
Lärarhögskolan i Stockholm 
Institutionen för individ, omvärld och lärande  

Examensarbete inom allmänt utbildningsområde (10p) 
Vårterminen 2007 
Examinator: Britta Johansson 
English title: Different ways to work with newly arrived children in 
school. A study about two different methods that are used in schools 
for newly arrived children.  

Olika sätt att arbeta med 
nyanlända barn i skolan  
En studie om två olika arbetssätt som används i 

skolan för nyanlända barn. 

Erika Hovi, Kerstin Paulsson 



  
Olika sätt att arbeta med nyanlända 
barn i skolan   
En studie om två olika arbetssätt som används i skolan för nyanlända 
barn.  

Erika Hovi, Kerstin Paulsson 

Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att undersöka fördelar respektive nackdelar med två olika 
former av mottagningsmetoder för nyanlända barn i skolan. Detta har vi undersökt ur 
lärares samt elevers perspektiv på två olika skolor, varav den ena har en 
förberedelseklass och den andra integrerar barn direkt i klass. Undersökningen är 
baserad på kvalitativa intervjuer med lärare och elever.    

Våra resultat visade på att båda skolor ville integrera nyanlända barn i en ordinarie klass 
så snart som möjligt, men under något olika former. Både lärare och elever ansåg att 
deras sätt att arbeta på var det bästa. På skolan med förberedelseklass var eleverna mer 
positiva till undervisning i mindre grupp, medan eleverna på skolan med direkt 
integrering tyckte bättre om undervisning i klass. 
Vår sammanfattande slutsats efter att ha sammanställt våra resultat och studerat tidigare 
forskning är att arbetet med nyanlända barn ser väldigt olika ut i Sverige. I nuläget finns 
inga nationella riktlinjer, men vi ser ett stort behov av sådana, för att ge dessa barn en så 
likvärdig skolgång som möjligt.    

Nyckelord 

Andraspråksinlärning, förberedelseklass, mångfald, nyanlända barn, tvåspråkighet.  



   
Förord  

Det här arbetet har varit mycket intressant och vi är glada att vi fick uppslaget till detta 
uppsatsämne av rektorn på en av ”våra” skolor. Att alla lärare som blev tillfrågade på 
skolorna dessutom ställde upp på våra intervjuer och verkligen ansträngde sig för att 
hitta tider som kunde passa underlättade vårt jobb väsentligt. Dessutom vill vi 
uppmärksamma alla elever och även tolkar som ställde upp och gjorde det möjligt för 
oss att genomföra vår uppsats.  

Vi vill också påpeka det trevliga bemötande vi fick från Centrum för tvåspråkighet vid 
Stockholms Universitet, både av personal på expeditionen och från Monika Axelsson- 
tvåspråkighetsforskare, som kom med förslag på relevant litteratur och tidigare 
forskning.  

Sist men inte minst vill vi ge vår handledare Suzanne Kriström en stor eloge för det 
engagemang och stora intresse hon visat för vårt arbete så att vi skulle bli klara i tid. 
Hennes sätt att lägga upp handledarträffarna var oerhört givande för oss. Dessa träffar 
innebar också att vi fick åsikter och synpunkter från de andra studenterna som hjälpte 
oss mycket på vägen. 

      

     

Solna 2007-05-12  

Kerstin Paulsson och Erika Hovi 



        
1. Inledning........................................................................................................1 

1.1. Bakgrund ............................................................................................................................1 

1.1.1. Begreppsdefinitioner ...................................................................................................2 

1.2. Syfte ...................................................................................................................................2 

1.3. Frågeställningar .............................................................................................................2 

2. Teori och tidigare forskning ........................................................................3 
2.1. Skandinaviska undersökningar ..........................................................................................3 

2.2. Internationell artikel ............................................................................................................5 

2.3. Sociokulturellt perspektiv....................................................................................................6 

3. Metod och genomförande............................................................................ 8 
3.1. Metodbeskrivning ...............................................................................................................8 

3.2. Urval av skolor och intervjupersoner..................................................................................8 

3.4. Genomförande av intervjuer.............................................................................................10 

3.5. Etiska aspekter .................................................................................................................10 

3.5.1 Informationskravet .....................................................................................................11 

3.5.2 Samtyckeskravet........................................................................................................11 

3.5.3 Nyttjandekravet ..........................................................................................................11 

3.5.4 Konfidentialitetskravet................................................................................................11 

3.5.5 Rekommendationer....................................................................................................12 

3.6. Litteratursökning...............................................................................................................12 

3.7. Analysmetod.....................................................................................................................12 

3.8. Problem med vår metod ...................................................................................................13 

4. Resultatredovisning ................................................................................... 14 
4.1. På vilka sätt tar de undersökta skolorna emot nyanlända barn .......................................14 

4.2. Lärarnas uppfattning ........................................................................................................14 

4.2.1. Synen på syftet med arbetet med nyanlända barn...................................................14 

4.2.2. Fördelar och nackdelar med undervisning i mindre grupp .......................................14 

4.2.3. Fördelar och nackdelar med undervisning i klass.....................................................16 

4.2.4. Sammanfattning........................................................................................................16 

4.3. Elevernas uppfattning.......................................................................................................17 

4.3.1. Fördelar och nackdelar med undervisning i mindre grupp .......................................17 

4.3.2. Fördelar och nackdelar med undervisning i klass.....................................................17 

4.3.3. Elevernas syn på hur man bäst integreras in i skolan ..............................................18 

4.3.4. Sammanfattning........................................................................................................18 

5. Analys och diskussion............................................................................... 19 
5.1. Sociokulturellt perspektiv..................................................................................................19 

5.2. Förberedelseklass alternativt direkt integrering ...............................................................20 

5.3. Riktlinjer gällande arbetet med nyanlända barn...............................................................21 

6. Slutsatser .................................................................................................... 22 
6.1. Metoddiskussion...............................................................................................................23 

7. Vidare forskning ......................................................................................... 24 



   
8. Referenser................................................................................................... 25 



 

1 

 
1. Inledning   

Till Sverige flyttar varje år ett stort antal personer från olika länder, både familjer och 
ensamstående, och många av dem är barn. Under vår studietid har vi främst varit på 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en skola där uppemot 98 procent av barnen inte 
har svenska som modersmål. En del av dessa barn är födda i ett annat land och vissa av 
dem pratar inte svenska när de börjar i sin nya skola. De här barnen är oftast i behov av 
en anpassad skolintroduktion. Skolan har därför stor erfarenhet av arbete med nyanlända 
barn.  

I Sverige finns inga nationella riktlinjer för hur man skall arbeta med de nyanlända 
barnen, det är upp till kommuner och skolor att avgöra. Variationen på arbetsmetoder är 
därför mycket stor. De två vanligaste metoderna är förberedelseklass, det vill säga en 
speciell klass för nyanlända barn, eller att man integrerar barnen mer eller mindre direkt 
i de vanliga klasserna. 

Vår skola arbetade tidigare med förberedelseklass men tog bort den för åtta år sedan, nu 
integrerar de istället barnen direkt i en vanlig klass. Däremot har de nyanlända barnen 
många lektioner med lärare med inriktningen svenska som andra språk, för att utveckla 
språket. När vi skulle välja område till vårt examensarbete fick vi förslag från skolans 
rektor att undersöka om deras sätt att ta emot nyanlända barn är ett bra sätt att arbeta på. 
Under tidigare praktikperioder har vi mött dessa barn och reflekterat över deras 
situation, därför tyckte vi det skulle vara spännande att göra en djupare studie om 
arbetet med nyanlända barn. Vi ville undersöka vilka fördelar och nackdelar det finns 
med den här mottagningsmetoden och tyckte att ett bra sätt att ta reda på det vore att 
jämföra den med en annan typ av metod. Vi tog därför kontakt med en närliggande 
skola som arbetar med en liknande metod med tidig integrering i klass, men där de har 
behållit en form av förberedelseklass för de nyanlända.   

1.1. Bakgrund 
I Lpo 94 står det att undervisning skall utgå från eleverna och deras behov.  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo 94:13)  
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I Lpo 94 finns riktlinjer för hur man skall arbeta med svenskundervisning för vuxna, 
men inga riktlinjer för hur man skall arbeta med undervisning och svenskundervisning 
för nyanlända barn.  

Skolverket (1997) har däremot skrivit en bok om hur man kan arbeta med asylsökande 
elever i skriften: ”Undervisning av asylsökande elever i grundskolan.” Där sägs bland 
annat att:  

Den första undervisningen i svenska ska utgå från sådant som känns viktigt för eleven att 

kunna och som naturligt tillgodoser elevens uttrycksbehov just nu. (Skolverket: 1997:33) 

Detta är inga egentliga riktlinjer, utan snarare ett stöd samt vägledning till skolor. 
Bristen på tydliga och bindande riktlinjer gör att landets skolor och kommuner arbetar 
mycket godtyckligt och varierande när det gäller nyanlända barn. Detta bekräftas även 
av rapporten ”Vid sidan av eller mitt i” som myndigheten för skolutveckling gjort för 
skolverkets räkning (skolverket: 2004). När vi forskade vidare visade det sig att även 
regeringen har uppmärksammat att det inte finns några klara riktlinjer för denna grupp 
elever. Därför har regeringen initierat att ovan nämnda myndigheten skall arbeta fram 
en nationell strategi för utbildning av nyanlända elever. Utredningen heter: ”Förslag till 
nationell strategi för nyanlända barn och ungdomar” och är fortfarande under 
bearbetning (www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet.2007.04.23).    

1.1.1. Begreppsdefinitioner 

1.1.1.1. Förberedelseklass  

Barn som nyligen anlänt till Sverige och är skolpliktiga kan placeras i en 
förberedelseklass. Undervisning i en förberedelseklass skall ge barn kunskaper om det 
svenska språket, svensk kultur och barnets ursprungliga kultur. Arbetssättet ska 
anpassas efter elevernas olika bakgrunder och nivå. Undervisning i en förberedelseklass 
syftar till att ge barnen grunden för att fortsätta med vanlig klassundervisning i skolan 
(Rodell, Olgac: 1995). 

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka fördelar respektive nackdelar med två olika former 
av mottagningsmetoder för nyanlända barn i skolan.  

1.3. Frågeställningar 

 

På vilka sätt arbetar man med nyanlända barn i de undersökta skolorna? 

 

Vad kan fördelar respektive nackdelar vara med en direkt integrering i stor klass 
ur lärares synvinkel? 

http://www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet.2007.04
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Vad kan fördelar respektive nackdelar vara med en direkt integrering i stor klass 
ur elevers synvinkel? 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1. Skandinaviska undersökningar 
Integrationsverket skrev år 2003 en rapport om skolintroduktion för nyanlända flykting- 
och invandrarbarn, där de jämförde skolintroduktionen i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Danmark.  

En slutsats från den här rapporten är att det finns en mycket stor variation i 
organiseringen och utförandet av skolintroduktionen för nyanlända barn. I jämförelsen 
konstateras att Stockholm och Göteborg saknar en kommunövergripande plan eller 
policy för hur arbetet i förberedelseklassen ska organiseras och utföras. Saknaden av 
denna policy tror författaren leder till att kunskapen om målgruppen i de administrativa 
leden minskar. Målgruppen är inte prioriterad eller bevakad, vilket betyder att dess 
behov inte uppmärksammas. Det leder dessutom till en förvirring om var ansvaret för 
skolintroduktionen av de nyanlända ligger. Rapportens författare Blob (2003) påstår att 
om skolor hade en tydlig policy så skulle de vara mer tvingade att prioritera arbetet med 
skolintroduktion. Dessutom skulle denna plan göra det enklare att rekrytera lämplig 
personal, utveckla arbetet och upprätta studieplaner samt samarbeta med andra skolor.   

I rapporten redogör flera skolor om sina svårigheter med övergången mellan 
förberedelseklass och ordinarie klass. Blob beskriver att det vanligaste 
tillvägagångssättet är successiv övergång, då eleverna får vara med i ordinarie klass 
enstaka gånger och med tiden mer och mer. Problemen vid övergångar är ofta relaterade 
till en brist på rutiner för hur arbetet skall utföras vid övergång. Det är även brist på 
tydliga vägledningar för undervisningen i förberedelseklass, vilket leder till förvirring 
om vad som bör göras i klasserna, samt till stora skillnader i utförandet både inom och 
mellan kommuners skolor. Blob gör en jämförelse av de strategier som de fyra olika 
områdena använt för att underlätta och öka kvaliteten i introduktionen och några var 
mer framträdande. Dessa var att samarbeta mycket med modersmålslärare, samt att 
använda en inslussningsgrupp, bestående av svenska som andraspråkslärare, samt 
flerspråkiga lärare som hjälps åt med anpassad, flerspråkig undervisning. Övriga 
strategier handlade också om att utnyttja kompetensen hos flerspråkig personal på 
skolan, både i modersmålsundervisning och i kontakten med föräldrarna. En annan 
strategi är att ha nivåindelade grupper, uppdelade i kunskaper och ålder eller språk 
(Blob: 2003).  

Tvåspråkighetsforskaren Monica Axelsson och etnologen Riika Norrbacka Landsberg 
gjorde mellan augusti 1996 och december 1997 en annan undersökning av två 
internationella klasser, som de kallas i denna studie, men som vi benämner 
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förberedelseklass i vår studie. Undersökningen initierades av utbildningsförvaltningen i 
Botkyrka kommun, som med stöd av de så kallade ”Blommanpengarna” ville få en 
utvärdering av deras metod att arbeta med nyanlända barn. ”Blommanpengarna” var ett 
extra statsbidrag till kommuner som ansågs ha behov av särskilda insatser på grund av 
invandrartäta områden i kommunen. Man ville se på om mottagning in i de 
internationella klasserna var att föredra framför direktintegrering i ordinarie klass. 
Syftet med undersökningen var att ge en kvalitativ beskrivning och utvärdering av 
verksamheten i två internationella klasser ur ett etnologiskt och ett språkpedagogiskt 
perspektiv. Denna studie visade att arbetssättet och synen på lärande i en 
andraspråkssituation, har en stor påverkan beroende på vilken erfarenhet rektorn har av 
ämnet. Enligt Bergmans studie (citerad i Axelsson, Norrbacka-Landsberg: 1998) är det 
viktigt att yngre barn (år 1-3) tas emot av speciella lärare med kunskaper om svenska 
som andraspråk och läs- och skrivinlärning. Stora och resurskrävande åtgärder för att ta 
igen missad språkinlärning kan annars komma ifråga senare.   

Enligt Axelsson är det den holistiska språksynen som gynnar språkinlärning bäst. Detta 
innebär att man ser barnet ur ett större perspektiv och är lyhörd för elevers olikheter, 
både språkligt och känslomässigt. Läraren måste ha kunskap om andraspråkets generella 
utvecklingsgång, vara medveten om yttre och inre faktorer som kan påverka 
inlärningen, olika inlärningsstrategier och effekter av olika arbetssätt i klassrummet. 
Om läraren inte besitter dessa kunskaper menar Axelsson att integreringen av eleven in i 
den svenska skolan inte kommer att fungera optimalt. Ur ett etnologiskt perspektiv 
skriver Norrbacka Landsberg att skolans personal verkar tycka att det är placeringen i 
den internationella klassen som främst gynnar integrationen. Elevernas och föräldrarnas 
egen medverkan i processen tonas ned av skolpersonalen (Axelsson, Norrbacka-
Landsberg: 1998).    

En liknande satsning som ”Blommanpengarna” har nyligen gjorts i kommuner som har 
områden med stor andel invånare med utländsk bakgrund, det så kallade 
Mångfaldsuppdraget. En av insatserna som har gjorts i detta uppdrag är en rapport 
framtagen av Myndigheten för skolutveckling år 2004 som heter ”Vid sidan av eller 
mitt i”. Denna rapport syftar till att uppmärksamma situationen för de elever som 
kommer till Sverige sent under sin skoltid. Myndigheten definierar ”sent anlända 
elever” de som påbörjar något av grundskolans fyra sista år eller gymnasienivå. I 
rapporten betonas att undervisningen borde läggas upp mer efter elevens behov.  

Det är viktigt att skolan försöker bygga på elevernas tidigare kunskaper och sociokulturella 

bakgrund istället för att bara kompensera elevernas brister. (Vid sidan av eller mitt i: 2004:47. 

www.skolutveckling.se

 

07.04.04.) 

En slutsats från rapporten är att förberedelseklass kan ses som en segregerande 
åtgärd där eleverna riskerar att fastna i förberedelseklasser utan kontakt med 
omgivande skola och samhälle i stort. Det är även risk att de träffar för få svenska 
elever och därför inte får möjlighet att utveckla det svenska språket. Författarna 
diskuterar hur man skall motverka segregationen och en lösning kan vara att eleven 
får en tillhörighet till en ordinarie klass omgående. En annan åtgärd för snabbare 

http://www.skolutveckling.se
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inslussning kan vara att låta eleverna successivt integreras i vissa ämnen. De 
betonar också ett helhetstänkande kring barnens lärande, vilket stämmer överens 
med Axelssons (1998) holistiska tänkande. Mångfaldsuppdragets rapport betonar 
liksom Blob (2004) vikten av modersmålsundervisning.  

Modersmålsstöd påverkar positivt elevens identitetsutveckling, elevens kunskapsinhämtning 

och elevens möjlighet att utveckla flerspråkighet. (Vid sidan av eller mitt i: 2004:50. 

www.skolutveckling.se. 07.04.04.).  

Några positiva arbetssätt med nyanlända barn, som framhållits i ovannämnda 
undersökning är: 

 

Tillhörande av ordinarie klass från start 

 

Eleven deltar i enstaka ämnen omgående i ordinarie klass 

 

Tilldelning av fadder som kan elevens språk 

 

Gott samarbete mellan personalen på skolan     
(Vid sidan av eller mitt i: 2004. www.skolutveckling.se. 07.04.04)  

Christina Rodell Olgac har skrivit böcker utifrån sina egna erfarenheter av arbete i 
förberedelseklass. Hon berättar att vänskapen mellan barnen i en förberedelseklass ofta 
blir djup, eftersom de går igenom många svårigheter tillsammans och lär sig förstå och 
uppskatta varandra. Rodell Olgac menar att det kan vara lättare att integrera elever i de 
ordinarie klasserna i en skola i ett mångkulturellt område. Klasslärarna har större 
kunskap och beredskap och har klasser sammansatta av barn med varierande kulturell 
och språklig bakgrund. Hon menar vidare att övergången till stor klass ska ske utifrån 
barnens egna förutsättningar och vid en lämplig tidpunkt som kan vara olika från barn 
till barn. Vissa barn vill börja i den vanliga klassen efter första besöket där, medan 
andra helst är kvar i förberedelseklassen och för dem finns en risk att de fastnar där ”år 
efter år”. Författaren diskuterar mest fördelarna med förberedelseklass för flyktingbarn. 
I förberedelseklass får de tid till återhämtning och viss möjlighet att bearbeta de 
trauman de har i bagaget, att skicka dem direkt till stor klass kan vara förödande. Där får 
de inte bearbeta sina tidigare upplevelser och inte lära sig svenska med utgångspunkt i 
sin förförståelse och sina referensramar (Rodell, Olgac: 1995). 

2.2. Internationell artikel 
Jim Cummins är en forskare och pedagog från Kanada som skrivit mycket om 
tvåspråkighetsforskning. År 1986 publicerade han artikeln ”Empowering minority 
students: A framework for introduction”. Femton år senare gjorde han en förnyad 
version om det bestående gapet mellan minoritetselever och övriga och påstår att 
problemet är kvar och eventuellt större. Läskunnigheten minskar och 
utbildningssystemet misslyckas både med elever och i samhället. Reformer har gjorts 
för att implementera ett system med en lägsta standard för alla ämnen och skolor, man 
har också försökt med bland annat tvåspråkig undervisning och multikulturell litteratur. 
Men Cummins tror att konsekvenserna av reformerna inte är någon långsiktig 

http://www.skolutveckling.se
http://www.skolutveckling.se
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förbättring, utan att det istället leder till att politikerna blir mer benägna att privatisera 
skolor i tron att det gör dem effektivare och samtidigt vinstgivande. Orsakerna till de 
misslyckade reformerna tror Cummins är dels att forskning som utmanar rådande 
ideologi om undervisning ignoreras eller ogiltigförklaras, och dels att skolor verkar 
reflektera samhällets maktstrukturer och att dessa maktrelationer är direkt kopplade till 
hur utbildningen blir. Cummins menar att man behöver se på mänskliga relationer i 
skolan och hur identiteter är förmedlade i interaktion mellan lärare och studenter. 

In social conditions of unequal power relations between groups, classroom interactions are 

never neutral with respect to the messages communicated to students about the value of their 

language, culture, intellect and imagination. (Cummins, Harvard Educational Review. (2001). 

Vol. 71, Iss. 4; pg. 649, 8 pgs:2). 

De elever som misslyckas mest i skolan i Nordamerika tillhör minoritetsgrupper som 
historiskt sett aldrig haft en identitet med hög status i skolan eller i samhället. För att 
göra något åt detta måste både dessa elevers nedskrivna identitet, samt den sociala 
maktstrukturen som bevarat detta mönster utmanas. Cummins säger också att lärare inte 
är maktlösa även om de arbetar i tunga miljöer, de har alltid ett val att bestämma vilka 
sociala och utbildningsmässiga mål de vill uppnå med eleverna. 

2.3. Sociokulturellt perspektiv 
Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande innebär att människor handlar i 
praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt i samspel med andra. 
Människor är deltagare i social interaktion (Säljö: 2000).   

Då vi anser att det sociokulturella påverkar inlärning väldigt mycket har vi valt att se 
lite mer på några av Vygotskijs idéer i följande avsnitt. Lev Vygotskij levde och 
verkade under första delen av 1900-talet i dåtida Ryssland och Sovjetunionen. Enligt 
Imsen (2000) var han den första som verkligen erkände kulturens och miljöns betydelse 
i inlärningsprocessen. Hans intention var att utnyttja barnets potential med hjälp av 
omgivning och kultur, hans recept var samspel och aktivitet.   

Vygotskij menar att all intellektuell utveckling och allt tänkande börjar i social aktivitet 
och det individuella självständiga tänkandet kommer från social verksamhet.  

Utvecklingen löper från ett tillstånd, där barnet kan göra saker tillsammans med andra och till 

ett tillstånd, där barnet kan agera ensam. (Imsen: 2000:184)  

Enligt Roger Säljö, en sociokulturell teoretiker som ligger nära Vygotskij, uppträder 
varje funktion i ett barns kulturella utveckling på två plan, först på det sociala planet och 
sedan på det psykologiska. Våra tankar och idéer och vårt sätt att hantera situationer har 
ett socialt och interaktivt ursprung. Därför är vi som individer knutna till vår omgivning, 
dess föreställningsvärld och sociala praktiker. Tänkande, kommunikation och 
handlingar är situerade i kontexter och därför är det viktigt att förstå kopplingen mellan 
sammanhang och individuella handlingar. Människan agerar alltid inom ramen för 
praktiker eller situationen man befinner sig i. Man behöver veta vilka regler som gäller 
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var och när samt utveckla en personlig kunskap om hur sociala praktiker fungerar, för 
att kunna agera på ett accepterat sätt (Säljö: 2000).  

Angående undervisning i nya språk ansåg Vygotskij att undervisning i främmande språk 
är beroende av att eleven nått en viss nivå i modersmålet. Eleven kan ha nytta av 
överföringar från modersmålet till det nya språket, dessutom menade han att då man lär 
sig ett nytt språk ökar medvetenheten om modersmålet, eftersom man jämför de två 
språken (Bråten: 1996).  

Vygotskij betonade ofta lekens betydelse. Ingen lek upprepar exakt en annan, varje 
erbjuder en mängd nya situationer, som varje gång kräver nya lösningar. En sådan lek är 
således den bästa skolan till social erfarenhet. Under leken begränsas och regleras 
barnets ansträngningar av de andra lekandes. I varje lekuppgift är det ett villkor att 
kunna koordinera sitt beteende gentemot de andras, stå i aktivt förhållande till de andra, 
kunna beräkna resultatet av sina handlingar i sammanhang med alla de andras. Sådan 
lek är en social, kollektiv erfarenhet för barn och ett slags redskap för att uppfostra den 
sociala färdigheten och förmågan (Lindqvist: 1996).  

Leken är också en strukturerande resurs som stärker barns förmåga till inlärning enligt 
bland annat en studie av Manuilenko som beskrivs i Säljö (2000). I denna studie klarade 
de yngre barnen bättre av en uppgift när den organiserades som en lek istället för en 
direkt uppmaning från en vuxen. En liknande undersökning gjordes av Istomina som 
studerade barns förmåga att minnas. Denna påvisade att barnens förmåga att minnas 
förbättrades när uppgiften var en del av en lek som de förstod och deltog aktivt i (Säljö: 
2000).     

Alex Nikoljevitj Leontjev, född i Ryssland 1903, har skrivit mycket inom 
utvecklingspsykologi och pedagogisk psykologi. Han menar att även om barnet blir mer 
upptagen av att lära när de börjar skolan så slutar de inte leka. Men lärandet i den tidiga 
skolgången måste vara likt leken, lärandet ska ge många möjligheter att utföra 
handlingspräglade förlopp, som konkreta undersökningar och experiment. Innehållet i 
undervisningen bör vara meningsfullt för att leda till utveckling och lärande. Endast 
genom att göra innehållet relevant och meningsfullt för barnet kan man säkra 
motivationen (Jerlang: 1988).  

Den kontroversiella läsforskaren Frank Smith (2000) framhåller att läsinlärning måste 
vara något lustfyllt, annars går det inte att lära sig något. 

Barn skulle aldrig lära sig tala om de väntade på att vi skulle lära dem talspråket på det sätt 

som vi ofta försöker lära dem att läsa – en meningslös bit i taget. (Smith 2000:165) 

Material och aktiviteter som används vid inlärning måste vara meningsfulla för barnen 
och relaterade till det som de redan vet eller vill veta. För att omgivningen 
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överhuvudtaget skall vara meningsfull strävar barn efter att begripa den omgivning de 
befinner sig i (Smith: 2000).  

3. Metod och genomförande 

3.1. Metodbeskrivning 
Vi har gjort en kvalitativ undersökning. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med 
barn och vuxna. Enligt Kvale är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att få 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld med avsikt att tolka deras mening 
(Kvale:1997). Efter att ha genomfört intervjuerna transkriberade och analyserade vi 
dem. Som alternativ metod hade vi kunnat göra en etnografisk studie med bland annat 
observationer och intervjuer som inom etnografin kallas metodtriangulering. Med 
metodtriangulering försöker man öka tillförlitligheten av undersökningen genom att 
använda flera olika infallsvinklar när man analyserar resultatet. Enligt Kullberg (2004) 
kräver etnografiska studier av denna typ en längre tid ”på fältet”, för att utfallet skall bli 
så tillförlitligt som möjligt. Vi insåg snabbt att denna metod fick väljas bort på grund av 
den begränsade tid vi hade till förfogande.   

Vår studie är induktiv, vilket innebär att den följer upptäckandets väg, till skillnad från 
en kvantitativ undersökning som är deduktiv, eller med ett annat uttryck, bevisets väg 
(Kullberg: 2004). 

3.2. Urval av skolor och intervjupersoner 
Vi har valt att använda fingerade namn och kalla skolorna Tallskolan och Björkskolan. 
Den ena skolan, Tallskolan, valde vi eftersom vi haft en stor del av vår VFU där. Det 
var även ett önskemål från ledningsgruppens sida att vi skulle se närmare på fördelar 
och nackdelar med deras sätt att arbeta med nyanlända elever. Den andra skolan, 
Björkskolan, fick vi kontakt med under en av våra PO-dagar (partner områdes dagar). 
Vi valde att göra observation och intervjuer på den skolan eftersom den arbetar på ett 
annat sätt med nyanlända elever än vår VFU-skola.   

Vi beskriver i följande stycken kort hur de två undersökta skolorna har lagt upp arbetet 
med mottagningen av nyanlända barn.   

Tallskolan   

På Tallskolan har de ingen förberedelseklass. De ansvariga är skolsekreteraren och 
SVAS (svenska som andraspråk) läraren i det arbetslag eleven ska gå i. Sedan 
klassplaceras eleven och besöker klassen och klassläraren. SVAS läraren är ansvarig för 
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de första veckorna då eleven arbetar med denna, hur lång den perioden blir är 
individuellt. Men arbetsplanen den första perioden följer en femveckors modell. Efter 
denna period går eleven mest i klass och klassläraren är främst ansvarig för eleven. Men 
eleven får fortfarande arbeta med SVAS läraren vid behov, i en grupp tillsammans med 
andra elever.  (Stencil, Arbetsplan för svenska som andraspråk, från Tallskolan)  

Björkskolan 

På Björkskolan har de en förberedelseklass. Huvudansvaret för de nyanlända eleverna 
ligger på förberedelseklassläraren, men om de kan lite svenska när de kommer kan de 
också klassplaceras direkt, även om de fortfarande är under förberedelseklasslärarens 
ansvar. Annars klassplaceras barnen efter ett par veckor och hälsar samtidigt på i 
klassen, men sedan kan det dröja några veckor till innan barnen börjar vara med på vissa 
lektioner med klassen. De första lektionerna de är med på är slöjd, gymnastik, musik 
och bild. Efter en tid är de även med på matematiklektioner. Under den här tiden hör de 
dock främst till förberedelseklassen. Förberedelseklassläraren beslutar i samråd med 
klassläraren för permanent övergång till klassen. Det brukar ofta ta upp till ett år innan 
eleverna lämnar förberedelseklassen. När de börjat i klass har de möjlighet att komma 
tillbaka några lektioner i veckan till förberedelseklassläraren, alternativt till en annan 
SVAS lärare (personlig kommunikation förberedelseklasslärare Björkskolan 07.03.07). 

Båda skolor har en liknande inskrivningsprocess. Då det behövs bokar de in en tolk vid 
de första mötena och eleverna erbjuds hemspråksundervisning om det finns en 
hemspråkslärare i barnens språk, alternativt i ett annat språk som barnen kan.   

Vi intervjuade sammanlagt sex lärare och sju elever. Två av lärarna vi intervjuade 
valdes ut eftersom de arbetar mest med de nyanlända barnen och har lång erfarenhet av 
det arbetet, den ena arbetar på Tallskolan och den andra på Björkskolan. De övriga 
lärarna var klasslärare, två från Tallskolan och två från Björkskolan. Samtliga hade 
erfarenhet av barn som var nyanlända till Sverige i sina klasser, vilket var vårt enda 
kriterium när vi valde ut dem. Vi har valt att inte presentera lärarnas kön, utbildning och 
arbetslivserfarenhet närmare, för att uppfylla konfidentialitetskravet. Eleverna valdes ut 
i samspråk med lärarna vi var i kontakt med på skolan, fyra var från Björkskolan och tre 
från Tallskolan. De intervjuade eleverna har samtliga erfarenhet av att komma som 
nyanlända till skolan (och Sverige). Vi frågade lärarna vi var i kontakt med vilka elever 
de trodde skulle ställa upp på en intervju och vilka de trodde skulle klara en intervju 
utan tolk. Av de elever som ville ställa upp och som behövde tolkning, valde vi de där 
tolken, eller hemspråksläraren, hade tid att vara med vid intervjun. Eleverna vi valde ut 
var alla från utomnordiska länder, över hälften var från utomeuropeiska länder. 
Eleverna representerades av båda kön från respektive skola och alla var mellan 10 och 
12 år gamla. Vi valde dessa elever för att få en stor variation i studien, men väljer att 
inte beskriva deras bakgrund utförligare för att behålla deras anonymitet.   

3.3. Förundersökning 
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Innan vi bokade in och genomförde intervjuerna gjorde vi ett besök i 
förberedelseklassen på Björkskolan. Vi gjorde även besök på Tallskolan och var med 
två olika SVAS lärare, som arbetar med nyanlända elever i grupp eller enskilt. Under 
dessa dagar observerade vi verksamheten och fick höra om och se den dagliga rutinen 
för nyanlända barn på respektive skola.  

3.4. Genomförande av intervjuer 
Vi använde oss av en halvstrukturerad intervjuteknik, vilket innebär att vi hade förberett 
frågor som vi ville ha svar på, men ställde samtidigt följdfrågor till svaren då det 
behövdes (Larsson, Ekström: 2000). Vi anpassade vissa frågor efter respektive skolas 
sätt att arbeta med nyanlända elever, genom att fråga om arbete i mindre grupp på 
Tallskolan, samt förberedelseklass på Björkskolan. Vi var även tvungna att formulera 
om några frågor till eleverna beroende på hur länge de hade varit i skolan (se bilaga 3). 
Intervjuerna gjordes vid tre respektive två tillfällen på respektive skola. På Tallskolan 
gjordes intervjuer 07.04.03, 07.04.17 samt 07.04.18 . På Björkskolan gjordes 
intervjuerna 07.03.28 samt 07.04.18.  

Vi spelade in alla intervjuer på mp3 spelare och transkriberade sedan intervjuerna. Vi 
genomförde samtliga intervjuer tillsammans, en av oss ledde intervjun, den andra satt 
med som observatör och ställde följdfrågor och tilläggsfrågor då det behövdes. På den 
första skolan intervjuade vi barnen och läraren i ett ledigt arbetsrum. På den andra 
skolan intervjuade vi barnen inne på en av fritids lokaler som stod tom. Eftersom vi var 
två på alla intervjuer, samt spelade in intervjuerna, kunde vi fokusera mer på vad 
intervjupersonerna svarade och vilka följdfrågor som behövdes. Samtliga intervjuer 
varade mellan 15 och 30 minuter. Förhoppningsvis kände sig eleverna bekväma 
eftersom de blev intervjuade i en miljö de är vana att vistas i. Vi intervjuade samtliga 
barn enskilt, men vid tre tillfällen fanns hemspråksläraren med som tolk under 
intervjun. 

3.5. Etiska aspekter 
När forskning om människor bedrivs är det absolut nödvändigt att de etiska riktlinjerna 
följs. Man bör också innan forskningen påbörjas göra en avvägning om det värde som 
resultatet av forskningen förväntas ge, uppväger möjliga risker i form av negativa 
konsekvenser för de som deltagit i undersökningen (Kvale: 1997). Vi anser inte att vår 
studie kommer att medföra skada för de intervjuade och att fördelarna med studien 
uppväger eventuella nackdelar. Tvärtom hoppas vi att studien skall hjälpa till att belysa 
olika rutiner och metoder för mottagning av nyanlända barn, som kanske kan förändras 
till det bättre.   

Humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR:1999) har fastslagit fyra 
huvudkrav som alltid skall följas för att uppfylla de etisk krav som gäller för en 
humanistisk- samhällsvetenskaplig undersökning. 
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De fyra huvudkraven är: 

 
Informationskravet 

 
Samtyckeskravet 

 
Nyttjandekravet 

 

Konfidentialitetskravet   

3.5.1. Informationskravet 

Informationskravet uppfyllde vi genom att i förväg berätta för våra informanter, både 
lärare och elever, om vårt syfte för studien, vilken metod vi skulle använda och vilka 
villkor som gäller när man deltar i en undersökning som denna. I några fall har 
informationen skett genom tolk så inga missförstånd skall uppstå. Innan vi startade 
intervjuerna var vi noga med att berätta att de när som helst kunde avbryta eller ångra 
sig efteråt och att vi i så fall raderar det inspelade och transkriberade materialet. 

   

3.5.2. Samtyckeskravet 

Informationen gavs i samband med att vi bokade in tider för intervjuerna då personerna 
samtidigt gav sitt samtycke till att intervjuas, som är ett av de etiska kraven som skall 
uppfyllas. Samtycke måste bland annat ges när deltagaren är aktiv i undersökningen, 
vilket lärarna var, eller om personen är under 15 år, vilket samtliga elever var.  Ett 
samtyckesbrev gavs till respektive lärare, som vidarebefordrade det till elevernas 
vårdnadshavare för underskrift och som innan intervjuerna påbörjades, samlades in av 
oss (se bilaga 4).     

3.5.3. Nyttjandekravet 

I samband med att vi påbörjade intervjuerna berättade vi att det insamlade materialet 
enbart skulle användas till vårt examensarbete och inte i något annat syfte, och 
uppfyllde således informationskravet än en gång.   

3.5.4. Konfidentialitetskravet  

Vid varje avslutad intervju påpekade vi att informanterna skulle förbli anonyma, det vill 
säga inte anges vid sina riktiga namn och detsamma gällde namnet på skolorna där de 
undervisar eller är elever. Vårt materiel förvarades på ett sådant sätt att det inte skulle 
komma i orätta händer och transkriberades på ett sådant sätt att bara vi själva kunde 
identifiera deltagarna.  
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3.5.5. Rekommendationer 

Förutom de regler som HSFR har sammanställt finns det även en del rekommendationer 
som är önskvärda att man tar i beaktande. De väger dock inte lika tungt som reglerna. 
Rekommendation 1 säger att forskare bör ge deltagare i en studie möjlighet att ta del av 
etisk känsliga avsnitt eller kontroversiella tolkningar innan publicering. (HSFR.)  

Vi anser inte att vår studie innehåller några etiskt känsliga avsnitt som skulle föranleda 
att någon skulle behöva läsa vår rapport innan publicering. Rekommendation 2 säger att 
man om möjligt bör ge deltagare upplysning om var det publicerade materialet kan 
läsas. Flera lärare har uttryckt önskan att få läsa studien när vi är klara och vi upplyste 
om att vår uppsats är en offentlig handling som kommer att e-publiceras. 

Att berörda parter får ta del av det de har medverkat i, kan öka intresset i allmänhet för 
folk att ställa upp i empiriska undersökningar. Detta är viktigt enligt HSFR för att kunna 
fortsätta bedriva samhällsinriktade forskningsstudier.     

3.6. Litteratursökning 
Vi började söka svensk litteratur och tidigare undersökningar som handlade om arbete i 
förberedelseklasser och med flyktingbarn. Vi ville gärna knyta an vår studie till en teori 
och då kom vi in på litteratur med sociokulturellt perspektiv och dess syn på lärande. 
Ganska tidigt läste vi också böcker om intervjuteknik och kvalitativa intervjuer och 
analyser. 

Det verkade till en början svårt att hitta relevant litteratur, antagligen mycket på grund 
av att ”målgruppen varken är prioriterad eller bevakad” som tidigare konstaterats av 
Mathias Blob (2004). Av en slump fick vi information via Sveriges televisions (SVT) 
program ”Kunskapskanalen” där de hade ett reportage om en skola i Göteborg som 
arbetade på ett lite annorlunda sätt med nyanlända elever och deras föräldrar. I 
programmet medverkade tvåspråkighetsforskare Monika Axelsson som bland annat är 
verksam vid Stockholms Universitet. Efter mailkontakt med henne fick vi tips om en 
egen studie hon hade gjort tillsammans med etnologforskaren Riika Norrbacka-
Landsberg på två klasser i Botkyrka. Denna studie gav oss vidare uppslag till ytterligare 
litteratur. Via mailkontakt med Skolverket fick vi vetskap om en pågående utredning. 
Vi har även sökt förslag på litteratur och tidigare undersökningar via hemsidor som 
handlar om andraspråk och språkforskning. Via lärarhögskolans hemsida sökte vi i 
databas ProQuest Education Journals efter en internationell artikel. 

3.7. Analysmetod 
Efter att vi transkriberat intervjuerna påbörjade vi analysen. Enligt Kvale är dock 
utskriften en konstruktion; en muntlig kommunikationsform har blivit en skriftlig. Varje 
utskrift från ett sammanhang till ett annat innehåller olika bedömningar och avgöranden 
(Kvale:1997).  
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I vår analys av de transkriberade intervjuerna letade vi efter mönster eller kategorier i 
intervjupersonernas uttalanden. Vi delade upp svaren under respektive skola under 
kategorierna. Den första kategorin vi ville besvara var: 

 
På vilka sätt de undersökta skolorna arbetar med nyanlända barn  

Vi kategoriserade in lärarnas intervjusvar i följande tre kategorier:  

 
Synen på syftet med arbetet med nyanlända barn 

 

Fördelar och nackdelar med undervisning i mindre grupp 

 

Fördelar och nackdelar med undervisning i klass 

Elevernas svar kategoriserades in enligt följande: 

 

Fördelar och nackdelar med undervisning i mindre grupp 

 

Fördelar och nackdelar med undervisning i klass 

 

Elevernas syn på hur man bäst integreras in i skolan  

Även om eleverna på den ena skolan har erfarenhet av förberedelseklass och eleverna 
på den andra skolan har erfarenhet av undervisning i mindre grupp med SVAS lärare 
sammanställer vi här svaren under samma rubrik, men uppdelat under respektive skola. 
Mindre grupp innebär således förberedelseklass eller mindre grupp med SVAS lärare. 
Med klass menar vi ordinarie klass.  

Efter att ha kategoriserat och redovisat intervjusvaren kommer vi att jämföra dem med 
tidigare forskning inom samma område, samt de teorier vi tagit upp tidigare. 

3.8. Problem med vår metod 
Det är svårt att göra barnintervjuer, inte minst för att man gärna hjälper barnen på vägen 
med riktade följdfrågor, speciellt om svaren är kortfattade. Då vi haft 
verksamhetsförlagd utbildning i den ena skolan kan vår objektivitet ha påverkats. Vi 
känner till verksamheten, lärare och elever bättre på den skolan. Då några av barnen 
behövde tolk kan både frågor och svar ha förvanskats något.   

Att använda sig av en kvalitativ metod anses av många forskare som en mindre 
tillförlitlig metod (Kvale: 1997, Kullberg: 2004). Detta sätt att undersöka ett förhållande 
går inte att mäta på samma sätt som man kan göra med en kvantitativ undersökning. Det 
ställer därför stora krav på forskaren själv i en kvalitativ undersökning att den blir så 
tillförlitlig som möjligt enligt Kullberg. Då vi inte ens kan kalla oss forskare och 
dessutom inte har erfarenhet av större undersökningar kan vi inte hävda att denna 
undersökning kan anses vetenskapligt underbyggd och bevisad. Kullberg (2004) skriver 
att en kvalitativ metods tillförlitlighet till stor del beror på forskarens erfarenhet. 
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4. Resultatredovisning 

4.1. På vilka sätt tar de undersökta skolorna emot 
nyanlända barn 

Björkskolan 

Skolan har en förberedelseklass, men barnen får tidigt en klasstillhörighet. Hur snabbt 
de slussas ut i klasserna beror på deras tidigare skolbakgrund, mognadsnivå och hur bra 
de har kommit in i det svenska språket. I de flesta fall går barnen permanent över till 
klassen efter drygt ett år. Tidpunkt bestäms av förberedelseklasslärare i samråd med 
klasslärare. Barnen skall kunna så pass bra svenska att förberedelseklassen inte längre 
fyller något behov.   

Tallskolan 

Skolan har ett individuellt mottagande för nyanlända barn med fem intensivveckor med 
SVAS lärare. Barnen introduceras oftast för klassen från första dagen, till exempel på en 
gemensam rast och efter det är de med på gymnastik och musik. Efter fem veckor ska 
de kunna gå ganska mycket i klassen. Hur mycket det blir avgörs av klassläraren, SVAS 
läraren och omständigheter i verksamheten.  

4.1.2. Sammanfattning 
Inskrivning och presentation ser likvärdigt ut på båda skolor, liksom att undervisning 
läggs upp av förberedelseklassläraren och SVAS läraren. Målet är att integrera eleven i 
den vanliga skolverksamheten, men med hänsyn till individuella omständigheterna, så 
fort som möjligt.  

4.2. Lärarnas uppfattning 

4.2.1. Synen på syftet med arbetet med nyanlända barn 

Björkskolan 

Samtliga lärare på Björkskolan betonade det sociala och att eleverna skall känna sig 
trygga i början. En lärare menade att man skall tillvarata elevens helhetsinsyn och 
försöka förstå hur det är att vara ny i Sverige. Man skall inte fokusera på kunskaper i 
början utan eleven skall få ”landa här och nu i Sverige” (citat, lärare) och på så sätt integreras så 
snart som möjligt i det svenska samhället. En annan lärare tyckte att barnen skall få en 
trygg start och lära sig språket i lugn och ro genom att gå i en förberedelseklass. 
Samtidigt menar hon att varje elev skall tas emot individuellt och tycker att det är 
positivt att man anpassar man sig efter den nyanlända eleven på deras skola. Den tredje 
läraren tycker inte att det inte det spelar så stor roll vilken grupp den nyanlända eleven 
går i, i början, eftersom eleven får social träning, liksom språkträning, även i 
förberedelseklassen.  
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Tallskolan 

En lärare uttryckte att ett syfte är att det skall vara ett individuellt mottagande. En av 
skolans tankar är att man ska försöka hjälpa barnen i sina klasser så mycket som möjligt 
och plocka ut dem så lite som möjligt. 

En av lärarna tyckte att inlärningen av svenska var det viktigaste att prioritera, för det 
sociala kommer alltid in ändå. De två andra lärarna var rätt överens om att det sociala är 
det som bör fungera i första hand. För om det inte fungerar går det inte att lära barnen 
svenska. ”Får man det sociala att fungera, så lär de sig svenska på ett annat sätt, då vill de vara med. 

De vill förstå vad kompisarna säger.”  Samma lärare betonade att barnet skall känna sig som en 
del i en klass direkt. En lärare uttryckte en önskan att kunna ha mer tid till dialog med 
föräldrarna i början, vilket försvåras av behovet av tolk, eftersom tolktiden är 
tidsbegränsad.  

4.2.2. Fördelar och nackdelar med undervisning i mindre grupp  

Björkskolan 

En lärare på Björkskolan tycker att en fördel med förberedelseklass är att eleverna får 
chansen att i lugn och ro lära sig hur det fungerar i Sverige och skolan, för i början är 
det så mycket för dem. Man kan anpassa undervisningen mer med en förberedelseklass 
och jobba i den takt som barnen behöver. En annan lärare tycker förberedelseklass är 
bra för barnen, eftersom de har en liten grupp och andra elever som är i samma 
situation, förhoppningsvis någon som talar deras språk. Att ha en förberedelseklass 
underlättar för klasslärarna, eftersom förberedelseklassläraren sköter kontakter med bl.a. 
föräldrar och modersmålslärare och hittar lämpligt pedagogiskt material samt kan ha en 
större förståelse för och kännedom om de här barnen. Det är också en fördel för 
föräldrarna, att ha en person som de kan komma till med alla sina frågor. En lärare tog 
upp en fördel med att skolan har en förberedelseklass, om den finns så har man ju en 
valmöjlighet i hur man vill slussa in eleven. En fördel är också när skolan har en 
förberedelseklass och eleven går vissa lektioner i klass, att eleven får två 
grupptillhörigheter, att känna sig trygg i. En lärare såg tryggheten som en fördel med 
förberedelseklass ”börjar du i klassen direkt så får du kanske svenskan snabbare för att du helt enkelt 

är tvungen, men du kommer att sakna tryggheten”.  En nackdel är att man inte fokuserar lika 
mycket på fackämnen i förberedelseklass, eleverna får inte med sig allt som eleverna i 
den ordinarie klassen lär sig. 

Tallskolan 

En lärare menade att en fördel med undervisning i mindre grupp är att klasslärarna blir 
avlastade och de kan tycka att det är svårt att ta hand om de nya. Två lärare tyckte att 
det är bra när eleverna blir direkt integrerade, samt går i en mindre grupp istället för i 
förberedelseklass, eftersom eleverna då slipper bli utpekade och specialbehandlade på 
ett negativt sätt. ”Det blir liksom lite dom och vi på något annat sätt tror jag” . En nackdel med 
undervisning i mindre grupp tyckte en lärare var att kunskapsutbudet begränsas, i den 
mindre gruppen prioriteras mest svenskundervisning. En lärare funderar på att det kan 
vara en fördel att man får mer tid för att prata i en mindre grupp än i en stor klass. En 
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lärare tyckte en nackdel om man har en förberedelseklass var att det blir svårare att hitta 
jämnåriga kamrater i den. En lärare tror inte att förberedelseklass är så bra: ”Dels kan det 

hamna barn där med olika språk, de kan inte ge varandra svenskan, som när det kommer in ett barn här 

så kan de ju få svenska från alla andra barnen.”   

4.2.3. Fördelar och nackdelar med undervisning i klass 

Björkskolan 

En lärare ser en fördel i att de kommer in i systemet, in i skolsystemet på en gång. En 
fördel är att man får kompisar fortare och lär sig lite mer vardagssvenska. Alla lärare tog 
upp att en fördel är gemenskapen i klassen och att känna sig som en del av klassen. En 
nackdel är att det är knepigt med språket i stor klass, man skulle bli tvungen att sitta 
med eleven väldigt mycket och blir på så sätt väldigt låst. En lärare uttryckte 
svårigheten med klass så här: ”för jag tror det är svårare för dem att komma in, det blir ju jättemycket 

för dem, och kan inte språket och en massa nya barn och en massa nya saker, så jag tror att det är 

svårare att komma direkt in” 

Tallskolan 

Samtliga lärare ser fördelar med att undervisa eleverna i klass. En lärare säger att om 
barnen får vara med i klass från början så integreras de i gruppen snabbare och 
klasskamraterna blir mer måna om att ta hand om dem.  

En nackdel med att ha barnen i klassen är att man som lärare har dåligt samvete, att man 
inte riktigt hinner med barnen och inte har tid att sitta med dem. En annan nackdel som 
nämndes är att för mycket av undervisningen går över deras huvuden, den normala 
situationen blir att barnet sitter och tänker på något annat. Men en annan lärare åsikt 
motsäger detta: ”Förvånansvärt fort kommer de in. Jag vet inte riktigt hur. Barn, de snappar upp på ett 

helt annat sätt än vi med språk och allting. De förstår saker jag gör och efter ett tag lär de sig rutinerna” .  

En lärare som överlag menar att direktintegrering i klass är bra, menar ändå att om 
eleven inte har någon i stora klassen som pratar dess språk så kan det vara en nackdel. 
”…sen är det ju så att det är väldigt orättvist, en del barn får ju ingen hjälp av någon som har samma 

språk…”  

4.2.4. Sammanfattning 

Samtliga lärare anser att grupptillhörighet har en stor betydelse för att känna att man 
som ny elev är en del i ett sammanhang. Lärarna på Björkskolan tyckte det var positivt 
när de nyanlända barnen går på fritids, det blir lättare att komma in i klassen när de även 
träffar sina klasskompisar där. Det blir lite som klassrumssituationen, fast inte så 
inriktat på kunskaper. På Tallskolan betonade lärarna hur viktigt det är att barnen ska 
komma in i klassen och där utveckla det sociala samspelet, medan Björkskolan inte såg 
klassen som det viktigaste sociala forumet, utan istället såg förberedelseklassen och 
fritids som viktiga för social träning. På Tallskolan var lärarna överens om att det bästa 
sättet är att integrera nyanlända barn direkt i klass, men med stöd av SVAS lärare. På 
Björkskolan däremot är lärarna övertygade om att deras arbetssätt med 
förberedelseklass är det bästa för dem. Förberedelseklassläraren har en annan 
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kompetens och förståelse, det underlättar för klassläraren i arbetet kring en nyanländ 
elev och eleven får dessutom två grupptillhörigheter.  

4.3. Elevernas uppfattning 

4.3.1. Fördelar och nackdelar med undervisning i mindre grupp 

Björkskolan  

Några fördelar flera av eleverna var överens om var att läraren i förberedelseklassen har 
mer tid, man får förklaring i lugn och ro och lär sig svenska i en lugnare takt. ”…för då 

kan man lära sig lite och lite när man kommer…” De flesta elever uttryckte att de kände sig 
tryggare i förberedelseklassen. Två barn tyckte också att man skulle vara längre i 
förberedelseklassen för att bli bättre och säkrare på svenska innan man började i vanlig 
klass. 

Tallskolan  

Eleverna tyckte att de hade haft det bra i den mindre gruppen, men uttryckte inget 
speciellt som var positiv med den undervisningsformen. En nackdel med arbete i mindre 
grupp tyckte en elev var att man bara fick sitta med boken och skriva, medan man i den 
stora klassen fick göra mer roliga saker. En annan elev berättade att de andra eleverna i 
den mindre gruppen ibland pratade ett språk som han inte kunde.   

4.3.2. Fördelar och nackdelar med undervisning i klass 

Björkskolan 

En elev sa att i den stora klassen sitter man bara och lyssnar och kan inte arbeta på som 
de andra. Andra nackdelar som kom upp är att man känner sig ensam som ny i klassen, 
att kamraterna pratar fort och att läraren är upptagen och inte har tid att förklara. Ibland 
kände de sig också utanför i den stora klassen. En elev uttrycker skillnaden med 
förberedelseklass och stor klass så här: ”Dom berättar med ord och liksom tar kopior och förklarar 

väldigt lugnt och man lär sig ord för ord. Men i den stora klassen, dom har inte tid att lära oss” . 

En elev tyckte att en fördel var att man fick mer kompisar i den stora klassen och 
berättade också att det var lätt att förstå kompisarna, speciellt på rasten. Två andra 
elever uttryckte däremot att de förstår läraren bättre än sina klasskompisar.  

Tallskolan 

På Tallskolan var alla överens om att det är roligare i klassen, man får göra roliga saker. 
De tyckte också det var positivt att tidigt få kompisar. De barn som integrerats väldigt 
tidigt till sina klasser uttryckte att de tyckte det var roligt i klassen, den enda uttalade 
nackdelen med vanlig klass var att ”…om man kommer direkt till klassen och dom gör frågor ur 

boken så förstår man ingenting…”  Barnen på Tallskolan tyckte att man lär sig svenska under 
tiden man är med i den vanliga klassen. 
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4.3.3. Elevernas syn på hur man bäst integreras in i skolan  

Björkskolan 

Eleverna på Björkskolan tyckte det var ett bra sätt att börja i förberedelseklass och 
sedan gå över till vanlig klass. De hade ingen erfarenhet av hemspråkslärare i klassen, 
men skulle ha uppskattat att ha med en hemspråkslärare som kunde översätta och 
förklara när de inte förstod. Två elever på Björkskolan tyckte också att man skulle 
plugga mera hemma för att lära sig svenska snabbare. En elev gav också förslaget att 
man skulle göra utflykter och vara med de nyanlända mer, så att de inte känner sig 
utanför och ledsna. En elev uttryckte att han/hon gärna börjat på en högre nivå i vissa 
ämnen.  

Tallskolan 

På Tallskolan tyckte eleverna att det bästa är att få vara med klassen direkt, men menade 
samtidigt att det kan vara svårt att förstå om man kommer direkt in i en klass. Därför 
tyckte de att det var bra som de själva haft det, att ha mycket lektioner med SVAS 
läraren de första veckorna. De som hade erfarenhet av att ha med hemspråksläraren i 
klassen tyckte det var bra, men det var inget de efterfrågade i någon större utsträckning. 
En elev tyckte det var konstigt och tråkigt att hon bara fick rita och rita i början, när hon 
ville göra mer ”skolgrejer”. En annan elev berättade att han kunde hela matteboken 
direkt, eftersom han kommit längre i matematik på sin förra skola. En elev på 
Tallskolan och en på Björkskolan berättade att de haft med sig en annan jämnårig 
nyanländ elev både i den mindre gruppen och i klassen, vilket de upplevde som en stor 
trygghet.  

4.3.4. Sammanfattning 

Fördelarna med undervisning i klass tyckte nästan alla elever var att där har man fler 
kompisar att leka och prata svenska med. Några elever sa att de förstod kamraterna 
bättre än läraren, speciellt på rasterna. Eleverna på Björkskolan var mer positiva till 
undervisning i mindre grupp än eleverna på Tallskolan. Eleverna på Tallskolan 
upplevde det som att inlärningen av svenska tog ”lagom” lång tid. 

Det visade sig att alla tyckte att sättet de arbetade med på deras skola var bra eller det 
bästa. Något som också framkom i intervjuerna var att det är viktigt att få börja på den 
ämnesnivå man varit på i sin skola i hemlandet, även om man inte kan svenska än, till 
exempel i matematik. Eleverna på båda skolorna verkade överens om att 
hemspråksläraren fyllde en viktig funktion. 

En elev berättade spontant om sin känsla att komma till ett nytt land: 

Det är väldigt spännande att komma till ett nytt land med en ny kultur. Man ändrar på en gång 

kulturen och träffar andra människor med andra språk och man ska försöka anpassa sig till det 

här samhället, som man inte har en aning om vad det handlar om, och det är spännande. 
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5. Analys och diskussion 

Vi har valt att väva ihop analysen av resultaten från intervjuerna med en diskussion, där 
vi återkopplar till tidigare forskning samt våra egna tankar. 

5.1. Sociokulturellt perspektiv 
Det upplevdes som att barnen i Tallskolan kände sig tryggare i sin klass och menade att 
man frågar en kamrat om man inte förstår, medan barnen i Björkskolan hellre hade velat 
ha med sig hemspråksläraren i klassen, för att på så sätt känna sig tryggare. Det verkar 
som att om man är klassplacerad direkt känner man sig mer ”hemma” och trygg i 
klassen. Barnen verkade mer motiverade att lära sig svenska när de snabbare 
introducerades i en klass och blev mer tvingade till att prata svenska. Förutom att de 
ville förstå vad som sades på lektionerna så betonades speciellt att man ville kunna leka 
och förstå sina kamrater på rasterna. Vygotskijs tankar om att allt börjar i social aktivitet 
och att utveckling börjar med att barn gör saker tillsammans till ett tillstånd där de 
agerar ensamma, kan man säga innebär att barn behöver andra barn för att lära sig 
(Imsen: 2000). Detta bekräftas av två av lärarna på Tallskolan som betonade att den 
sociala situationen måste prioriteras, eftersom det är först när den fungerar som barnen 
kommer att kunna lära sig svenska, det var i varje fall deras erfarenhet.   

Det är också intressant med det ”osynliga” lärandet som barn verkar ta till sig, när de 
sitter med i klassen och lyssnar, när de får jämnåriga kamrater att prata med och vill och 
måste prata svenska. En lärare uttryckte sin förvåning över hur snabbt barnen snappar 
upp saker och lär sig rutinerna i klassen.  

Eleverna i Björkskolan betonade mer att det är bra att få lära sig svenska i lugn och ro 
innan man kommer in i en klass, medan eleverna på Tallskolan uttryckte att de ville lära 
sig svenska snabbt för att kunna prata med sina nya kompisar. Barnen uttryckte att de 
ville anpassa sig snabbt till sin nya klass. I ett sociokulturellt perspektiv agerar 
människan inom ramen för situationen hon befinner sig i, som hur man skall vara och 
vad man skall säga (Säljö: 2000). Att människan anpassar sig till situationen där man är, 
som bland annat Säljö hävdar, bekräftas av att barnen på Björkskolan trodde på att lära 
sig i förberedelseklassen i lugn och ro, medan barnen på Tallskolan ansåg att man lärde 
sig bäst svenska direkt i klassen.  

Eleverna såg positivt på att ha hjälp av hemspråksläraren i klassen, även lärarna tyckte 
att det kunde vara positivt i vissa situationer. Blobs undersökning (2004) samt 
mångfaldsrapporten (Skolverket: 2004) påvisar samma sak. Blob skriver att en av 
strategierna för att öka kvalitén i introduktionen är att ha ett stort samarbete med 
modersmålslärare. Eftersom båda våra undersökta skolor tycker det är viktigt och 
erbjuder sina barn hemspråksundervisning kanske den kunde utvecklas och även bli 
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erbjuden på klassens tid, inte alltid utanför klassrummet. Vygotskij betonade vikten av 
att utvecklas på sitt hemspråk och att medvetenheten om modersmålet ökar när man lär 
sig ett nytt språk (Bråten: 1996). Att lära sig modersmålet och det nya språket så nära 
varandra som möjligt borde vara det optimala och något som skulle eftersträvas mer i 
skolorna.   

Några av barnen vi intervjuade sa att de förstod sina kamrater bättre på rasterna när de 
lekte. De flesta ville vara med sina nya klasskamrater och leka, men en SVAS lärare sa 
att ofta hittar de inga jämnåriga kompisar om de bara går i en förberedelseklass och blir 
således ganska ensamma. Enligt Vygotskij har leken en ovärderlig betydelse för att få 
social erfarenhet (Lindqvist:1996). I tidigare nämnda undersökningar av Manuilenko 
och Istomina beskrivs att barn lär sig och minns bättre i leksituationer (Säljö: 2000), 
vilket överensstämmer med elevernas svar som vi fick i våra intervjuer. Vi tror att leken 
är ett ovärderligt sätt att både lära sig ett språk och sociala koder när man som barn 
kommer till ett nytt land och kultur. Att som nyanländ snabbt få jämnåriga kompisar har 
många fördelar, som att barnen får den sociala erfarenhet som lek och umgänge ger. 
Dessutom utvecklas språket när man får använda det mer och som barnen själva 
uttryckte det, det är inte roligt att känna sig ensam i början. En lärare tyckte att en fördel 
med förberedelseklass var att eleverna i den har andra elever som är i samma situation, 
Rodell Olgac (1995) berättar om djupa vänskapsrelationer från sina erfarenheter med 
förberedelseklasser. Hon säger också att det är lättare att integrera elever in i klasser i 
mångkulturella områden. Samma åsikt hade två av de intervjuade lärarna.  

Några av eleverna vi intervjuade berättade att det var viktigt att som nyanländ få 
fortsätta på den ämnesnivå de haft i hemlandet, även om man inte kan så mycket 
svenska. ”Vid sidan av eller mitt i” – rapporten (2004) beskriver att man i 
förberedelseklasser har en tendens att ställa lägre krav på eleven. I rapporten betonades 
även att man ska bygga på elevernas tidigare kunskaper istället för att se på vad de inte 
kan. Under vårt arbete såg vi i varje fall ett par elever vars tidigare kunskaper inte togs 
till vara fullt ut. Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv behöver innehållet i 
undervisningen vara meningsfullt för att leda till utveckling och lärande. Enligt 
Leontjev bör man göra innehållet relevant och meningsfullt för att få barnet motiverat 
(Jerlang: 1988). Även Smith (1986) betonar detta, han menar att det inte går att lära sig 
något som inte uppfattas som meningsfullt, både aktiviteter och material måste vara 
meningsfulla och relatera till barnen. En lärare tog upp att kunskapsutbudet är begränsat 
i undervisning i mindre grupp.   

5.2. Förberedelseklass alternativt direkt 
integrering 
Att arbeta med förberedelseklasser ses som både positivt och negativt. Enligt rapporten 
”Vid sidan av eller mitt i” (skolverket: 2004), samt Rodell, Olgac (1995) kan elever 
riskera att fastna i förberedelseklasser. Denna negativa aspekt uttrycks även av två 
lärare i vår studie, att det finns en risk att eleven blir kvar för länge i förberedelseklass, 
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om skolan har en ”traditionell” förberedelseklass. Däremot tyckte ingen av lärarna att 
detta var något problem i deras nuvarande mottagningsmetod. Ovanstående rapport tar 
även upp den segregerande effekt som en förberedelseklass kan ha, en lärare gav ett 
exempel på detta genom att beskriva en risk för ett ”vi och dom” tänkande. 
Specialklasser har alltid setts som lite udda av övriga elever, något som vi själva 
upplevde under vår skoltid. Därför kan det vara synd om nyanlända elever som redan är 
i ett utanförskap ytterligare skall segregeras. Dessutom, som nämndes i rapporten, finns 
risken att de träffar för få svenska elever. I rapporten såg man en lösning genom att 
integrera eleverna direkt i ordinarie klass, något våra undersökta skolor även verkar 
tycka.   

Enligt myndigheten för skolutveckling är föräldrarnas medverkan i 
inskolningsprocessen viktig för en bra integrering, syftet är att föräldrarna skall hjälpa 
till att identifiera de nyanländas kunskaper i olika ämnen (myndigheten för 
skolutveckling: 2007). I Axelssons och Norrbacka, Landsbergs (1998) undersökning 
tonades föräldrarnas medverkan ned av skolpersonalen. I vår egen undersökning 
nämnde några av lärarna föräldrakontakten som en viktig del i ett fungerande 
skolarbete.   

Myndigheten för skolutvecklingen (2004) har framhållit några positiva arbetssätt i sin 
undersökning, som vi tycker stämmer väldigt bra överrens med arbetsmetoden som 
används på våra undersökta skolor och då speciellt på Tallskolan. Ett är att eleverna får 
tillhöra ordinarie klass från dag ett. Hit hör även att eleven deltar i enstaka ämnen 
omgående i sin klass, även om de har många lektioner med SVAS lärare den första 
tiden. Om möjlighet finns är tilldelning av en fadder som kan elevens språk positivt. 
Detta är något som Tallskolan eftersträvar. En lärare berättar att man även tagit hjälp av 
skolans lokalvårdare som talade samma språk som en elev. Något som också betonades 
i ovannämnda rapport, som tecken på ett positivt arbetssätt, var ett gott samarbete 
mellan personalen på skolan. Tallskolans förmåga att ta tillvara på elevers och personals 
resurser befästes av uttalandet om lokalvårdaren. Även Björkskolan stämde in på delar 
av rapportens slutsatser om ett bra arbetssätt, genom samarbete och engagemang från 
personalen, samt tidigt deltagande i klass.  

5.3. Riktlinjer gällande arbetet med nyanlända 
barn 
Något som framträdde tydligt när vi studerade tidigare forskning var avsaknaden av 
nationell och kommunal styrning gällande mottagning av nyanlända barn. Våra skolor 
arbetade efter egna utarbetade arbetsplaner, trots att de ligger i samma kommun. I 
samtliga rapporter vi läst har det framkommit att bristen på tydlig vägledning och 
kunskap om målgruppen är ett av de största problemen. Att denna grupp inte är 
prioriterad verkar även stämma överens på den internationella arenan. Cummins (2001) 
skriver att orsaker till att minoritetsgrupper oftare misslyckas i skolan än andra elever, 
beror på att dessa gruppers kulturer har en lägre status i samhället. Detta leder till att de 
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inte blir politiskt prioriterade, de får inte tillräckligt med resurser och det forskas inte 
tillräckligt kring dem. Även om Cummins skriver om minoritetsgrupper som redan bor i 
landet, tycker vi att delar av hans resonemang även stämmer in på vår målgrupp. Det är 
förvånande att Sverige, som väldigt länge har haft stor invandring, inte förrän nu har 
insett behovet eller kanske rent av har insett behovet, men inte velat prioritera denna 
grupp. I dagens segregationsdebatt borde snabb integrering prioriteras högre, vilket 
borde leda till att nyanlända snabbare kommer in i samhället och språket.     

I Axelsson och Norrbacka-Landsberg (1998) skriver de att rektorns erfarenhet av ämnet 
har en stor påverkan på hur undervisningen läggs upp, vilket troligen är en konsekvens 
av att riktlinjer saknas. Detta bekräftas i vår egen undersökning, där vi upplevde att 
rektorn på en av skolorna hade en klar pedagogisk vision om hur arbetet skulle gå till 
och varför man gjorde på detta sätt.        

6. Slutsatser 

Under vår studie ville vi se på hur två olika skolor arbetar med nyanlända barn. Trots att 
upplägget verkade lite olika i skolornas dokument visade det sig att arbetssättet var rätt 
likvärdigt. Målet med arbetet med nyanlända barn är att de skall integreras i en ordinarie 
klass så snabbt som möjligt med hänsyn till individen och omkringliggande 
omständigheter. Men det som skiljer dem åt är att den ena skolan har en 
förberedelseklass, där eleven är en längre period, medan den andra skolan klassplacerar 
eleven direkt, även om han eller hon går hos SVAS lärare de första veckorna. 
Integrering i enstaka ämnen sker rätt omgående på båda skolor.     

Alla lärare på respektive skola verkade tycka att deras arbetssätt var det bästa. De var 
också överens om att grupptillhörighet har en stor betydelse. En skillnad var att på den 
ena skolan betonade lärarna klasstillhörighet, som den eftersträvade sociala 
interaktionen, medan lärare på den andra skolan uttryckte att det sociala tillgodoses lika 
mycket i förberedelseklassen.   

Även eleverna var överlag nöjda med hur deras inskolningsperiod såg eller sett ut. På 
skolan med förberedelseklass var eleverna mer positiva till undervisning i mindre 
grupp, medan eleverna på skolan med direkt integrering tyckte bättre om undervisning i 
klass. Dessa elever trodde att de lärde sig bättre svenska i klass, medan eleverna på den 
andra skolan trodde att man lärde sig bäst i lugn och ro i en mindre grupp. En fördel 
som alla var överens om med undervisning i klass var att där har man fler kompisar att 
leka och prata svenska med. Några elever påstod att de förstod kamraterna bättre än 
läraren, speciellt på rasterna. Eleverna på båda skolorna verkade överens om att 
hemspråksläraren fyllde en viktig funktion.  
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Utifrån våra resultat verkar Vygotskijs teorier om vikten av socialt samspel i 
inlärningssituationer att stämma. Eleverna uttryckte sitt behov av att tillhöra en grupp 
och lärarna betonade hur viktigt det sociala är i början. Vi tror även, liksom en lärare 
sade, att barn snappar upp mycket när de är med i en grupp, genom att lyssna på och 
härma efter kamraterna, för att sedan kunna använda kunskaperna på egen hand.   

Som vi tidigare nämnt är avsaknaden av nationella riktlinjer en stor anledning till den 
variation och de ogenomtänkta mottagningsmetoder många skolor använder. 
Variationen i sig behöver inte vara ett problem, men elever bör vara berättigade till en 
likvärdig utbildning. Det vi har sett på våra skolor bekräftar detta, de arbetar visserligen 
på två olika sätt, men verksamheten verkar strukturerad och genomtänkt.   

Det vi tycker borde vara det viktigaste är att hitta en mottagningsmetod som fungerar 
bäst för den enskilda eleven, men inom ramen för reglerande nationella riktlinjer. 

Och kanske ska man inte välja mellan system, utan kunna ha olika system som fungerar 

parallellt med varandra, beroende på barnens behov. (Vid sidan av eller mitt i: 2004:46. 

www.skolutveckling.se 07.04.04.)    

6.1. Metoddiskussion 
Då vi påbörjade vårt arbete var vår tanke att vi skulle göra en jämförelse mellan två helt 
olika mottagningsmetoder. Efter förundersökningen upptäckte vi dock att sättet de två 
skolorna arbetade på var så pass lika att det inte gick att jämföra på sättet vi tänkte. Vi 
funderade på att genomföra intervjuer på en annan skola istället för Björkskolan med 
mer ”traditionell” förberedelseklass, men på grund av att vi redan bokat in intervjuer 
valde vi att fortsätta arbetet på Björkskolan, där vi även fått ett mycket positivt 
bemötande till vår undersökning. Vi tycker ändå att intervjumaterialet från de båda 
skolorna gick att använda på planerat sätt.   

Ett större underlag av elevintervjuer, eventuellt med uppföljande skolresultat, hade 
säkert gett en större tillförlitlighet till studien. Av olika anledningar fanns det inte 
tillgång till så många informanter och några föll bort på grund av brist på tolk. Dessa 
faktorer samt den begränsade tidsperiod vi hade för arbetet gjorde att vi fick hålla ner 
antalet intervjuer. Vi ansåg dock de intervjuade som mycket representativa för de frågor 
vi ville undersöka. 

http://www.skolutveckling.se
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7. Vidare forskning 

När vi hade kommit igenom ungefär hälften av vårt arbete var vi övertygade om att man 
skulle kunna forska vidare på anledningen till att det inte finns några nationella riktlinjer 
för mottagning av nyanlända barn och undersöka om det överhuvudtaget diskuteras hos 
ansvariga myndigheter. Vi upptäckte dock mot senare delen av vår studie att detta redan 
var på gång, i form av en utredning initierad av skolverket, vars syfte är: 

Framtagandet av en nationell strategi syftar till att öka de regionala och lokala förutsättningarna 

för en introduktion av nyanlända avseende skola och utbildning som tillvaratar och utvecklar 

individens resurser på ett sådant sätt att inträdet i det svenska samhället kan ske så tidigt som 

möjligt och med god kvalitet. 

(www.skolutveckling.se/mangfald_likvardighet/nyanlanda/nationell_strategi/

 

07.04.04. sid.4) 

Eftersom vi var uppriktigt förvånade över att det faktiskt inte fanns några nationella 
riktlinjer, vilket leder till väldigt olika förutsättningar för varje barn, blev vi positivt 
överraskade då vi upptäckte att vårt framtida forskningsområde redan var påbörjat. Vi 
kom då in på nya tankebanor för vidare forskning. När vi började efterforska en 
internationell artikel inom vårt område fastnade vi för Cummins och hans studier kring 
tvåspråkighet, minoritetsgrupper i skolan och deras identitet. Cummins betonar hur 
viktigt det är med minoritetsgruppers identitetsuppfattning och vad skolor och speciellt 
lärare förmedlar. Vi började undra vad fenomenet med att det arbetar främst 
svenskfödda lärare, liksom i de skolor där vi genomförde intervjuerna, har för påverkan 
på elevernas identitetsuppfattning. Dessutom är det vanligt att lärarna som arbetar i 
deras skola inte bor i området själva. Cummins säger att förebilder, inte minst i 
skolvärlden, är oerhört viktiga för minoritetselever. Kan det bli svårt att identifiera sig 
med lärarna som inte har samma bakgrund som deras familjer och inte bor i området? 
Om så är fallet, vad blir konsekvenserna av det för eleven och deras 
identitetsutveckling? Detta är frågor som skulle vara intressant att undersöka i 
framtiden.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till förberedelseklasslärare, respektive SVAS lärare   

1) Vad har du för lärarbakgrund och hur länge har du jobbat med nyanlända elever?  

2) Hur går det oftast till när du får en ny elev? Vilken typ av information får du och 
från vem?  

3) Vem beslutar hur undervisningen skall läggas upp och vad den skall innehålla?  

4) När ungefär tycker du det börjar bli dags att de får vara med i den stora klassen 
och vad grundar du det beslutet på?  

5) När tycker du det är dags att vara med i den stora klassen helt och är det du själv 
som beslutar det?  

6) Tar ni hänsyn till elevens önskemål i den här frågan?  

7) Har skolan någon pedagogisk filosofi bakom arbetet med nyanlända barn?  

8) Vad tror du är fördelarna med att gå i en stor klass?  

9) Vad tror du det finns för nackdelar med att vara för länge i en 
förberedelseklass/mindre grupp, respektive för tidigt i en stor klass?  

10) I vilka lärosituationer tror du barnen skulle lära sig bättre genom att vara i den 
stora klassen och varför då?  

11) Vad tycker du är viktigast att prioritera, det sociala eller inlärningen av svenska? 
Varför?   

12) Tycker du att det här sättet ni arbetar på är det optimala eller har du någon annan 
vision som du tror skulle fungera bättre? Om ja, vad hindrar att du kan arbeta på 
det sättet?  



   
      Bilaga 2  

Intervjufrågor till klasslärare     

1) Hur går det oftast till när du får en ny elev? Vilken typ av information får du och 
från vem?   

2) Vilka fördelar tror du finns med att barnen i princip direkt får vara med i en stor 
klass? Vilka kan nackdelarna vara?   

 3) Vad tycker du är viktigast att prioritera, det sociala eller inlärningen av svenska? 
Varför tycker du det?  

    
       4)  Upplever du det positivt eller negativt att ha med hemspråksläraren i din klass. 
            Varför tycker du det? 
    
        
       5) Känns det som du har tillräckligt med information om elevens situation både      
           socialt och kunskapsmässigt när denne är med på lektionerna för att kunna  
           erbjuda eleven en optimal inlärningssituation. Om nej, hur skulle du vilja att det 
           skulle vara?    
   
       6)  Tycker du att det här sättet ni jobbar på är det optimala eller har du någon           
             annan vision om hur det skulle fungera bättre? 

      

  7)  Har skolan någon pedagogisk filosofi bakom arbetet med nyanlända barn?     



   
Bilaga 3 

Intervjufrågor till barn 

Vid intervjuerna på Tallskolan bytte vi ut förberedelseklass mot mindre grupp med 
lärare X, samt anpassade frågorna något för de elever som fortfarande gick kvar i 
förberedelseklass.  

1) När kom du till Sverige och varifrån?  

2) Hur länge har du gått på denna skola och har du varit på någon annan skola i 
Sverige innan denna?  

3) I vilken klass går du nu?  

4) Hur kändes det de första dagarna eller veckorna när du började i din första 
svenska skola?  

5) Kan du berätta hur det kändes första gången du var med i din ”riktiga” klass?  

6) När du började vara lika mycket i förberedelseklassen som den ”stora klassen”, 
var kändes det bäst att vara? Varför?  

7) Tycker du att det tog lång eller kort tid innan du började förstå vad som sades på 
lektionerna i den stora klassen?  

8) Vem eller vilka tycker du det var lättast att förstå när du började vara med i den 
stora klassen -läraren eller dina klasskamrater? Varför tror du att det var på det 
sättet?  

9) När du var ute på rast med förberedelseklassen samtidigt som den stora klassen, 
vilka brukade du var mest med, förberedelseklassen eller den stora klassen?  

10) Tycker du att det är bra när hemspråksläraren är med i klassen, både i 
förberedelseklassen och den stora klassen? Om du hade fått välja själv, var hade 
du velat ha hemspråksläraren mest? I förberedelseklassen, den stora klassen eller 
med enskild undervisning? 
   

11) Om du tänker tillbaka på tiden när du började i den svenska skolan, kan du 
berätta om sånt du tyckte var extra bra, dåligt, det du tyckte var jobbigast eller 
roligast. Hade du velat att något skulle ha varit på något annat sätt?   

12) Var tror du att man lär sig bäst svenska när man kommer helt ny till Sverige, i 
den stora klassen eller i förberedelseklass? Varför tror du det är så?  

13) Känns det som att du hade lärt dig tillräckligt med svenska när du helt fick gå 
över till den stora klassen eller hade du velat vara kvar i den lilla klassen ett tag 
till?        



   
14)  Känns det som att du hade lärt känna dina klasskompisar i den stora klassen och 

kände dig ”hemma” där, när du fick gå över dit på heltid?   

15) Var har du känt dig mest trygg. I förberedelseklassen eller i den stora klassen 
eller hos hemspråksläraren?     

16) Om du fick bestämma på den här skolan, hur man skulle göra när det kommer 
nyanlända barn, hur tycker du att man skulle göra? 



   
Bilaga 4 

Godkännande från målsman   

Hej!  

Vi är två studenter från lärarhögskolan som skall skriva ett examensarbete 
om skolors arbete med nyanlända barn. Vi skulle därför vilja intervjua ditt 
barn angående hur hon/han upplever det att gå i en stor klass, alternativt i 
en mindre grupp i skolan. 
Intervjun kommer att spelas in på band, men i vår uppsats kommer alla 
personuppgifter, såsom namn på intervjuade barn och skola, vara anonyma. 
Intervjumaterialet kommer endast användas vid detta tillfälle.  

Skriv på detta papper om ni godkänner att vi intervjuar ert barn.  

Med vänlig hälsning 
Erika Hovi och Kerstin Paulsson     

__________________________________________________ 
Datum    Namnunderskrift    


