 
elevernas behov av empati och medkänsla, detta är något vi sett tydligt hos de 
pedagoger vi observerat. Pedagogerna på Varg- och Loskolan visar ett stort intresse för 
elevernas situation och bakgrund, vi uppfattar stämningen i förberedelseklasserna som 
familjär och pedagogerna försöker ha en nära kontakt med eleverna. Vi tror att en lärare 
med god förmåga att visa empati och medkänsla skapar ett förtroende som är viktigt för 
att ge eleverna trygghet (Rodell Olgaç, 1995). 

Interaktion  

Vi ser att de skolor vi besökt arbetar med interaktion och samspel mellan eleverna då 
båda skolorna har valt att dela upp eleverna i olika grupper utefter ålder eller språknivå, 
vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till en större interaktion mellan eleverna. 
Säljö beskriver vikten av den vardagliga interaktionen mellan människor och det 
vardagliga samtalet som en stor del i den mänskliga läromiljön (Säljö, 2000, 2005). Vi 
tror att lärarna på så sätt skapar mediering, ett tillfälle i det vardagliga arbetet med 
eleverna där erfarenheter via språket och samspel med varandra förmedlas. Även via 
användandet av olika artefakter som datorer och praktiska redskap som i exemplet med 
clementinerna försöker pedagogerna på Varg- och Loskolan skapa en interaktion mellan 
eleverna (Säljö, 2005). Bland eleverna på Vargskolan har läraren bättre utsikter för att 
hitta gemensamma nämnare i undervisningen där eleverna är i samma ålder och vi tror 
att läraren då har större möjlighet att öka interaktionen.  

Mottagande 

Ett sätt att förändra arbetet, som även pedagogerna vi mött gett som förslag skulle vara 
att ha en mottagargrupp som eleven och dess föräldrar möts av när de anländer till den 
nya skolan. Pedagogerna anser att det i nuläget inte finns några klara riktlinjer för hur 
den första tiden med eleven skall se ut. Vi anser att den första tiden eleven tillbringar i 
skolan är viktig för dess fortsatta skolgång, det första mötet bör vara så givande som 
möjligt för eleven och föräldrarna och ge en tydlig inblick i verksamheten. Andersson 
betonar hur nödvändigt det är att ge föräldrarna information rörande den svenska skolan 
och dess verksamhet som oftast är mycket olik skolan i deras hemländer (Andersson, 
2002). 

Redskap i undervisningen 

Vi tror att det kan krävas mer av de pedagoger som arbetar med nyanlända elever när 
det kommer till lektionsplaneringen då eleverna kan ha fler behov som är svårare att 
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bemöta när de inte har det språket de behöver för att förstå pedagogen. Vi tror att ett 
multimodalt tänkande kan bidra till en ökad möjlighet för läraren att möta elevernas 
olika behov i förberedelseklasser. Pedagogerna på Varg- och Loskolan använder sig av 
kroppsspråk och gester för att förtydliga ord och begrepp, för att lärandet ska främjas 
utifrån ett multimodalt sätt att tänka skulle de kunna använda sig mer av flera olika 
redskap såsom datorer och andra typer av media vid undervisningen. Under våra 
observationer har vi sett hur lärarna använder sig av praktisk lek vid språkinlärningen, 
genom att med de yngre eleverna leka affär och praktiskt arbeta med begrepp som vid 
mattelektionen där de arbetade med olika viktbegrepp. På detta sätt skapas ett 
multimodalt lärande där det verbala och ickeverbala sker i samspel mellan eleverna och 
läraren. Under våra besök använder sig pedagogerna på Vargskolan aldrig av datorer i 
undervisningen, något som vi tror skulle bidra till att ge eleverna möjlighet att öka sin 
förståelse då de får chans att lära med hjälp av ett annat redskap, detta är något som 
Lindstrand tar upp i sin avhandling ”Att göra skillnad Representation, identitet och 
lärande i ungdomars arbete och berättande med film” (Lindstrand, 2006). Vid besöket 
på Loskolan såg vi däremot hur lärarna lät eleverna använda datorer som en hjälp vid 
träningen i svenska språket, genom att använda olika sökmotorer på Internet eller träna 
sig i skrivandet. Jewitt skriver om datoranvändandet i skolorna och de möjligheterna till 
ökad förståelse för ett språk som detta skulle kunna bidra till (Jewitt, 2006). Som Jewitt 
skriver, tror vi att det multimodala tänkandet kan bidra till att det går att lägga till fler 
redskap som blir en tillgång vid planerandet av lektioner och uppgifter. Vi anser att det 
skulle kunna bidra till fler sätt för eleverna att ta in kunskap när de ska lära sig det nya 
språket (Jewitt, 2006), samt att alla elever ges möjlighet att lära på individuell nivå 
utifrån sina förutsättningar. 

Handledning 

De pedagoger vi mött utrycker en brist på handledning för att få stöd i arbetet med de 
nyanlända eleverna. För att underlätta arbetet anser vi att skolan borde se till de 
önskemål pedagogerna yttrar angående att få mer handledning för att lättare kunna möta 
traumatiserade barn och föräldrar. Andersson understryker hur viktig regelbunden 
handledning är. Vi tror att detta skulle ge pedagogerna en ökad kunskap och beredskap 
för att möta eleverna (Andersson, 2002). 

Modersmålslärarna 

Vid våra besök har vi noterat och fått bekräftat av pedagogerna att samarbetet med 
modersmålslärarna skulle behöva struktureras upp. Pedagogerna önskar att 
modersmålsläraren får vara en större del av undervisningen för att ge studiehandledning 
på elevens modersmål, detta något som dragits in på Loskolan på grund av bristande 
resurser. Liksom pedagogerna anser vi att modersmålsundervisningen borde ha högre 
standard och ske mer kontinuerligt än vad den gör i nuläget. Cerú betonar att kontakten 
med modersmålsläraren är viktig då lärarna behöver stötta elevens utveckling på bägge 
språken. Finns det ett gott samarbete med modersmålslärarna bidrar det till att eleven 
känner sig trygg och slipper onödiga konflikter (Cerú, 1993). 
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Avslutande reflektioner 
Fler grupparbeten 

Vi tycker att lärarna arbetar med att öka elevernas interaktion i klassrummet, men skulle 
kunna utveckla arbetet mer genom att använda sig av grupparbete och gemensamma 
arbeten där eleverna får träna sig på att samarbeta och få utbyte av varandras 
erfarenheter. Lindqvist skriver om elevernas möjlighet att lära och utvecklas i skolans 
sociala miljö då elevernas idéer och erfarenheter har möjlighet att förenas i skolan. 
Något vi funderat över är hur få gånger vi observerat att eleverna medvetet ges uppgifter 
där de ska arbeta i mindre grupper eller par. De tillfällen vi sett att eleverna samarbetar 
är då de spontant hjälper varandra med någon uppgift som upplevs svår. Att dela in 
eleverna i mindre grupper och låta eleverna arbeta med varandra i grupparbeten eller 
liknande vore ett sätt att ge eleverna fler möjligheter till interaktion med varandra och 
en chans att ta tillvara på varandras kunskaper, tankar och iakttagelser (Lindqvist, 
1999). 

Mer samverkan 

Vid våra intervjuer framkom det att pedagogerna på Loskolan stött på en del negativa 
åsikter från kollegor gentemot förberedelseklassen. Då Loskolan endast bedrivit 
förberedelseklassverksamhet i fem års tid skulle detta kunna vara en bidragande orsak 
till en del lärares negativa inställning. Pedagogerna tror inte att problemet ligger vid att 
Loskolans medelbetyg sänks och vid våra intervjuer fick vi bekräftat att många av 
eleverna når goda resultat. Vi tror snarare att problemet bottnar i att 
förberedelseklassens verksamhet är okänd för den övriga personalen och ett relativt nytt 
fenomen på skolan. Vi tror att det måste bli ett större engagemang från den övriga 
skolan och att verksamheten behöver bli mer synlig för allmänheten. Ett tydligt exempel 
på detta har vi sett på Loskolan där förberedelseklasserna bjöd in den övriga skolan till 
en fest för att visa upp sin verksamhet och få både lärare och elever på skolan att få 
större insikt i vad de gör och hur de arbetar. Om förberedelseklasserna skulle bli mer 
synliga skulle intresset bland övrig skolpersonal öka och detta skulle kunna bidra till 
större samarbete, något som skulle gynna både elever och personal. Vi tror att ett bättre 
samarbete mellan lärarna i förberedelseklassen och lärarna på övriga skolan skulle 
kunna ge eleverna en bättre fortsatt skolgång. Får eleven medverka mer i den vanliga 
klassen kan det medföra att utslussningen blir lindrigare för eleven och lättare för den 
nya läraren som bör känna eleven bättre, vi tror även att det skulle kunna ha en positiv 
inverkan på elevernas språkinlärning. 

Mer handledning 

Vi anser att det finns mycket som skulle kunna utvecklas i arbetet med de nyanlända 
barnen men det skulle krävas mer av pedagogerna och den övriga skolan. Pedagogerna 
skulle behöva tydligare uppsatta mål och riktlinjer för hur undervisningen skall bedrivas 
för att underlätta deras mångsidiga uppdrag i förberedelseklassen. Vi tror pedagogerna 
är i behov av mer handledning för att få vägledning och ökad kunskap.  
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Bättre struktur 

Det vi noterat vid våra besök är att det tycks vara rörigt för elever och lärare i 
förberedelseklassen att hålla reda på var och när eleven skall befinna sig i de vanliga 
klasserna. Trots röran vi upplever verkar varken pedagoger eller elever berörda och 
detta känns mer som ett naturligt inslag i verksamheten. Trots att eleverna verkar trygga 
och pedagogerna anser att det finns en ordning i gruppen, finns det säkert mer att 
utveckla som skulle göra verksamheten mer strukturerad. Vi tror att mer planering och 
tydligare struktur vid utslussning och vid lektioner i den vanliga klassen skulle öka 
kontakten mellan lärarna på skolan samt kontakten mellan eleverna i 
förberedelseklassen och lärarna i den vanliga klassen.  

Förberedelseklass eller inte 

Vi tror att genom en tätare kontakt med modersmålslärarna, ett bättre samarbete med 
övriga skolan och en öppnare inställning till arbetet med nyanlända, skulle det kanske 
gå att bedriva undervisningen i vanliga klasser. Som det ser ut i nuläget ser vi detta som 
osannolikt då de nyanlända eleverna är många och kommer från en mängd olika delar 
av världen. Eleverna har dessutom ett stort antal behov som skall tillgodoses av läraren 
samtidigt som resurserna oftast är begränsade. 

Metoddiskussion 
Vår metod har fungerat för det vi ämnat undersöka, genom intervjuer och genom 
observationer har vi fått fram ett resultat att arbeta med. I efterhand ser vi att det skulle 
ha varit en fördel för oss om vi fått tillstånd att spela in intervjuerna, detta för att få med 
fler nyanser av samtalen samt en bättre fungerande dokumentation . Vi valde att själva 
anteckna under samtalens gång, detta på grund av att pedagogerna på den ena skolan 
inte visade sitt samtycke till att bli inspelade. Vi är medvetna om att detta kan bidra till 
att vi missar eller tappar information som kommer upp vid intervjun. 
Att hitta intervjutider som passar både oss och pedagogerna var svårt, det skulle vara 
önskvärt att intervjutillfällena planerats noggrannare, att pedagogerna haft möjlighet att 
sitta avskilt från eleverna och enbart fokuserat på samtalet. 
För att begränsa vår studie har vi valt att enbart studera lärarna, vilket gjorde 
observationerna komplicerade då eleverna har en central roll i verksamheten. Men 
genom att dela upp observationerna och titta på lärarens verbala och icke verbala 
interaktionsyttranden med eleverna blev observationerna lättare att genomföra. 

Skolorna kommer från samma upptagningsområde och arbetar därför under liknande 
förutsättningar. Vi tror att om fått tag i två skolor från skilda delar av Stockholm, skulle 
kunna möjliggjort att studien gavs fler infallsvinklar då pedagogerna vi mött var relativt 
eniga i sina uttalanden.  
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Fortsatt forskning 
Under tiden för vår studie har vi diskuterat att skolorna vi besökt inte följer några 
särskilda uppsatta mål eller riktlinjer för verksamheten i förberedelseklasser. Det skulle 
vara intressant att undersöka om så även är fallet på andra skolor i landet. Förslaget om 
en nationell strategi i arbetet med nyanlända barn och ungdomar, som Myndigheten för 
skolutveckling gett ut skulle kunna vara en mall för skolorna att följa. Frågorna vi 
ställer oss är; Vet de verksamma lärarna om att denna nationella strategi finns? Skulle 
de vilja arbeta efter den? Kommer den nationella strategin nå ut till skolorna, och 
kommer den i så fall att bli lika aktuell för förberedelseklassen som andra styrdokument 
är i skolan?  

Det vi ser som huvudsyfte i Myndigheten för skolutvecklings förslag till en nationell 
strategi för nyanlända barn och ungdomar är: 

”Den nationella strategin utgår ifrån att vissa grundförutsättningar ska uppfyllas för att 

mottagandet ska bli likvärdigt och den pekar på de beståndsdelar som bör finnas med i ett 

mottagande av god kvalitet 

(http://www.skolutveckling.se/innehall/mangfald_likvardighet/nyanlanda/nationell_strategi/ 

071211).” 

Att göra en undersökning av detta slag skulle vara en ingång till fortsatt forskning, 
något som verkligen behövs inom ämnet.  
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Bilaga 1 
 
 
Lärarhögskolan Stockholm                                                                                                  
2007-11-01 
 
Fullmakt 
 
 
Härmed godkänner Jag att Elin Jeansson och Rebecka Hansson, studenter vid 
Lärarhögskolan i Stockholm får tillåtelse att använda information som de fått ta del av 
vid intervjuer samt observationer, vid skrivandet av deras examensarbete. 
 
Examensarbetet går ut på att utifrån ett lärarperspektiv undersöka behovet av 
förberedelseklasser för nyanlända invandrarbarn. 
 
Underskrift: 
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Bilaga 2 
 
Lärarhögskolan Stockholm 
2007-11-02 

 

Intervjuguide inför besök i förberedelseklasser! 
 
Vi räknar med att genomföra runt fyra intervjuer med pedagoger som arbetar i 
förberedelseklasser.  
Vi kommer att använda oss av mp3-spelare för att banda samtalet samt ha som underlag 
vid renskrivandet efter intervjun. 
 
Stolpar/frågor att ställa vid intervjun: 
 

• Hur ser behovet ut på er skola? 
• Varför har ni valt att ha förberedelseklasser på er skola? (andra skolor?) 
• Vilka behov finns hos de elever som hamnar i förberedelseklass, hur bemöter ni 

som pedagoger dessa behov? 
• Hur arbetar ni? Varför? 
• Vad fungerar bra? dåligt? 
• Hur skulle man kunna arbeta och bemöta elevernas behov i en vanlig klass? 

Vilka förändringar skulle krävas? 
• Har ni någon verksamhetsplan eller pedagogisk filosofi på skolan som ni följer 

vid arbetet med de nyanlända eleverna? 
• Vart ligger fokus i ert arbete? Sociala eller språket? 
 
 
Beroende på den riktning samtalet tar kommer vi ställa följdfrågor, ex om en av 
lärarna som arbetar i förberedelseklassen inte är nöjd med den nuvarande 
verksamheten kommer vi ställa frågor rörande det. 
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Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
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