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Sammanfattning 
 

Idag finns det ca 20 miljoner människor på flykt i världen enligt FN:s beräkningar. 
Anledningen till att de flyr är att de söker en trygg tillvaro samt för att undkomma krig, 
fattigdom och förtyck. Sverige är ett av de länder som erbjuder sig att ta emot flyktingar. 
Flyktingarna erbjuds nya levnadsvillkor bl.a. utbildning och annan delaktighet i samhället. 
Nyanlända barn och ungdomar skall erbjudas skolintroduktion. Skolintroduktionen spelar 
en viktig roll, att skapa likvärdiga förutsättningar när det gäller lärande eftersom 
undervisning är något som berör alla elever, oavsett om de är inskolade eller behöver 
inskolas.               
Syftet med arbetet är att ta reda på hur skolintroduktionen för nyanlända elever med 
invandrarbakgrund i grundskolans senare år kan organiseras och bedrivas. Vi har jämfört 
två förberedelseklassers arbetssätt på två olika skolor. I jämförelsen utgår vi från att ena 
skolan tar emot betydligt färre nyanlända elever än den andra.                                                    
Datainsamlingsmetoden vi använder oss av i vårt examensarbete är kvalitativ metod i form 
av intervjuer samt observationer. Sammanlagt har vi genomfört fem intervjuer med lärare 
som arbetar i förberedelseklasserna i respektive skolor samt biträdande rektor på ena 
skolan. Observationerna har genomförts vid två undervisningstillfällen i de undersökta 
skolorna.                                                                                                                                 
Vi kan dra slutsatsen att båda skolor, oavsett att den ena skolan tar emot färre nyanlända än 
den andra, organiserar och arbetar på ett likartat sätt för att nyanlända elever ska få en så 
gynnsam skolintroduktion som möjligt. Resultaten visar att när nyanlända elever tas emot 
på skolorna blir de placerade i förberedelseklass. Det anordnas ett introduktionsmöte där de 
inblandade samtalar bl.a. om elevens bakgrund, tidigare skolgång samt skolans regler. I 
arbetet med de nyanlända eleverna utgår lärarna från bilder och högläsning för att främja 
deras språkutveckling. I förberedelseklassen arbetar eleverna med teoretiska samt 
praktisktestetiska ämnen såsom idrott, slöjd, hemkunskap och bild. Eleverna integreras med 
elever från den ordinarie klassen endast i de praktisktestetiska ämnena. Förberedelse- 
klasslärarna samarbetar med modersmålslärare och lärare som undervisar eleverna i de 
praktisktestetiska ämnena.  Målet med undervisningen i förberedelseklasserna är att 
eleverna skall behärska det svenska språket samt att de efter utslussning till ordinarie klass 
skall kunna delta i undervisningen. Utslussningen sker direkt till ordinarie klass och är en 
individuell process som beror på elevens skolbakgrund dvs. hur mycket eleven har lärt sig 
för att klara av och följa undervisningen i de teoretiska ämnena. Eleverna går i 
förberedelseklassen mellan ett till tre år.  
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs hur vårt intresse väcktes till att skriva en C-uppsats om nyanlända 
elevers skolintroduktion i grundskolans senare år. Hänvisningar till Lpo 94 görs, där 
undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Hänvisningar görs 
även till Barnkonventionen som utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika 
värde. Även vikten av skolintroduktion beskrivs.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och i mötet med människor från andra länder får vi 
en inblick i deras kultur och traditioner. Det ställer även nya krav på skolorna i mottagandet 
av nyanlända elever med invandrarbakgrund. Skolintroduktionen spelar en viktig roll, att 
bemöta de nyanlända eleverna och skapa likvärdiga förutsättningar när det gäller lärande. 
Undervisningen berör alla nyanlända elever. Skolan är en av ungas mötesplatser där den 
kan bli en första plats för de nyanlända elevers integration. 

Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, har nyanlända elever rätt till en likvärdig utbildning. 

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

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, s.4) 

Den 20 november 1989 antogs konventionen om barnets rättigheter, även kallad 
Barnkonventionen, som omfattar alla barn och ungdomar till 18 års ålder och innebär att 
när en människa föds skall den ges alla de bästa förutsättningarna, basbehov samt skydd 
mot våld och olika former av utnyttjande enligt Skolverket (1999). Den bygger också på 
perspektivet att barnets bästa alltid ska komma i första hand. I artikel 2 slås fast att alla 
barn har samma rättigheter och lika värde. 

Konventionsstaterna skall representera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess 

förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, 

nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt 

(Skolverket, 1999, s.64.f).   

Utifrån det ovannämnda diskuterade vi hur inskolningen av nyanlända elever går till. 
Därmed väcktes intresset ännu mer kring ämnet vilket bidrog till att vi bestämde oss för att 
skriva vår C-uppsats tillsammans. Arbetet ger oss ny kunskap eftersom vi tidigare inte har 
kommit i kontakt med nyanlända elever.  

2 Bakgrund 
I följande kapitel beskrivs hur många människor det finns på flykt idag, hur många 
personer Sverige tog emot men även orsakerna till att de flyr. Samhället ska ge de 
nyanlända förutsättningar till egen försörjning. De nyanlända ska erbjudas nya 
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levnadsvillkor bl.a. utbildning och annan delaktighet i samhället. Nyanlända barn och 
ungdomar skall även erbjudas skolintroduktion.  

Enligt FN:s beräkningar finns det ca 20 miljoner människor på flykt i världen idag 
(http://www.migrationsverket.se/, 2007-11-21). En stor del av dem söker skydd i närheten 
av sitt hemland medan andra söker sig längre bort. Sverige är ett av de länder som erbjuder 
sig att ta emot flyktingar som behöver ett tryggt hemland. År 2006 kom 78 700 personer till 
Sverige. 

Anledningarna till att människor flyr är desamma idag som förr i tiden: att man vill söka en dräglig 

tillvaro och att man vill slippa krig, fattigdom och förtryck (http://www.migrationsverket.se, 2007-11-

21). 

Samhället ska ge de nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras första tid i 
Sverige, förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet 
(http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). 

Den nationella strategin för utbildning av nyanlända barn och ungdomar syftar till att öka de 

regionala och lokala förutsättningarna för en introduktion av nyanlända 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 (http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). 

Den nationella strategin syftar även till att ge asylsökande barn och ungdomar en 
meningsfull utbildning på lika villkor som blir användbar oavsett vilken deras framtid blir 
(http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). Det medför att nyanlända barn och ungdomar 
har rätt till att deras uppväxtvillkor uppmärksammas och att deras förutsättningar för ett 
gott liv i Sverige blir så gynnsamma som möjligt. Skolintroduktionen är en viktig del i de 
ungas liv då de har lika rättigheter för att få ett framgångsrikt liv och därmed kunna fungera 
i dagens samhälle. 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) är kommunerna skyldiga att erbjuda en 
skolintroduktion för alla nyanlända barn som fått uppehållstillstånd av flykting eller 
flyktingliknande skäl.  

3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur skolintroduktionen för nyanlända elever med 
invandrarbakgrund i grundskolans senare år kan organiseras och bedrivas.    

3.2 Frågeställningar 
Våra frågeställningar lyder: 

Hur kan skolintroduktionen för nyanlända elever i Skola A och Skola B, där Skola A tog 
emot betydligt färre nyanlända elever än Skola B, organiseras och bedrivas? 

http://www.migrationsverket.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
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Likheter och skillnader i arbetssätt mellan Skola A och Skola B, där Skola A tog emot 
betydligt färre nyanlända elever än Skola B.  

3.3 Begreppsdefinitioner 
Dessa begrepp är de definitioner som Myndigheten för skolutveckling använder: 

Skolintroduktion - Den tidsperiod under vilken individen får individuellt anpassat stöd för 
att öka sina möjligheter att nå målet, egen försörjning och delaktighet i samhällslivet. 
Stödet skall i sin helhet och i sina delar stärka individens självbestämmande, egenvärde, 
egen aktivitet, eget problemlösande, delaktighet och ansvar (http://www.skolutveckling.se, 
2007-10-25). 

Förberedelseklass - Särskilt stöd som ges i grundskolan för att möta nyanlända elevers 
behov i en särskild undervisningsgrupp (http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). 

Nyanlända - Barn och ungdomar som börjar i svensk grundskola 0- ca 3 år efter sin 
ankomst till Sverige (http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). 

Studiehandledning - Elev i grund- eller gymnasieskola skall få studiehandledning på 
modersmålet, om han/hon behöver det. Har eleven före ankomsten till Sverige undervisats 
på ett annat språk än modersmålet, får studiehandledning ges på det språket. 
(http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). 

Modersmålsundervisning - Ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att 
barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin 
tvåspråkiga identitet och kompetens (http://www.skolutveckling.se, 2007-10-25). 

Skolverkets definition av begreppet tvåspråkighet innebär svenska och ett annat 
modersmål (http://www.skolverket.se, 2007-11-26). 

Nedanstående begrepp väljer vi själva att definiera. Anledningen till det är att begreppen 
inte definieras i den lästa litteraturen. 

Med arbetssätt menar vi organisation och bedrivande av skolintroduktionen med de 
nyanlända eleverna. 

Med begreppet ”att slussa ut” menar vi de elever som övergått från förberedelseklass till 
ordinarie klass. 

Med ”ordinarie klass” menar vi en klass där eleven följer sin egen årskurs och kan delta i 
klassens alla ämnen och aktiviteter. 

4 Tidigare forskning och 
litteraturöversikt 

I följande kapitel redogörs för tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter vilka vi 
tycker är av stor betydelse för vårt arbete. När det gäller tidigare forskning betonas 

http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolutveckling.se/
http://www.skolverket.se/
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modersmålets betydelse för de nyanländas andraspråksutveckling, i detta fall svenska. I 
litteraturöversikten beskrivs; syftet med förberedelseklass, mottagandet av nyanlända 
elever i förberedelseklass, stabilitet i klassen, vad undervisningen består av, modersmåls- 
undervisning, studiehandledning, övergång till ordinarie klass samt föräldrakontakt.  

Beträffande tidigare forskning redogörs i Den röda tråden (2002), en forskningsrapport 
inom målområdet språkutveckling och skolresultat att modersmålsstödet är avgörande för 
elevernas skolframgång.  

En huvudslutsats med utgångspunkt från forskningen är att minoritetsspråksbarnens skolframgång 

är beroende av barnets tillgång till modersmål, svenska som andra språk och kunskapsutveckling 

på båda språken i en sociokulturellt stödjande miljö (Axelsson m.fl., 2002, s.10).  

Den röda tråden (2002) hänvisar till forskarna Thomas & Collier (1997) som beskriver att 
en sociokulturellt stödjande miljö innebär att visa respekt för andra språk, kunskaper samt 
erfarenheter genom att ge dem utrymme i klassrummet. Stödjande miljö innebär även att 
tvåspråkiga elever når bättre resultat i skolor där de värdesätts och blir behandlade med 
respekt. Elever blir betraktade av lärare som en tillgång på det sättet att elevernas 
modersmål respekteras och används under undervisningen där även deras erfarenheter får 
utrymme i klassrummet. 

Enligt Parszyks (1999) avhandling En skola för andra: ”/…/ forskare förespråkar 
undervisning på modersmålet de första åren /…/” (Parszyk, 1999, s.76). Forskarna enligt 
Parszyks (1999) avhandling på s. 76 menar även att undervisning på modersmålet är mest 
effektiv för att lära in ett nytt språk . Det ser det dock annorlunda ut i praktiken dvs. 
undervisningen sker på andraspråket (Parszyk, 1999). 

En ökning av undervisning och studiehandledning på modersmål bör ske. Undervisningen 
för de nyanlända och asylsökande eleverna blir effektivare om den sker på modersmålet 
(Skolverket, 2002). 

En av slutsatserna i Thomas & Colliers (1997) studier som genomfördes i England och 
beskrivs i Den röda tråden (2002) visar att om eleven endast får undervisning på sitt andra 
språk kan riskera att han/hennes tänkande och lärande går långsammare och att eleven 
kanske aldrig hinner ifatt det enspråkigt engelsktalande eleven.  

Forskarna konstaterar att ju solidare en elevs utveckling av tänkande och lärande är på första 

språket, desto snabbare kommer hon att göra framsteg i andra språket (Axelsson m.fl., 2002, 

s.32f.).  

Utifrån Parszyks (1999) avhandling enas forskare utifrån en rad undersökningar som gjorts 
att med stöd i första språket kan tvåspråkighet utvecklas. Ett starkt stöd för 
förstaspråksutvecklingen genom familjen, förskolan och skolan och ett tidigt stöd för 
andraspråksutvecklingen behövs för att utveckla tvåspråkighet. Vidare i avhandlingen 
finner Garefalakis (1994) hos intervjuade modersmålslärare att en elev kan bli tvåspråkig 
genom att han/hon undervisas parallellt i en tvåspråkig klass. 

Enligt Tingbjörn (1994) bör den både språkliga och erfarenhetsmässiga undervisningen 
samt läromedlen utgå från elevernas förförståelse. 
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Den svenska skolan måste visa en extrem flexibilitet för att kunna anpassa undervisningen till den 

oerhörda variation av språklig och erfarenhetsmässig bakgrund som minoritetseleverna har 

(Tingbjörn, 1994, s.50). 

I Skolverkets rapport (2002) Flera språk - fler möjligheter - utveckling av 
modersmålsstödet och modersmålsundervisningen har Skolverket i olika studier fastställt 
att skolan brister i en del fall beträffande varje elevs rätt till stöd och utveckling, vilket 
medför ”att vissa elever med annat modersmål än svenska inte erhåller den utbildning de 
har rätt till.”  (Skolverket, 2002, s.20).  

Samtidigt som de nyanlända eleverna har ett behov av att lära sig svenska kan vi runt om i de 

svenska grundskolorna konstatera att dessa har stora problem med att ge alla elever, oavsett 

bakgrund, en likvärdig utbildning (Blob, 2004, s.6). 

Den modell efter vilka nyanlända elever ska slussas in i skolan kan se olika ut i olika 
kommuner (Angel & Hjern, 2004). Antingen slussas de nyanlända eleverna in i 
förberedelseklasser, modersmålsundervisning, undervisning i svenska som andraspråk eller 
studiehandledning. 

Förberedelseklass eller basgrupp är inte något en skola måste erbjuda (Blob, 2004). 
Förberedelseklasser är dock den vanligaste inslussningsmodellen för skolor som tar emot 
många nyanlända elever. Att placeras i en klass kan se olika ut i olika skolor (Boman & 
Rodell, 1999). På en del skolor finns förberedelseklasser för elever i olika åldrar, andra 
skolor har en klass för yngre och en för äldre elever. I andra skolor väljer man att placera 
de nyanlända eleverna direkt i ordinarie klasser. Hur förberedelseklassen organiseras 
varierar mellan olika skolor (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

4.1 Syftet med förberedelseklass  
Förberedelseklassens syfte är att rusta den nyanlända eleven med grundläggande kunskaper 
i det svenska språket och att förbereda den enskilde eleven för att han/hon skall kunna gå i 
en ordinarie klass samt att erbjuda en ”mjukstart” för hela familjen (Blob, 2004). 

Syftet är även att ta emot en nyanländ elev för skolintroduktion och det svenska språket 
samt en grupptillhörighet i en liten kamratgrupp (Boman & Rodell, 1999). I 
förberedelseklassen får eleven även lära sig hur den svenska skolan fungerar. Det vill säga 
vilka regler som gäller samt att eleven får den kunskap som är nödvändig för att han/hon 
senare ska kunna integreras i en ordinarie klass. Risken finns att eleven ursprungligen inte 
kommit från ett demokratiskt land där skolan kan många gånger ha varit av auktoritär samt 
traditionell form (Rodell, 1995). 

Förutom det ovannämnda framgår det i Den röda tråden (2002) att syftet med 
förberedelseklassen dessutom är att eleven får ”upprätthålla och utveckla sitt modersmål 
och sina tidigare kunskaper” (Axelsson m.fl., 2002, s.53). 
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4.2 Mottagandet av en nyanländ elev i 
förberedelseklass 

När en ny elev skrivs in i skolan anordnas en intagningskonferens på skolan (Rodell, 1995). 
I den deltar eleven, elevens föräldrar, släktingar eller andra vårdnadshavare, tolk, rektor, 
skolsköterska, psykolog, kurator och förberedelseklasslärare. Under intagnings- 
konferensen får de ovannämnda information om familjens bakgrund samt elevens tidigare 
skolgång. 

4.3 Stabilitet i klassen 
Det är viktigt för nyanlända elever att komma till en skola där det råder stabilitet och 
trygghet eftersom många elever har varit med om kaotiska händelser (Boman & Rodell, 
1999). Genom stabilitet och trygghet i klassrummet minskar elevens oro. ”/…/ större 
förändringar skapar ytterligare oro. Klassrummet blir i början därför den fasta punkten i en 
ny tillvaro i skolan” (Rodell, 1995, s.10). Förberedelseklass är ständigt i förändring bl.a. då 
det ideligen kommer nya elever till klassen, på så sätt skapas oro i gruppen. Det resulterar i 
att klassen samt läraren på nytt måste bygga upp gemenskapen och den positiva stämningen 
vilket i sin tur är en tidskrävande process.  
 

4.4 Vad undervisningen består av 
Oavsett om de nyanlända eleverna kommer att fortsätta sin skolgång i Sverige, hemlandet 
eller i annat land, har de rätt till att få en meningsfull undervisning som bör utgå från Lpo 
94 (Skolverket, 1997). För att undervisningen skall bli meningsfull, bör den därför: 

• Ge eleven möjlighet att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter. 

• Ge eleven stöd för det språk på vilket han/hon hittills förvärvat sina kunskaper. 

• Ge eleven möjlighet till studier i det svenska språket så att han/hon kan tillgodogöra sig 

kunskaper under den tid – tillfälligt – eller permanent – som han/hon kommer att vistas i 

Sverige. 

• Ge eleven en introduktion till det svenska samhället  

(Skolverket, 1997, s.12).  

Undervisningen i förberedelseklassen består främst av svenska/svenska som andra språk 
och matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2005). De nyanlända eleverna börjar 
tidigt efter ankomsten med att lära sig matematik (Skolverket, 1997). Ämnet är universellt 
och för att förklara vissa delar av matematiken behöver läraren inte använda många nya 
ord. Det är även vanligt att eleverna ges modersmålsundervisning (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). Under det första läsåret skall undervisningen även innehålla 
skapande verksamhet samt idrott (Skolverket, 1997). Undervisningen bör utgå från 
elevernas förförståelse, behov samt intressen (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  
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Den första undervisningen i svenska bör ha utgångspunkt i sådant som är av stor vikt för 
eleverna och som tillgodoser elevens uttrycksbehov (Skolverket, 1997). Lärarens uppgift 
blir att försöka hitta lämpliga sätt att påbörja elevernas språkutveckling. Undervisningen i 
svenska består till en början av att lära eleverna enkla ord och fraser så att de kan klara av 
enkla vardagliga situationer. Några exempel är att kunna berätta om sig själv, sin familj, 
tacka, förstå enkla uppmaningar, fråga/be om, ord och fraser som hör ihop med 
skolmåltiderna samt ord och fraser som hör ihop med skolan. Läraren måste dock se upp 
med att inte lära eleverna alltför många nya ord samt uttryck vid ett lektionstillfälle 
eftersom det finns risk att eleverna drunknar i flödet av nya ord. De nya orden samt 
uttrycken som eleverna lärt sig kan sedan ligga som grund för den fortsatta tematiska 
undervisningen. Återigen är elevernas behov att kommunicera avgörande för val av teman. 
Under temaarbetet bör läraren vidareutveckla elevernas ordförråd genom att lära dem 
ytterligare ord samt uttrycksmöjligheter. Om det ska bli möjligt bör läraren gå ifrån 
principen att utgå ifrån vad som är lätt eller svårt.  

En grammatisk konstruktion som anses vara svår måste ibland tas in tidigt i undervisningen, om 

detta är ett vanligt sätt att uttrycka sig på i svenskan (Skolverket, 1997, s.33).  

Läraren bör inte vänta med det svåra dvs. de vanliga svenska uttrycksätterna tills de enkla 
har behandlats. Teman kan handla om sådant som ligger nära eleverna där arbetet sker 
utifrån ett perspektiv ”här i Sverige” och ” där och då i hemlandet”. Några exempel på 
teman: jag, min familj, mina kamrater, skolan, närmiljön, hemlandet – Sverige i världen 
samt mina minnen.  

Kursplan i Svenska som andraspråk beskriver syftet med ämnet på följande sätt: 

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. Därmed får de 

förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med 

svenska som modersmål. Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning 

för elevernas fortsatta liv och verksamhet /…/ (http://www.skolverket.se, 2007-12-22). 

Att utgå från bilder i undervisningen är av stor betydelse för förståelse av budskap 
(Skolverket, 1992). Genom arbetet med bilder kan eleven uttrycka sig mer än med sitt 
begränsade svenska ordförråd, bearbeta nya intryck samt strukturera sin nya omvärld. Ett 
av bildens syfte som kursplan i ämnet bild beskriver lyder: 

Kunskaper om bild och bildframställning har stor betydelse för arbetet i skolan och för elevernas 

övriga liv och verksamhet. Bildspråket är en av flera vägar till kunskap och personlig utveckling. I 

arbetet med bilder gestaltas erfarenheter och produceras kunskap som blir synlig, gripbar och 

möjlig att förmedla (http://www.skolverket.se, 2007-12-22). 

Alltmer information för invandrare finns i bildform (Heyman, 1990). Via bildform kan 
svåra budskap förmedlas. Bilder med text är ett utmärkt komplement till information. Dock 
kan en sådan information aldrig ersätta en muntlig samt skriftlig information. 

Bilder kräver tolkning (Imsen, 1992). Bilder måste tydas samt avkodas för att få en 
betydelse. Bilder utesluter inte språkutvecklingen utan kan istället fungera som en hjälp- 
funktion. ”Ord måste ju ha mening. Bilder kan bidra till sådan mening och därmed ha en 
viktig hjälpfunktion i språkutvecklingen” (Imsen, 1992, s.310).  
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Lärare som tar emot nyanlända elever för att lära dem det svenska språket måste själva 
behärska ett brett register av uttrycksmedel (Angel & Hjern, 2004). Kommunikationen 
måste till en början ske betydligt mer med kroppsspråk, gester, handlingar samt bilder än 
via tal- och skriftspråk. 

4.4.1 Varför arbeta med högläsning? 

Kursplan i Svenska som andraspråk beskriver skönlitteraturens betydelse på följande sätt: 

Skönlitteratur är ett viktigt kunskapsområde i ämnet och samtidigt ett medel för att förstå världen 

och sig själv. Litteraturen formulerar och förmedlar kunskaper och värderingar samt synliggör 

kulturella referensramar. Litteraturläsningen hjälper eleverna att formulera tankar och känslor som 

de känner igen, men som de har saknat ord för på det nya språket. De skall också få möjligheter 

att formulera nya tankar som väcks genom litteraturen. För elever med ett annat modersmål och en 

annan kulturell bakgrund har litteraturläsningen på svenska flera olika dimensioner. Utöver själva 

läsupplevelsen ger litteraturen stöd för att förstå svensk eller västerländsk referensram och jämföra 

med den egna. Litteraturläsningen vidgar omvärldskunskaperna och utgör en grund för ord- och 

begreppsinlärning i meningsfulla sammanhang. Arbetet kring välvalda skönlitterära texter ger 

möjligheter till en allsidig övning i språket (http://www.skolverket.se, 2007-12-22). 

Högläsning är en förutsättning för både läs- och skrivinlärningen (Frost, 2002). 
Interaktionen mellan den vuxne och eleven utövar en viktig roll för dess språkutveckling. 
”Genom att lyssna på de vuxnas högläsning stärks barnets språkliga begrepp, de lär sig att 
upptäcka språkliga sammanhang /…/” (Frost, 2002, s.46). Enligt Frost (2002) kan läraren 
plocka ut ord och begrepp i texten för att samtala kring ordets betydelse. Ett sådant 
förhållningssätt till ord kan stärka elevers begreppsbildning samt ordförråd. Högläsning 
bidrar även till att utveckla elevers förmåga att koncentrera sig under en längre tid samt 
kunna uttrycka sig bättre. 

Genom en gemensam högläsning samt samtal kring texten ges eleverna god förförståelse 
av texten (Björk & Liberg, 1996). Stor vikt läggs vid bilderna i boken där eleverna kan 
finna stöd i dessa för att förstå samt kunna återge texten dvs. eleverna kan med hjälp av 
bilderna lättare komma ihåg textens innehåll. Kursplan i ämnet modersmål skriver om 
vidgat textbegrepp dvs. att tillägna sig samt bearbeta texter behöver inte alltid innebära 
läsning. Elever kan ta till sig kunskap genom andra medier t.ex. genom bilder, filmer osv. 
”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” 
(http://www.skolverket.se, 2007-12-22). 

Sagor kan berättas utifrån olika syften (Lindö, 2002). Sagor följer en struktur dvs. de inleds 
bl.a. på ett speciellt sätt. Genom att elever lyssnar på sagor övar de upp förmågan att 
återberätta dem samt tar till sig strukturen.  

Den fasta sagokompositionen utvecklar elevernas berättelseschema, vilket stimulerar såväl 

läsförståelse som muntligt och skriftligt berättande (Lindö, 2002, s.143,f.).  

Att lyssna till sagoberättande samt annan litteratur, samtala och återberätta, skapas 
förutsättningar för att eleverna själva ska kunna bygga upp egna berättelsestrukturer i den 
fria skrivningen. Eleverna blir även bekanta med den svenska kulturens symboler t.ex. eld, 
vatten och skog. De blir även bekanta med de existentiella frågorna t.ex. gott och ont, 
kärlek och hat etc. Interaktionen mellan eleverna och den vuxne där den vuxne berättar, 

http://www.skolverket.se/
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korrigerar samt vidareutvecklar, socialiseras eleverna in i en kulturell beredskap för att i 
framtiden tillägna sig skönlitteratur. Sagodidaktiken är mycket viktig för elever med 
svenska som andraspråk. Genom sagoarbete får elever från andra kulturer möjlighet att 
införliva det svenska språket samt kulturen.  

4.5 Modersmålsundervisning 
I den svenska barnomsorgen och skolan talas det idag fler än hundra olika modersmål och 
ungefär 15 % av alla elever i grundskolan har utländsk bakgrund. Därför fyller 
modersmålsundervisningen i skolan en viktig funktion (http://www.skolverket.se, 2007-11-
26). Kursplan i ämnet modersmål beskriver syftet med ämnet på följande sätt: 

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den 

intellektuella och emotionella utvecklingen. Ämnet modersmål syftar till att ge elever med ett annat 

modersmål än svenska möjligheter att tillsammans med andra vidareutveckla sina kunskaper i 

modersmålet /…/ Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till 

flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Lärande är starkt förknippat med modersmålet och 

att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska. Ämnet har därför 

det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Modersmålet är nyckeln till 

och levandegör det kulturella arvet med dess olika yttringar. Genom kunskaper om 

kulturbakgrunden och om den egna minoritetskulturen i Sverige kan ämnet modersmål bidra till att 

hjälpa eleverna att göra jämförelser mellan olika kulturer och därigenom bättre förstå sin situation 
(http://www.skolverket.se, 2007-12-22). 

Modersmålet bör utvecklas genom samtal, litteratur samt bilder från hemlandet 
(Skolverket, 1997). I det finns tryggheten och saknaden. Känslor är viktiga att uttrycka på 
modersmålet. Det är av stor vikt att eleverna via tidningar eller andra massmedier följer 
händelseutvecklingen i hemlandet. Modersmålsundervisningen bör bl.a. ge kunskaper om 
hemlandets kultur och samhällsskick och hjälpa eleverna att följa utvecklingen i hemlandet 
(www.skolverket.se, 2007-11-26). Eleverna bör få träna både muntligt och skriftligt att 
formulera sina tankar, åsikter samt reaktioner. Om det finns möjlighet bör eleverna även få 
göra språkliga, geografiska, historiska, religiösa samt musikaliska jämförelser mellan 
hemlandet och Sverige.  

De elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning på sitt 
modersmål (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Det är föräldrarna som avgör om 
eleven skall delta i modersmålsundervisningen eller inte (Rodell, 1995). Många föräldrar 
kan anse att det är väsentligare att eleven lär sig svenska, i vissa fall kan föräldrarna känna 
sig osäkra om vad som kan vara elevens bästa. För lärarna gäller det att vara tydlig och ge 
vägledning till föräldrarna att de båda språken stödjer varandra med betoning på att 
modersmålsundervisning är viktig för elevens språkutveckling.  

Det är viktigt att alla nyinflyttade elever får undervisning i hemspråk och studiehandledning /…/ 

Undervisning på det egna språket i olika ämnen är den enda garantin mot avbrott i språk och 

därmed i tankeförmågans utveckling. Annars blir det så att barn under några år inte har 

tankestimulans eftersom det dröjer innan svenskan har utvecklats till den nivå där barnet 

utvecklingsmässigt befinner sig (Rodell, 1995, s.20). 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Det krävs ett gott samarbete mellan klassläraren och modersmålsläraren (Boman & Rodell, 
1999). Samarbetet innebär att eleverna kan gå vidare och utvecklas på sitt modersmål. 
Modersmålsläraren och klassläraren kan tillsammans underlätta och tolka möten som sker 
mellan elevers bakgrund, språk, kultur och den svenska skolan. 

4.6 Studiehandledning 
Nyanlända elever som har brister i det svenska språket och därmed inte klarar av att följa 
undervisningen på svenska kan få den på sitt modersmål (http://www.skolutveckling.se, 
2007-11-26). Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. 
Slutligen bestämmer skolans rektor när eleven ska rekommenderas studiehandledning.  

4.7 Övergång till ordinarie klass 
Eleverna stannar vanligtvis ett läsår i grundskolans förberedelseklasser, i vissa fall två 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005).  

När eleverna börjar bli mer intresserade över vad som sker runt omkring i skolan, vill titta i 
andra böcker än han/hon hittills arbetat med, när eleven kan läsa, skriva samt räkna är 
tydliga tecken på att eleven är redo att övergå till ordinarie klass (Rodell, 1995). 
Övergången bör ske utifrån elevernas egna förutsättningar och vid en tidpunkt som varierar 
från elev till elev.  

Övergången sker i de flesta fall genom att eleven successivt börjar delta i viss 
ämnesundervisning i den ordinarie klassen för att tillslut gå över helt (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). Språkundervisningen anses vara mer effektiv då eleven ges 
möjlighet att delta i ämnesundervisning i den ordinarie klassen (Gibbons, 2007).  

En för tidig eller snabb utslussning kan enligt Blob (2004) leda till inlärningssvårigheter för 
eleven.  

De svårigheter som tycks framförallt vara förknippade med en för tidig övergång är bland annat: 

bristande färdigheter i undervisningsspråket som leder till att eleven tar avstånd från 

undervisningen, svårigheter att anpassa sig till större undervisningsgrupper, alltför stor press i 

samband med det utökade ämnesstudiet (Blob, 2004, s.14).  

Genom att låta den nyanlända eleven börja med ett ämne i taget i den ordinarie klassen, 
bekantar sig eleven med klassen vilket leder till att övergångsproblematiken avtar (Blob, 
2004). 

4.8 Föräldrakontakt 
Föräldrakontakter är mycket viktiga i omhändertagandet av den nyanlända eleven (Angel & 
Hjern, 2004). Lärarens uppgift är att i detalj informera om hur den svenska skolan fungerar, 
eftersom den kan skilja sig i hög grad från många av föräldrarnas erfarenheter, 
uppfattningar och vad som är vedertaget i hemlandet (Rodell, 1995). Det gäller att vara 
tydlig i informationen om praktiska rutiner, demokratiska förhållningssätt mellan lärare och 
elev, om flickors och pojkars lika värde samt vikten av att komma i tid.  
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Det handlar om att skapa en förståelse för skolans roll och funktion (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). Om förståelsen saknas uppstår många missförstånd. ”Frånvaron av 
en sådan gemensam förståelse ligger till grund för många missförstånd” (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005, s.48).  

Frånvaron av en gemensam förförståelse för skolans funktion samt rädsla för 
konfrontationer leder till missförstånd vilket gör att lärare och föräldrar sällan talar med 
varandra (Blob, 2004). 

Myndigheten för skolutveckling (2005) poängterar att:  

Det är viktigt att skolan ger de nyanlända familjerna en strukturerad och tydlig information på 

familjens språk. Information och kunskap om skolans verksamhet ger föräldrarna möjlighet att 

aktivt delta i barnets skolgång och skolintroduktion (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s. 48). 

Många gånger ger inte skolan sådan information eller ger information på ett språk som 
föräldrarna inte förstår (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

Mycket kan underlättas genom att etablera god kontakt med föräldrarna via tolk eller 
genom andra resurser (Blob, 2004). Att ha en god kontakt kan leda till att föräldrarna 
engagerar sig i elevens skolgång, utvecklingssamtal och problem som uppstår relaterade till 
hem eller fritid. ”En god föräldrasamverkan kan leda till en förbättrad arbetsmiljö och 
skolresultat”(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s.48).  

I de fall läraren inte kan göra sig förstådd på svenska bör skolan anlita tolk (Skolverket, 
1997; http://www.skolutveckling.se, 2007-11-22). Elever bör aldrig anlitas som tolk vid 
information om skolans organisation, målsättning samt undervisningens innehåll.  

5 Metod 
I följande kapitel presenteras de metoder vi använder oss av i arbetet, avgränsningarna för 
arbetet, undersökningsmetodernas för- och nackdelar och urval. Även bortfall samt etiska 
aspekter presenteras. Uppläggningen och genomförandet av arbetet beskrivs samt hur 
databearbetningen har genomförts. Till sist diskuteras tillförlitligheten i förhållande till 
metod och urval. 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i arbetet dvs. strukturerad intervju samt 
strukturerad icke deltagande observation. ”Den kvalitativa forskaren använder sig av 
observationer och intervjuer som redskap i sin forskning.” (Kullberg, 2004, s.15). Med 
dessa två kvalitativa former dvs. intervju samt observation ville vi uppnå så tillförlitliga 
svar som möjligt på våra frågeställningar.  

Genom att bli metodiskt ’bred’ slipper uppsatsförfattaren att välja bort intressanta problem som 

kräver en viss metod. Risken om ständigt en viss metod används är att metoden till slut styr valet 

av problem och det är en mycket olycklig begränsning /…/ (Ekengren & Hinnfors, 2006, s.76).  

Kvalitativ metod bygger på förutsättningen att vi som forskare genom tal- och skriftspråk 
kan ta del av informanternas tankar (Patel & Tebelius, 1987). I arbetet finns dock en 
kvantitativ obalans i metoderna eftersom till observationsdelen observerade vi endast den 
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faktiska undervisningen. Med tanke på den begränsade tiden till att skriva arbetet hade vi 
ingen möjlighet att observera intagningskonferensen och utslussningen. Föräldrakontakten 
kunde inte heller observeras pga. det skulle vara problematiskt med att anordna tolk eller 
att få föräldrar att ställa upp till intervju. Dessa frågeområden intervjuades informanterna 
om. Det bidrog till att mer vikt lades vid intervjuer än vid observationer. 

Vi avgränsade vårt arbete till skolintroduktion för nyanlända elever mot grundskolans 
senare år genom kvalitativa metoder. Vi intervjuade lärare samt skolledning för att få reda 
på deras erfarenheter och tankar kring arbetssätt med nyanlända elever. Vi observerade 
även för att få en uppfattning om verksamheten och för att inte enbart utgå från 
informanternas tankar och erfarenheter. I arbetet fokuserade vi inte på alla skol- 
introduktionsformer utan avgränsade oss ytterligare till att fokusera på två förberedelse- 
klassers arbetssätt på två olika skolor som vi sedan jämförde. I jämförelsen utgick vi från 
att Skola A, tog emot betydligt färre nyanlända elever än Skola B.  

För att få den precisa statistiken för hur många nyanlända som togs emot i de två områdena 
där vi utförde våra fältstudier sände vi e-post till Migrationsverket. Området där Skola A är 
belägen tog år 2006 emot 48 nyanlända flyktingar varav 8 var mellan 7-18 år svarade 
Migrationsverket via e-post. Området där Skola B är placerad tog år 2006 emot, 482 
nyanlända, varav 93 var mellan 7-18 år. I och med att området där Skola A ligger tagit 
emot 8 nyanlända och Skola B’ s område tagit emot 93 nyanlända i skolålder, har dessa 
skolintroducerats.   

5.1 Intervjuer 
För att besvara vårt syfte och frågeställningar valde vi att använda oss av strukturerad 
intervju för att få reda på informanternas tankar och erfarenheter. Vi gjorde strukturerade 
intervjuer där vi i förväg var medvetna om vilka frågor vi ville ställa, då dessa var 
nedskrivna på papper. ”I de mest strukturerade intervjuerna använder intervjuaren ett 
fastställt intervjuschema, där både ordningsföljden för frågorna och deras formulering är 
bestämda” (Winter, 1984, s.39). Frågorna ställdes ur samma ordningsföljd och formulering 
för alla informanter.    

Genom att utföra strukturerad intervju strävade vi efter att täcka in de frågor som 
undersökningen berörde. Den strukturerade intervjun ”/…/ ger ett mindre bortfall”(Winter, 
1984, s.39). 

Det som kan vara en nackdel med strukturerade intervjuer är att andra intervjuformer enligt 
Kvale (1997) bjuder in informanten till ett samtal där han/hon inte behöver känna sig styrd 
av intervjufrågorna vilket leder till ett mera öppet samtal än vid strukturerade intervjuer. 

5.1.1 Urval 

Skola A och Skola B valdes pga. att Skola A enligt Migrationsverket år 2006 tog emot 8 
nyanlända elever och Skola B tog emot 93 nyanlända samma år. De nyanlända eleverna 
skolintroducerades och var mellan 7-18 år. 

Undersökningens intervjuer riktades mot lärare samt skolledning i grundskolans senare år. 
Intervjufrågorna handlade om; mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklass, 
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arbetssätt, samarbete mellan förberedelseklasslärare, modersmålslärare och lärare i de 
praktisktestetiska ämnena. Frågorna behandlade även områden såsom föräldrakontakt, 
utslussning samt undervisningens mål. Intervjufrågorna beskrivs närmare i Bilaga 1 och 2. 
Vi valde att utgå från dessa intervjufrågor för att kunna besvara vårt syfte och 
frågeställningar. 

På den första skolan, Skola A intervjuades två lärare som arbetar med nyanlända elever 
från årskurs 7 till årskurs 9 samt biträdande rektor. Vi hade ingen möjlighet att välja lärarna 
efter ålder, kön, eller utbildning. De två lärarna valdes pga. att det är de som arbetar med de 
nyanlända eleverna. Vi valde att intervjua biträdande rektor för att få en bredare syn på hur 
skolintroduktionen för nyanlända elever kan se ut på skolan. Totalt intervjuade vi tre 
kvinnliga lärare i medelåldern. 

På den andra skolan, Skola B intervjuades muntligt en kvinnlig lärare i medelåldern. Även 
här hade vi ingen möjlighet att välja lärare efter utbildning, kön, eller ålder. Läraren valdes 
eftersom hon arbetar med nyanlända elever från årskurs 6 till årskurs 9. Vi fokuserade 
intervjun på grundskolans senare år dvs. åk. 7-9. Vi tillfrågade även en annan kvinnlig 
lärare i medelåldern som arbetar med de nyanlända om hon kunde delta i undersökningen. 
Tyvärr ville hon inte bli muntligt intervjuad. Samtidigt gav hon (Lärare 2 i Skola B), 
tillåtelse till informanten (Lärare 1 i Skola B), att berätta hur hon har hand om 
introduktionen eftersom de båda lärarna delar på ansvaret dvs. Lärare 2 har hand om 
introduktionen och informanten dvs. Lärare 1 har hand om utslussningen. Vi bestämde oss 
för att skicka frågorna via e-post till Lärare 2. Lärare 2 besvarade frågorna via e-post. 
Totalt intervjuade vi två lärare varav ena läraren svarade på intervjufrågorna via e-post. 

Vi hade även som ambition att intervjua biträdande rektor på Skola B. Det var inte möjligt, 
med tanke på vårt hastiga byte av skola hade skolledningen inte möjlighet att ställa upp för 
intervju.  

Till intervjudelen använde vi oss, av säkerhets skäl, av två mp3-spelare. Detta för att 
försäkra oss om att all data skulle bli inspelad och på så sätt inte gå miste om information. 
Vi valde att spela in intervjusvaren på mp3 eftersom vi ansåg att det var den lämpligaste 
registreringsformen för oss att använda oss av eftersom vi hade tillgång till varsin mp3-
spelare. Därmed kunde vi fokusera oss på intervjun. Enligt Kvale (1997) är bandinspelning 
det vanligaste sättet att registrera intervjuer idag vilket gör att den som intervjuar kan 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Genom att spela in intervjun kunde vi 
sedan gå tillbaka och lyssna av flera gånger då vissa sekvenser var svåra att höra samt för 
att få en korrekt uppfattning av informationen. 

5.2 Observationer 
Vi använde oss av strukturerad och icke deltagande observation för att få en inblick i 
verksamheten och inte enbart utgå från informanternas tankar och upplevelser. Vi visste i 
förväg vad vi skulle observera, lärarens arbetssätt med de nyanlända eleverna i klassen dvs. 
vilket sätt kommunikationen mellan läraren och eleverna försiggick på, kommunikationen 
eleverna emellan, vilka ämnen eleverna undervisades i under observationstillfället samt vad 
eleverna arbetade med i ämnena.  
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Strukturerad observation enligt Patel & Tebelius (1987) är att forskaren i förväg vet vilka 
beteenden och situationer som ska observeras. 

Under observationen var vi icke deltagande observatörer. Vi deltog inte i undervisningen 
utan satt vid sidan av och antecknade. Icke deltagande observatör innebär att man endast är 
observatör och befinner sig utanför det aktuella skeendet (Patel & Tebelius, 1987).  

Icke deltagande observationer förekommer i stor utsträckning när det gäller strukturerade 

observationer. Det är den icke deltagande observatören som har den reella möjligheten att utnyttja 

ett i förväg utformat och utprövat observationsschema (Patel, 1987, s.101). 

En fördel med strukturerad, icke deltagande observation är att vi som observatörer kan 
studera beteenden och situationer i ett naturligt sammanhang vid samma sekund som de 
inträffar (Patel & Tebelius, 1987). 

Att vara icke deltagande observatör kan även medföra en nackdel i och med att vi som 
observatörer kan bli definierade som det av klassen, då vi befinner oss utanför det aktuella 
skeendet. På så sätt kan vår ”icke-närvaro” påverka individernas beteende (Patel & 
Tebelius, 1987).  

5.2.1 Urval 

Skola A och Skola B valdes pga. att Skola A enligt Migrationsverket år 2006 tog emot 8 
nyanlända elever och Skola B tog emot 93 nyanlända samma år. De nyanlända eleverna 
skolintroducerades och var mellan 7-18 år. 

På Skola A, på förmiddagen observerade vi ett undervisningstillfälle i förberedelseklassen. 
Vi gavs möjlighet att observera endast ett undervisningstillfälle. Vi observerade 
klasslärarens arbetssätt med de nyanlända eleverna dvs. vilket sätt kommunikationen 
mellan läraren och eleverna försiggick på. Vi observerade även kommunikationen eleverna 
emellan, vilka ämnen just detta undervisningstillfälle bestod av samt vad eleverna arbetade 
med i ämnena.  

På Skola B, på eftermiddagen gavs vi möjlighet att följa ett undervisningstillfälle i 
förberedelseklassen. Likaså i denna skola såsom i Skola A observerade vi klasslärarens 
arbetssätt med de nyanlända eleverna, dvs. kommunikationen mellan läraren och eleverna, 
samarbete eleverna emellan, vilka ämnen eleverna arbetade med under detta 
undervisningstillfälle och vad eleverna arbetade med i ämnena. 

Till observationsdelen antecknade vi i form av hela meningar för att inte gå miste om något 
vilket skulle kunna hända om vi endast skulle anteckna i form av stödord. 

5.2.2 Bortfall 

Från början ville vi jämföra två inslussningsmodeller - förberedelseklass och svenska som 
andraspråk. I skolan som arbetar med svenska som andraspråk genomförde vi intervjuer 
med en elev och två svenska som andraspråkslärare. Vi observerade även två 
undervisningstillfällen. Vi valde att inte beskriva hur intervjuerna och observationerna gick 
till osv. eftersom de inte var relevanta för vårt arbete. Det framkom dock ur intervjuerna 
med både lärare och elev att i svenska som andraspråkklassen var eleverna inte nyanlända 
utan är födda i Sverige. För att få svar på vårt syfte och frågeställningar jämförde vi två 
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förberedelseklassers arbetssätt på två olika skolor. I jämförelsen utgick vi från att ena 
skolan tog emot betydligt färre nyanlända elever än den andra. 

5.3 Etiska aspekter 
Arbetet grundade sig på etiska regler för humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. 
Reglerna antogs av Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990. Det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(http://www.vr.se, 2007-12-22).  

Den eleven, lärare och skolledning som vi kom i kontakt med genom intervjuer och 
observationer informerades om HSFR:s etiska regler i samband med vårt första besök. Vi 
informerade alla informanter om vilka vi var och syftet med intervjuerna samt 
observationerna dvs. informationskravet. ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet /…/” (http://www.vr.se, 2007-12-22). 
Informanterna deltog frivilligt med rätt att dra sig ur undersökningen dvs. samtyckeskravet. 
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan ” 
(http://www.vr.se, 2007-12-22).  I arbetet används inte biträdande rektors, lärarnas och 
skolornas riktiga namn för att bevara de berördas anonymitet samt konfidentialitet.  

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(http://www.vr.se, 2007-12-22).  

Materialet avidentifierades på ett sådant sätt så att enskilda personer inte kan identifiera de 
berörda i undersökningen. 

Vi valde att benämna de undersökta skolorna som Skola A och Skola B. Informanterna 
namnges som Lärare 1, Lärare 2 samt Bitr. rektor.  

5.4 Uppläggning och genomförande 
Under vecka 43 och 44 sökte vi upp ett flertal skolor som arbetar med förberedelseklass 
och svenska som andraspråk för att få svar på våra frågeställningar. Vi sände e-post till 
rektorer och lärare i respektive skolor där vi presenterade vårt syfte med uppsatsen. Vi fick 
positiva svar för att kunna genomföra intervjuerna och observationerna. E-post sändes även 
till Migrationsverket för att få reda på statistik kring hur många nyanlända som togs emot 
samt hur många av de som har skolintroducerats i de områden där vi utförde våra 
undersökningar.  

Under vecka 46, den 14/11 besökte vi en skola som arbetar med svenska som andraspråk. 
Där genomfördes två intervjuer med svenska som andraspråkslärare och en elev samt 
observationer på två undervisningstillfällen. Vi bestämde även tid med rektor för intervju 
men avbokade den eftersom ur intervjuerna framgick det att eleverna som hade svenska 
som andraspråk inte var nyanlända. Eleverna är födda i Sverige. Det bidrog till att vi istället 
bestämde oss för att utföra våra fältstudier i två förberedelseklasser för att kunna besvara 
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vårt syfte och frågeställningar. Under vecka 47 tog vi kontakt med Skola B som arbetar 
med nyanlända elever och bestämde en tid för vårt besök.  

Under vecka 47, den 19/11 på förmiddagen besökte vi Skola A som arbetar med nyanlända 
elever. Klassen bestod av 10 elever. Vi observerade hur undervisningen bedrevs i 
förberedelseklassen, antecknade arbetssätt dvs. vilket sätt kommunikationen mellan läraren 
och eleverna försiggick på. Vi observerade även kommunikationen eleverna emellan, vilka 
ämnen just detta undervisningstillfälle bestod av samt vad eleverna arbetade med i ämnena.  

Vi intervjuade även två lärare men också biträdande rektor om skolans arbetssätt med de 
nyanlända.  

Vi började med att intervjua (se bilaga 2) en lärare som arbetar med elever i 
förberedelseklassen. Intervjuplatsen valdes av informanten och ägde rum på en plats där vi 
kunde sitta ostört. Samtalet varade 20 minuter. 

Därefter intervjuades (se bilaga 2) den andra läraren som också har hand om 
förberedelseklassen. Intervjuplatsen valdes av informanten och försiggick i ett rum där vi 
kunde sitta i ostört. Samtalet varade ungefär 10 minuter.  

Avslutningsvis intervjuades (se bilaga 1) biträdande rektor i hennes arbetsrum vilket gjorde 
att vi kunde sitta i lugn och ro. Samtalet varade omkring 20 minuter. 

Skola B besökte vi samma vecka som Skola A, dvs. under vecka 47. På eftermiddagen den 
23/11 följde vi undervisningen i en förberedelseklass. Vi antecknade arbetssätt dvs. vilket 
sätt kommunikationen mellan läraren och eleverna försiggick på. Vi observerade även 
kommunikationen eleverna emellan, vilka ämnen just detta undervisningstillfälle bestod av 
samt vad eleverna arbetade med i ämnena. Klassen bestod av 45 elever och två lärare samt 
två lärarstudenter som just denna dag hade en gemensam samling. Undervisningen bedrevs 
i mindre grupper. Vi följde en mindre grupp samt var med på samlingen där alla elever var 
närvarande. Under vecka 48 skickade vi e-post till läraren som inte ville ställa upp för 
muntlig intervju. 

Vi intervjuade (se bilaga 1) en lärare som arbetar med elever i förberedelseklassen i ett 
grupprum under lunchtid. Samtalet varade 30 minuter.  

Under vecka 49 fick vi svar på e-post vi sände och de frågor (se bilaga 2) vi skickade ut till 
läraren som inte var villig till att ställa upp för muntlig intervju. 

5.5 Databearbetning 
Vi började med att transkribera våra intervjuer dvs. ”att ändra från en form till en annan” 
(Kvale, 1997, s.152), att ändra från talspråk till skriftspråk. Samtidigt som vi lyssnade av 
antecknade vi det som sades. Vi skrev ner hela intervjun ordagrant, därefter valde vi 
relevanta delar som besvarade vårt syfte och frågeställningar. Genom menings- 
koncentrering pressade vi samman långa meningar i uttalandena för att få kortare meningar. 
”Koncentrering av mening innebär således att större intervjutexter reduceras till kortare och 
koncisare formuleringar” (Kvale, 1997, s.174).  
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Vissa delar i intervjun hade varierande ljudkvalité vilket gjorde att vi lyssnade om flera 
gånger för att inte missa något i innehållet. I transkriberingen uteslöt vi skratt och suckar då 
de inte var relevanta för vårt syfte och frågeställningar.  

Till intervjuresultaten sammanställde vi intervjuerna i form av rubriker utifrån de frågor 
som ställdes under intervjuerna. Rubrikerna var; mottagandet av nyanlända elever i 
förberedelseklass, arbetssätt med nyanlända elever, samarbete, föräldrakontakt, utslussning 
samt undervisningens mål. De svar på våra intervjufrågor vi fick genom e-post var väl- 
skrivna. Svaren på intervjufrågorna sammanförde vi med informanternas intervjusvar under 
resultat där citat skrevs av ordagrant.  

Anteckningarna under observationstillfällena skrevs ned i form av hela meningar eftersom 
vi inte ville missa eller missuppfatta någon händelse kring arbetssättet med de nyanlända 
eleverna. Vi sammanställde resultaten i form av löpande text där vi också använde oss av 
citatinslag. Anteckningarna från observationstillfällena samt intervjusvaren redovisas i 
resultatdelen. 

5.6 Tillförlitlighet 
Enligt Kvale (1997) ställer sig den som intervjuar en fråga, om resultaten är generaliserbara 
dvs. om resultaten gäller i allmänhet. Vi genomförde vår undersökning på två skolor där 
urvalet av informanter samt observationstillfällena var begränsade. Intervjusvaren samt 
observationsresultaten var inte representativa för alla lärare samt alla skolor i Sverige. 

Med reliabilitet menas pålitlighet - att kunna lita på sina data (Hartman, 2004). Det innebär 
uttryckt på ett annat sätt ”hur säkert man mäter det man faktiskt mäter” (Winter, 1984, 
s.57). Vi använde oss av strukturerade intervjuer där vi ställde samma frågor till alla 
informanter samt av observation på undervisningstillfällen vilket vi ansåg kunde leda till 
högre reliabilitet. För vårt arbete var exakta mått för reliabiliteten svåra att uppnå eftersom 
för att få exakta mått av reliabiliteten behövs ett mätinstrument som mäter i siffror 
(Torsten, 1991). I Skola A intervjuade vi tre informanter. Vi genomförde även 
observationer på undervisningstillfällen som gav likartade svar vilket vi ansåg kunde leda 
till högre reliabilitet. Informanterna hann inte förbereda sig till intervjun eftersom våra 
intervjufrågor inte skickades i förväg till dem. I Skola B intervjuades muntligt enbart en 
lärare vilket vi ansåg kunde bidra till lägre reliabilitet eftersom vi inte kunde jämföra 
svaren med ytterligare informanter. Den andra läraren i Skola B svarade på 
intervjufrågorna via e-post. Frågorna sändes via e-post vilket kunde leda till att hon 
förberedde sig innan hon svarade samt att hon kunde ha diskuterat frågorna med 
informanten vi intervjuade. Enligt oss orsakade det att reliabiliteten blev lägre. Det som 
även kunde orsaka lägre reliabilitet var att vi observerade den faktiska undervisningen. 
Beträffande föräldrakontakten intervjuades informanterna endast kring eftersom det skulle 
bli problematiskt med att anordna tolk eller att få föräldrar att ställa upp till intervju. 
Intagningskonferens och utslussning av nyanlända elever kunde vi inte heller observera. Vi 
intervjuade endast informanterna kring det eftersom det kräver mer observationstid samt vi 
hade en begränsad tid på oss till att skriva C-uppsatsen. Inom tiden vi intervjuade och 
observerade skedde inga intagningskonferenser och utslussningar. 
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Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man tänkt undersöka (Torsten, 1991). 
Den avser giltigheten hos den mätmetod som används. Genom intervjuer samt 
observationer samlade vi in data som var relevant för vårt syfte och frågeställningar. 

6 Resultat 
I följande kapitel sammanställs resultatet av informanternas intervju- och e-postsvar samt 
resultat från observationstillfällena från Skola A’ s och Skola B’ s arbetssätt. I jämförelsen 
utgår vi från att Skola A tog emot betydligt färre nyanlända elever än Skola B. 
Undersökningen försiggick i två skolor för att se hur båda skolorna kan organisera och 
bedriva skolintroduktionen för nyanlända elever samt se eventuella likheter och skillnader 
mellan skolorna där ena skolan tog emot betydligt färre nyanlända än den andra. I kapitlet 
redogörs resultatet i form av rubriker utifrån de frågor (se bilaga 1 och 2) som ställdes 
under intervjuerna och handlar om; mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklass, 
arbetssätt med nyanlända elever, samarbete. Frågorna behandlar även områden såsom 
föräldrakontakt, utslussning samt undervisningens mål. Dispositionen svarar mot tidigare 
forskning och litteraturöversikten.  

I arbetet finns dock en kvantitativ obalans i metoderna eftersom till observationsdelen 
observerade vi endast den faktiska undervisningen. Med tanke på den begränsade tiden till 
att skriva arbetet hade vi ingen möjlighet att observera intagningskonferensen och 
utslussningen. Föräldrakontakten kunde inte heller observeras pga. det skulle vara 
problematiskt med att anordna tolk eller att få föräldrar att ställa upp till intervju. Dessa 
frågeområden intervjuades informanterna om. Det bidrog till att mer vikt lades vid 
intervjuer än vid observationer. 

6.1 Skola A 
6.1.1 Intervjuer 

I Skola A har ca 30-35 % elever invandrarbakgrund, där arabiska och spanska är det största 
modersmålet. I år togs tio stycken nyanlända elever emot på skolan. 

6.1.1.1 Mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklass 

Enligt Lärare 1 och Lärare 2 består första mötet av mellan skolsjuksköterska, förälder, tolk, 
eleven samt läraren, rektor är inte närvarande. Bitr. rektor menar att hon inte är närvarande 
på första mötet eftersom förberedelseklasslärarna är så pass erfarna att de sköter mötet 
själva.  Därefter berättar bitr. rektor om att hon själv har varit förberedelseklasslärare i 15 
år. När hon tog emot en nyanländ elev frågade hon om hans/hennes skolbakgrund där hon 
likaså såg till att det fanns tolk om det behövdes. Under första mötet tar även Lärare 1 och 
Lärare 2 reda på elevens tidigare skolbakgrund. Lärare 1 poängterar att hon talar om hur 
skolan fungerar. Hon berättar bl.a. för eleven om regler på skolan samt om ämnet idrott 
eftersom det inte alltid är självklart att eleven känner till det och har haft det i sitt hemland. 
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6.1.1.2 Arbetssätt med nyanlända elever 

Lärare 1 börjar med att kartlägga eleven och därmed få en analys på vad eleven kan när 
han/hon kommer till klassen för att kunna utveckla eleven efter hans/hennes för- 
utsättningar. Därefter lär sig eleven att presentera sig själv, olika artighetsfraser samt att 
utvidga sitt ordförråd. Lärare 2 anser att starten inte bara utgår från kunskapsinlärningen. 
Stabiliteten i gruppen är det centrala menar hon, då det kan anlända nya elever till klassen - 
att känna sig trygg och fungera som arbetskamrater. Vidare berättar lärare 2 att rutiner, de 
yttre ramarna, är viktiga på så sätt att stabilitet kan skapas då de nyanlända har varit med 
om förändringar i sina liv.  

Kontinuerlig mottagning är ett dilemma. När nya kommer så får man börja om igen /…/  Det är ett 

problem /…/ Det är bra med rutiner – vi börjar då, vi slutar då – att ange de yttre ramarna. De har 

varit med om många förändringar i sitt liv /…/ Det kan vara bra med lite rutiner (Lärare 2). 

Bitr. rektor vet på ett ungefär hur de arbetar i förberedelseklassen. Hon menar att ”de får 
jobba med litteratur såsom högläsning och att de får skriva mycket, försöka att arbeta med 
matematiska begrepp” (Bitr. rektor). 

6.1.1.3 Samarbete 

Lärare 1 berättar att samarbetet framförallt sker mellan förberedelseklasslärarna och lärare 
till de praktisktestetiska ämnen, såsom idrott, slöjd och bild då det är de lärarna som 
undervisar de nyanlända eleverna. Samarbetet sker även mellan förberedelseklasslärare och 
modersmålslärare. För att få modersmålsundervisning måste eleverna först ansöka om det.  
Lärare 1 skickar uppgifter med de elever som har modersmålsundervisning som ligger efter 
skoltid. Lärare 2 talar på samma sätt om att samarbetet är stort med lärare i de 
praktiskestetiska ämnena samt att eleverna får arbeta med studiehandledning under 
modersmålsundervisningen. Bitr. rektor påstår samma sak som Lärare 1 och Lärare 2.  

6.1.1.4 Föräldrakontakt 

Lärare 1 talar om att kommunikationen i år inte är ett större problem, med tanke på att 
majoriteten av gruppen åtminstone har en svensk förälder. I andra fall ber hon 
modersmålsläraren om hjälp med översättningen. Lärare 2 poängterar att meddelanden till 
föräldrarna är på svenska, vilket gör att kommunikationen blir svårare för dem som inte kan 
språket. Bitr. rektor beskriver kontakten mellan hem och skola som tät, kommunikationen 
sker i brevform på enkelt språk samt genom telefonsamtal där eleven fungerar som tolk. 
Eleven används som tolk enbart i de fall där föräldrarna har det väldigt svårt med det 
svenska språket. När det gäller utvecklingssamtal anlitas tolk.   

6.1.1.5 Utslussning  

Lärare 1 anser att det är individuellt när en elev ska slussas ut till ordinarie klass. Hon 
poängterar att ”det beror alldeles på skolbakgrund, hur mycket de har lärt sig för att kunna 
klara av och hänga med i teoretiska ämnena såsom So och No” (Lärare 1). Snittiden för 
undervisningen i förberedelseklassen är två år, men det kan röra sig mellan ett till tre år. 
Lärare 2 berättar det som Lärare 1 framförde. Bitr. rektor menar på samma sätt som Lärare 
1 och Lärare 2 att utslussningen är individuell. Hon menar att vissa elever vill gå i 
förberedelseklass hur länge som helst, men det finns inte någon riktig gräns för hur länge 
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en elev bör vara i förberedelseklassen. Vidare menar hon att skolan försöker arbeta med 
snabb utslussning där eleven genom integration lär sig bättre svenska. 

6.1.1.6 Undervisningens mål 

Målet med undervisningen enligt Lärare 1 är att: 

Eleven ska gå upp på svensk nivå så att han kan bli en självständig elev i klassen /…/ att kunna 

ingå i den stora gruppen, kunna lära sig efter den svenska kulturen, när det gäller hur skolan 

fungerar (Lärare 1).  

Hon menar även att målet med undervisningen är att eleven lär sig att fungera mer 
demokratiskt i skolan till skillnad från elevens skola i sitt ursprungliga land där det inte är 
säkert att eleven haft samma valmöjligheter. Lärare 2 sade kort och koncist att målet med 
förberedelseklass är att eleven ska slussas ut i den ordinarie klassen. Förutom det som 
Lärare 1 och Lärare 2 talade om menar bitr. rektor att syftet med förberedelseklass även är 
att eleven ska behärska det svenska språket för att klara av högre studier.  

6.1.2 Observationer 

6.1.2.1 Arbetssätt med nyanlända elever 

Utifrån våra observationer på Skola A framgick det att majoriteten av eleverna gick sin 
andra termin i förberedelseklassen. I år togs tio nyanlända elever emot på skolan. 
Förberedelseklassen bestod av tio elever. 

I denna förberedelseklass arbetade eleverna med matematik. De hade varsin matematikbok 
anpassad till sin svårighetsnivå. Eleverna arbetade med de fyra räknesätten i matematik- 
boken. Eleverna arbetade även med svenska där de fick rita ett ansikte på ett papper och 
namnge ansiktets olika delar. De arbetade även med att bilda korta ord utifrån separata 
bokstäver som skulle höra ihop med bilderna. Under lektionstillfället arbetade eleverna i 
deras förberedelseklass med deras klasskamrater. De integrerades inte med elever från den 
ordinarie klassen.  

Eleverna arbetade självständigt under lektionstillfället. Läraren fanns tillhands utifall de 
skulle behöva hjälp. Då eleverna bad om hjälp och för att underlätta deras inlärning av nya 
ord samt utvidga deras ordförråd använde läraren sig ofta av synonymer. All undervisning 
bedrevs på det svenska språket. Läraren talade tydligt och sakta så att alla elever kunde 
följa undervisningen. 

Klassläraren var flerspråkig. När en elev inte förstod vad som sades på svenska förklarade 
hon på engelska respektive enstaka ord på spanska. Vi märkte även att om en elev hade 
svårigheter med att tala svenska hjälptes han/hon av sina klasskamrater med samma 
modersmål. 
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6.2 Skola B 
6.2.1 Intervjuer 

I Skola B har 99 % av skolans elever invandrarbakgrund där det finns väldigt många 
spansktalande. Arabiska samt olika afrikanska språk förekommer i stor utsträckning på 
skolan. Denna termin togs fjorton nyanlända elever emot på skolan. 

6.2.1.1 Mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklass 

Lärare 1 talar om att förutsatt att eleven är nyanländ hamnar han/hon i förberedelsegrupp/ 
förberedelseklass. Denna 6-9 grupp ansvaras av två lärare som delar på ansvaret. Lärare 1 
har hand om utslussningen, medan Lärare 2 har hand om introduktionen. Lärare 1 berättar 
att under introduktionen anordnas först ett möte som varar i ungefär en timme. Under mötet 
brukar skolsköterskan närvara, dock inte alltid, ibland närvarar även modersmålslärare 
samt tolk om ingen kan språket. Rektor är inte närvarande. För att få bakgrund om eleven 
frågar Lärare 1 om elevens skolgång i hemlandet samt om de haft några problem. Vidare 
berättar Lärare 1 att Lärare 2 tycker att det är viktigt att skaffa sig en förförståelse kring 
eleven så att bemötandet sker på rätt sätt. Lärare 1 anser dock att man inte behöver skaffa 
sig en förförståelse kring eleven. Ibland går Lärare 1 in och hälsar på eleven under mötet, 
annars möter hon honom/henne ganska snart menar hon.  

/…/ Lärare 2 tycker att det är bra med förförståelse om den här eleven och kan bemöta den på rätt 

sätt och så, men personligen så tycker jag att det märker man rätt snart /…/ hur det står till med 

den här eleven /…/ (Lärare 1). 

Lärare 2 skriver att under första mötet närvarar eleven, förälder eller annan kontaktperson 
samt en svensktalande person som behärskar elevens modersmål. Skolsköterska träffar 
oftast den nyanlända eleven vid ett senare tillfälle. Om det inte finns någon svensktalande 
som behärskar elevens modersmål anlitas tolk. Därefter frågar Lärare 2 om elevens 
bakgrund dvs. elevens tidigare skolgång, vilka språk de talar, varifrån familjen kommer, 
hur stor familjen är samt när de kom till Sverige. Därpå berättar Lärare 2 om sig själv för 
att familjen ska få en inblick i vem Lärare 2 är.     

Vi pratar om FBG-klassen som flickan eller pojken ska komma till, kanske finns det någon annan 

elev som kan den nya elevens språk, jag frågar vad som var roligt att läsa i hemlandet. Får då en 

liten uppfattning om intresset för skolarbetet, också viktigt att fråga hur länge eleven har gått i 

skolan i sitt land som han/hon har lämnat, tillfälligt eller för alltid (Lärare 2). 

Därefter får eleven information om hur det går till på skolan menar Lärare 1. Lärare 2 gav 
oss samma information som Lärare 1 om att eleven informeras om hur det går till på skolan 
bl.a. om ämnet idrott, klädsel. 

6.2.1.2 Arbetssätt med nyanlända elever 

Lärare 1 berättar att man lär elever det vardagliga t.ex. att hålla besticken samt äta med 
dem. När det gäller undervisningen arbetar Lärare 1 mycket med bilder, bildmaterial, 
koppla bilder till ord. Hon anser att bilder är lätta att förstå, känna igen samt att elever 
redan har en förförståelse kring enkla bilder. Därefter arbetar hon vidare med att bygga 
meningar av orden. Lärare 2 poängterar att hon utgår från elevers intressen samt 
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förförståelse i undervisningen. Vidare skriver hon att hon arbetar mycket kring sagor med 
bilderböcker genom högläsning och betonar för eleverna att de gör det för att de ska lära 
sig svenska. Lärare 2 menar att hon även arbetar med svårare texter där hon letar efter svåra 
ord, ord som eleverna inte förstår som de samtalar kring. 

Min speciella "grej" är att fråga om någon saga som eleven har läst som barn - ofta är svaret någon 

av de klassiska sagorna – Rödluvan, Tre små grisar, Snövit osv. Jag skriver upp vilken saga som 

nämns och använder den efter veckor eller månader i undervisningen, då med en utmärkt 

förförståelse (Lärare 2). 

Lärare 2 nämner även att hon använder mycket kroppsspråk dvs. mimik, gester, bilder, små 
sketcher hela tiden.  Hon menar att ”kommunikation är ju betydligt mer än bara ord” 
(Lärare 2). 

6.2.1.3 Samarbete 

Lärare 1 talar om att samarbetet sker mellan förberedelseklasslärare och matematiklärare. 
Eleverna läser matematik och har matematikböcker anpassade till sin svårighetsnivå. 
Samarbetet sker även mellan förberedelseklasslärare och bildlärare, idrottslärare, 
musiklärare samt hemkunskapslärare, då de undervisar de nyanlända i respektive ämnen. 
Samarbetet sker även mellan förberedelseklasslärare och modersmålslärare. Innan eleverna 
kan få modersmålsundervisning måste han/hon ansöka om det. Modersmålsundervisningen 
ligger efter skoltid. Eleverna kan även få studiehandledning på modersmålet om de behöver 
det. Modersmålsläraren har som uppgift när studiehandledning skickas med att förklara 
arbetsuppgiften på elevens språk samt hur eleverna i gruppen kommer att arbeta med den. 
Eleverna behöver dock inte lösa uppgiften, men åtminstone samtala kring den. Lärare 2 
beskriver att samarbetet sker mellan förberedelseklasslärarna och rektor, biträdande rektor, 
skolsköterska, psykologen, alla lärare som undervisar eleverna, föräldrarna, tolk samt andra 
elever. 

6.2.1.4 Föräldrakontakt 

Lärare 1 berättar att eleven har utvecklingssamtal där tolk är närvarande. I akuta fall där det 
har hänt något ber hon modersmålsläraren att ta kontakt med föräldrarna via telefon.  Hon 
skriver ner det hon vill framföra och ber modersmålsläraren att översätta informationen till 
föräldrarna. Annars ber Lärare 1 föräldern att komma till skolan där samtalet sker ”ansikte 
mot ansikte”. För att få föräldern att förstå vad som har hänt har Lärare 1 i vissa fall ritat 
bilder eller förklarat via teckenspråk, vilket gjorde att föräldern förstod. ”Jag har faktiskt 
suttit med föräldrar utan tolk /…/ men såhär /…/ man kan rita, man kan förklara med 
teckenspråk /…/ föräldrarna fick faktiskt reda på vad det var för problem” (Lärare 1). 
Lärare 2 skriver via e-post att kontakt med hemmet sker via telefonsamtal. Så fort något 
händer tar hon kontakt med vårdnadshavare. Det förekommer även utvecklingssamtal.  

6.2.1.5 Utslussning  

Lärare 1 menar att utslussningen av elever till ordinarie klasser är en individuell process 
där hon även tänker på det sociala, att eleven mår bra samt hur eleven ligger till 
språkmässigt. Vidare berättar hon om att eleven är i förberedelseklassen åtminstone ett år, 
men oftast blir det två. Det finns ingen maxtid men naturligtvis stannar ingen elev i 
förberedelseklassen i fem år menar hon. En del elever stannar i förberedelseklassen i tre år 
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och en del i tre och ett halvt år. Elever slussas ut mot höstterminen och inte på vårterminen. 
En anledning att utslussningen inte äger rum på vårterminen är om eleven går i nian. ”Det 
beror även på om eleven går i nian eftersom de har nationella prov och det måste kännas 
fruktansvärt att sitta där och inte klara av ett dugg” (Lärare 1). Lärare 2 beskriver att Lärare 
1 som har hand om utslussningen bedömer genom erfarenhet och ”fingertoppkänsla” när en 
elev är redo att slussas ut till ordinarie klass. Eleven övergår direkt till den ordinarie 
klassen. Lärare 2 anser dock att ”språkstimulansen skulle öka för eleverna om de fick 
komma lite snabbare till sin nästkommande klass dvs. att inte stanna i förberedelseklassen 
för länge /…/” (Lärare 2). Genom att de nyanlända eleverna integreras med elever som 
behärskar det svenska språket och går i ordinarie klass gynnas språkstimulansen menar 
hon.  

6.2.1.6 Undervisningens mål 

Huvuduppdraget är att lära eleverna svenska menar Lärare 1. Att kunna språket hjälper 
dem att delta i ordinarie klassundervisning. Målet är även att ge eleverna en inblick i 
ämnen såsom historia, geografi och matematik, att lära eleverna faktakunskaper eftersom 
undervisningen består av det. Lärare 1 anser att förförståelse är viktigt både för eleverna 
själva och lärare i den ordinarie klassen. Hon menar att om eleverna lär sig faktakunskaper 
i förberedelseklassen och slussas ut i ordinarie klass är de lärare som tar emot eleverna 
tacksamma över faktainlärningen på det sättet att de skaffat sig lite förförståelse kring 
ämnet. Det räcker med att eleverna hört något begrepp, då känner de åtminstone igen det 
utan att ha förstått innebörden och på så sätt inte behöver känna sig främmande inför ordet. 
Målet med undervisningen enligt Lärare 2 är att lära eleverna svenska. 

6.2.2 Observationer 

6.2.2.1 Arbetssätt med nyanlända elever 

Utifrån våra observationer på Skola B framgick det att majoriteten av klassen bestod av 
elever som gick sin tredje termin i förberedelseklassen. Denna termin togs fjorton 
nyanlända elever emot på skolan. Förberedelseklassen bestod av 45 elever.  

Eftersom majoriteten av klassen behärskar det svenska språket tillräckligt bra höll läraren 
en geografigenomgång kring klimat på svenska. Därefter fick eleverna, en efter en, läsa 
högt ur boken. De andra eleverna följde läsningen i deras egna böcker. Läraren avbröt 
eleverna i läsningen om det förekom svåra ord. Hon frågade eleverna om ordets betydelse. 
Om ingen visste ordets innebörd använde hon sig av synonymer eller förklarade på ett 
förståeligt sätt.  

Vi kunde inte observera på vilket språk eleverna kommunicerade med varandra på eftersom 
de inte gavs mycket talutrymme. Läraren talade mest under detta undervisningstillfälle.  

Eleverna integrerades inte med elever från den ordinarie klassen utan arbetade med deras 
klasskamrater i deras förberedelseklass under lektionstillfället.  
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras informanternas intervju – och e-postsvar samt resultaten utifrån 
observationstillfällena från Skola A’ s och Skola B’ s arbetssätt. I jämförelsen utgår vi från 
att Skola A tog emot betydligt färre nyanlända elever än Skola B. Undersökningen 
försiggick i två skolor för att se hur båda skolorna kan organisera och bedriva 
skolintroduktionen för nyanlända elever samt se eventuella likheter och skillnader mellan 
skolorna där ena skolan tog emot betydligt färre nyanlända än den andra. I kapitlet 
sammanställs intervju- och observationssvaren i form av rubriker utifrån de frågor (se 
bilaga 1 och 2) som ställdes under intervjuerna. Rubrikerna är; mottagandet av nyanlända 
elever i förberedelseklass, arbetssätt, samarbete, föräldrakontakt, utslussning samt 
undervisningens mål. Under kapitlet besvaras både vårt syfte och frågeställningar. Vi har 
funnit mest likheter mellan de båda skolorna. Skola A och Skola B, där Skola A tog emot 
betydligt färre nyanlända än Skola B, organiserar och arbetar på ett likartat sätt för att 
nyanlända elever ska få en så gynnsam skolintroduktion som möjligt. Skillnader har vi 
beskrivit under rubriken ”Intervju”- underrubrikerna ”Föräldrakontakt”, ”Undervisningens 
mål” samt under rubriken ”Intervjuer och observationer”- underrubriken ”Arbetssätt”. 
Dispositionen svarar mot tidigare forskning och litteraturöversikten. 

 I arbetet finns dock en kvantitativ obalans i metoderna eftersom till observationsdelen har 
vi observerat vi endast den faktiska undervisningen. Med tanke på den begränsade tiden till 
att skriva arbetet har vi inte haft någon möjlighet att observera intagningskonferensen och 
utslussningen. Föräldrakontakten har inte heller kunnat observeras pga. det skulle vara 
problematiskt med att anordna tolk eller att få föräldrar att ställa upp till intervju. Dessa 
frågeområden har vi intervjuat informanterna om. Det har bidragit till att mer vikt har lagts 
vid intervjuer än vid observationer.  

7.1 Intervjuer 
7.1.1 Mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklass 

Mottagandet av nyanlända elever i Skola A och Skola B organiseras genom att under 
introduktionen - första mötet, närvarar oftast skolsjuksköterska, förälder, elev, lärare samt 
tolk vid behov. Rektor är inte med under introduktionen. Enligt Rodell (1995) bör 
nedanstående personer närvara under introduktionen:  

På intagningskonferensen deltar förutom barnet och dess föräldrar, ibland släktingar eller andra 

vårdnadshavare, tolk, rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och förberedelseklasslärarna 

(Rodell, 1995, s.11). 

En annan likhet vi har funnit är att under introduktionen på båda skolorna närvarar inte 
skolpsykolog samt kurator. Enligt Rodell (1995) bör även de delta under introduktionen. 
Skola A samt Skola B samtalar med eleven kring hans/hennes tidigare bakgrund samt 
skolgång för att skaffa sig en förförståelse kring eleven samt för att kunna bemöta eleven 
på rätt sätt. Under intagningskonferensen får förberedelseklasslärarna information om 
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familjens bakgrund samt den aktuella situationen dvs. var eleven befinner sig 
kunskapsmässigt (Rodell, 1995).  

Båda skolorna i vår undersökning informerar eleven samt familjen om praktiska rutiner 
t.ex. vad som gäller under idrott, att alla elever på skolan har ett skåp och behöver ett 
hänglås etc. Under mötet tas även skolans regler upp. Förberedelseklassen är en väg in i 
den svenska skolan där skolans arbetsmetoder, regler samt förhållningssätt kan visa sig 
annorlunda jämfört med elevens tidigare skolerfarenheter (Rodell, 1995). Med tanke på de 
kulturella skillnaderna är lärarens uppgift att tydligt informera om hur den svenska skolan 
fungerar. 

7.1.2 Arbetssätt 

Elevernas förförståelse - att den ligger till grund för vidare kunskapsutveckling är något de 
båda skolorna talar om.  Lpo 94 skriver att läraren skall ”utgå från varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpo 94, s.12).  

Båda skolorna arbetar med litteratur, dvs. högläsning för att stärka elevens 
begreppsbildning samt utvidga hans/hennes ordförråd. Interaktionen mellan den vuxne och 
eleven utövar en viktig roll för dess språkutveckling (Frost, 2002). ”Genom att lyssna på de 
vuxnas högläsning stärks barnets språkliga begrepp, de lär sig att upptäcka språkliga 
sammanhang /…/ (Frost, 2002, s.46). Enligt kursplan i svenska som andraspråk vidgar 
litteraturläsningen omvärldskunskaperna samt utgör en grund för ord- och 
begreppsinlärning i meningsfulla sammanhang (http://www.skolverket.se, 2007-12-22).  

På Skola A uppmärksammas gruppsammanhållningen vilket gynnar stabiliteten i klassen, 
medan det på Skola B inte nämns något om stabilitet i klassen eller gruppsammanhållning. 
Enligt Boman & Rodell (1999) är det viktigt för nyanlända elever att komma till skolan där 
det råder stabilitet och trygghet eftersom många elever har varit med om kaotiska 
händelser. Som lärare gäller det att skapa en gemenskap mellan eleverna i gruppen samt att 
lära dem att bygga nya vänskapsband med nykomna elever. Som lärare gäller det att finna 
en balans mellan den trygghet som fasta rutiner och struktur på skoldagen ger och en 
kreativ undervisning för de nyanlända eleverna för att inte skapa nytt kaos i en värld som 
för eleverna är förvirrande och hotfull (Rodell, 1995). 

7.1.3 Samarbete 

Skola A och Skola B har en likhet när det gäller hur samarbetet med modersmålslärare 
sker. Modersmålsundervisningen har beviljats de elever som har ansökt om det och ligger 
efter skoltid. Studiehandledning skickas med elever. ”Parallellt kan modersmålsläraren 
under studiehandledningen arbeta med samma områden på både det första och 
andraspråket” (Boman & Rodell, 1999, s. 12).  

Samarbetet som sker mellan förberedelseklasslärare och lärare i de praktisktestetiska 
ämnena dvs. idrott, slöjd, hemkunskap, bild är ännu en likhet mellan Skola A och Skola B. 
De nyanlända eleverna deltar i den ordinarie klassen under de praktisktetiska ämnena. 
Enligt Boman & Rodell (1999) bör läraren organisera samarbete kring varje elev och 
elevens föräldrar och olika lärarkategorier. 

http://www.skolverket.se/
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7.1.4 Föräldrakontakt 

Vi har funnit skillnader i hur Skola A och Skola B hanterar föräldrakontakter. I Skola A är 
kommunikationen med hemmet tät och i denna klass oproblematisk pga. att just i denna 
klass behärskar ena föräldern det svenska språket. Även om det inte finns någon 
svensktalande i familjen sker kommunikationen på svenska. Kommunikationen bör dock 
ske på familjens språk (Myndigheten för skolutveckling, 2005). ”Det är viktigt att skolan 
ger de nyanlända familjerna en strukturerad och tydlig information på familjens språk” 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005, s.48). I Skola A har det hänt att eleven används 
som tolk vid telefonsamtal i kontakt med hemmet. Elever får dock inte användas som tolk  
(http://www.skolutveckling.se, 2007-11-22; Skolverket, 1997).  

I Skola B används modersmålsläraren som hjälpmedel vid telefonkontakt med hemmet i 
akuta fall. I andra fall ber läraren föräldern att komma till skolan där samtalet sker ”ansikte 
mot ansikte”. För att klargöra problemet använder läraren sig av teckenspråk samt bilder då 
föräldern inte förstår språket. 

7.1.5 Utslussning 

Vi har funnit likheter i Skola A samt Skola B där utslussningen är en individuell process 
som beror på elevens skolbakgrund dvs. hur mycket eleven har lärt sig för att kunna klara 
av och hänga med i teoretiska ämnena. ”/…/ övergången till ordinarie klass, denna måste 
ske utifrån barnens egna förutsättningar och vid en tidpunkt som varierar från barn till 
barn” (Rodell, 1995, s.55). En annan likhet vi finner i båda skolorna är att eleverna går i 
förberedelseklassen mellan ett till tre år. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) 
stannar eleverna ett till två läsår i förberedelseklassen.  

Ännu en likhet mellan båda skolorna är att utslussningen sker direkt till ordinarie klass. De 
nyanlända eleverna integreras dock med elever från den ordinarie klassen i båda skolor då 
dessa har undervisning i de praktisktestetiska ämnena tillsammans. Enligt flera studier 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005; Blob 2004) sker övergångarna i de flesta fall 
genom att eleven successivt börjar delta i ämnesundervisning i den ordinarie klassen för att 
sedan successivt slussas ut till den ordinarie klassen. 

7.1.6 Undervisningens mål  

Vi har funnit en likhet mellan Skola A och Skola B, där målet med undervisningen är att 
eleverna skall lära sig det svenska språket i förberedelseklassen samt att de efter 
utslussning till ordinarie klass skall kunna delta i undervisningen. ”/…/förberedelseklassen 
sägs syfta till att förse den nyanlände eleven med grundläggande kunskaper i det svenska 
språket, förbereda den enskilde för inträde i vanliga klasser /…/ (Blob, 2004, s.13).   

Skillnaden mellan Skola A samt Skola B när det gäller undervisningens mål är att Skola A 
talar om att målet även är att eleverna lär sig att fungera mer demokratiskt. Enligt Boman & 
Rodell (1999) och Rodell (1995) får eleverna i förberedelseklassen lära sig hur den svenska 
skolan fungerar eftersom elevernas tidigare skola oftast varit mer auktoritär, traditionell 
samt att det inte alltid är säkert att eleverna kommer från ett demokratiskt land. Enligt Lpo 
94 skall skolan förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar där 
undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt delta i samhällslivet. Undervisningen skall även utveckla deras förmåga att ta ett 

http://www.skolutveckling.se/
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personligt ansvar. I Skola B talas det om förförståelse - att den ligger till grund för elevens 
vidare kunskapsutveckling av faktakunskaper i de teoretiska ämnena samt att förförståelse 
är det eleven åstadkommer i förberedelseklassen. Det som är avgörande för nyanlända 
elevers lärande, är att pedagogen har ett reflekterande och pedagogiskt förhållningssätt vid 
val av arbetssätt (Myndigheten för skolutveckling, 2005). ”En av de främsta 
framgångsfaktorerna handlar om att individualisera undervisningen utifrån elevens 
förkunskaper /…/ (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s.46). 

7.2 Observationer 
7.2.1 Arbetssätt 

Vi har observerat en likhet i Skola A’ s och Skola B’ s arbetssätt. I båda skolorna arbetar 
eleverna med teoretiska ämnen. På Skola A arbetar eleverna med bl.a. matematik och 
svenska. Enligt Skolverket (1997) är ämnet matematik universellt. För att undervisa de 
nyanlända eleverna i matematik behöver lärare inte använda sig av många nya ord. På 
Skola B arbetar eleverna med geografi. Båda skolorna betonar betydelsen av de teoretiska 
ämnena. Undervisningen i förberedelseklassen består främst av svenska/svenska som andra 
språk och matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2005).  

Enligt ett antal studier (Axelsson m.fl., 2002; Parszyk, 1999; Skolverket, 2002; Blob, 2004) 
bör undervisningen ske på modersmålet den första tiden för nyanlända elever. Det har 
konstaterats att om undervisningen sker på modersmålet lär sig nyanlända elever i detta fall 
det svenska språket fortare. Tyvärr har vi funnit att i båda de undersökta skolorna sker 
undervisningen på svenska. Enligt Parszyks (1999) avhandling framgår det att i skolor med 
nyanlända elever förekommer sällan undervisning på modersmål. Flera studier (Skolverket, 
2002; Blob, 2004) pekar på att skolan brister i en del fall beträffande varje elevs rätt till 
stöd och utveckling. Elever med annat modersmål får på så sätt inte den utbildning de har 
rätt till. 

7.3 Intervjuer och observationer 
7.3.1 Arbetssätt 

Vi har funnit en likhet, på Skola A har vi observerat och på Skola B har det framgått ur 
intervjuerna att bilder är något lärarna utgår mycket ifrån i arbetet med de nyanlända 
eleverna. Bilder är mycket enkla att arbeta med och dessutom något eleven känner igen 
dvs. har en förförståelse kring. Arbetet med bilder gör att eleven utvecklar sitt ordförråd då 
eleven ”sätter namn” på bilderna samt utgör en grund för vidare arbete med bildande av 
meningar. Kursplan i ämnet modersmål skriver om vidgat textbegrepp dvs. att förutom i 
talade samt skrivna texter kan kunskap skapas genom bilder (http://www.skolverket.se, 
2007-12-22). Kursplan i bildämnet menar också att bildspråket är en av flera vägar till 
kunskap (http://www.skolverket.se, 2007-12-22). Enligt Imsen (1992) och Heyman (1990) 
kan kunskap likaså förmedlas via bild, bilden stödjer språkutvecklingen.  

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


 28

/…/ Bilder kan också vara informativa. Man kan hämta kunskap ur dem alltifrån att utvidga sitt 

ordförråd, sätta svensk etikett på föremål på bilden, till att hämta faktakunskaper ur bilden. Bilder 
kan ofta vara en start till ett vidare arbete /…/ (Skolverket, 1992, s.27). 

Vi har observerat en skillnad, nämligen att i Skola A tar elever hjälp av klasskamrater som 
talar samma modersmål i situationer där de inte kan uttrycka sig på svenska eller där de 
inte förstår vad läraren säger. ”Den första tiden brukar ofta någon kamrat som gått längre i 
klassen fungera som tolk åt nykomlingen /.../ ” (Rodell, 1995, s.17). Ur intervjuerna på 
Skola B har vi funnit att läraren använder andra uttrycksformer vid kommunikation med de 
nyanlända eleverna än endast genom tal- och skriftspråk. Läraren använder sig konstant av 
kroppsspråk dvs. mimik, gester, bilder samt små sketcher. ”Under en inledande period 
måste kommunikationen med barnen ske betydligt mer med kroppsspråk, gester, 
handlingar och bilder än med det talade och skrivna ordet” (Angel & Hjern, 2004, s.234). 

8 Diskussion 
Under diskussionsavsnittet har vi utgått från vårt syfte och frågeställningar. I diskussions- 
avsnittet har vi diskuterat det vi har funnit intressant i undersökningen. I kapitlet 
sammanfattas även likheter och skillnader som förekom mellan Skola A’ s och Skola B’ s 
arbetssätt, där Skola A tog emot betydligt färre nyanlända än Skola B. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning. 

8.1 Föräldrakontakt  
I vår studie har vi funnit att i de undersökta skolorna sker föräldrakontakten till stor del på 
det svenska språket. Enligt flera studier (Angel & Hjern, 2004; Myndigheten för 
skolutveckling, 2005; Blob, 2004) är ett fungerande samarbete med föräldrar 
grundläggande för att lyckas med den nyanlända elevens skolintroduktion. Det är det av 
stor vikt att ge de nyanlända familjerna en tydlig information på deras respektive språk 
(Myndigheten för skolutveckling, 2005). Information om skolans verksamhet ger 
föräldrarna möjlighet att delta i elevens skolgång och skolintroduktion. Vi anser att om 
kommunikationen sker på svenska kan detta bli problematiskt eftersom föräldrarna ofta inte 
behärskar det svenska språket tillräckligt.  

Det som väckte vår uppmärksamhet var att i en av skolorna används eleven som tolk vid 
föräldrakontakter vilket inte stämmer överens med att: ”Elever skall aldrig tolka vid 
föräldrakontakter” (Skolverket, 1997, s.44).  Skolan har som uppgift att se till varje elevs 
olika behov för att det ska bli ”en skola för alla”. Därför anser vi att föräldrakontakten inte 
bör gå via eleven utan att skolan är skyldig att ordna tolk för en fungerande dialog. Att 
eleven används som tolk kan vara en kostnadsfråga tror vi. Har skolan tillräckligt med 
resurser för att anordna tolk?  
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8.2 Arbetssätt med de nyanlända eleverna 
Under introduktionen, första mötet i de båda undersökta skolorna närvarar lärare, tolk vid 
behov, förälder, elev samt skolsköterska ibland. Enligt Rodell (1995) närvarar även rektor, 
skolpsykolog samt kurator. Vi anser att de sistnämnda även bör närvara för att få en 
uppfattning, förförståelse kring elevens tidigare bakgrund samt för att kunna bemöta eleven 
på rätt sätt. Vi tycker även att det är av stor vikt att den nyanlända eleven under första 
mötet informeras om skolans regler samt hur skolan fungerar. Det är inte självklart att 
eleven känner till det eftersom hans/hennes skola i hemlandet kan skilja sig från den 
svenska skolan. 

Arbetssätten i de båda undersökta skolorna tolkar vi vara kunskapsfokuserade dvs. vad 
eleverna bör lära för att sedan kunna övergå till ordinarie klass. Lärare i de undersökta 
skolorna utgår även ifrån elevernas förförståelse. Undervisningen i förberedelseklassen 
består främst av svenska/svenska som andra språk och matematik men även av 
modersmålsundervisning samt praktisketiska ämnen såsom idrott, slöjd, bild och 
hemkunskap (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Enligt Tingbjörn (1994) bör den 
både språkliga och erfarenhetsmässiga undervisningen samt läromedlen utgå från elevernas 
förförståelse. 

Den svenska skolan måste visa en extrem flexibilitet för att kunna anpassa undervisningen till den 

oerhörda variation av språklig och erfarenhetsmässig bakgrund som minoritetseleverna har 

(Tingbjörn, 1994, s.50). 

För att undervisningen ska kunna bli meningsfull för eleverna anser vi att den bör ha sin 
utgångspunkt i deras bakgrund, modersmål samt ursprungskultur. Lärare i sin undervisning 
bör utgå från elevernas erfarenheter, förutsättningar behov samt tänkande för att under- 
visningen skall bli meningsfull för dem (Lpo 94, s.12). 

För oss är det en självklarhet att eleverna skall undervisas i teoretiska ämnen då de så 
småningom kommer att integreras med elever i den ordinarie klassen, där de läser 
teoretiska ämnen. Vi anser samtidigt att förförståelse utgör en grund för framtida 
kunskapsutveckling. Det är inte alltid säkert att eleverna förstår innehållet i undervisningen 
med tanke på att de ännu inte erövrat det svenska språket tillräckligt. Vi tycker på så sätt att 
eleverna får möjlighet till att skaffa förförståelse kring ord och begrepp som används i 
samband med undervisningen. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2005) handlar en av 
framgångsfaktorerna om att utgå från elevens förförståelse. Dock påpekades i ena skolan 
att stabilitet, grupptillhörighet samt trygghet är en viktig del i arbetet med de nyanlända 
eleverna då de kan ha varit med om kaotiska händelser. En förberedelseklass är i ständig 
förändring dvs. då det tillkommer nyanlända elever (Boman & Rodell, 1999). Det krävs 
mycket tid till att bygga upp en gemenskap samt trygghet i klassen. Enligt oss måste först 
och främst stabilitet och trygghet åstadkommas så att klassen kan bygga upp en positiv 
miljö. Det ligger sedan som grund för vidare kunskapsutveckling. 

Undervisningen för de nyanlända eleverna sker på det svenska språket. Eleverna ges endast 
studiehandledning på modersmålet, där de arbetar med samma uppgifter som gruppen 
arbetar med. Enligt ett antal studier (Axelsson m.fl., 2002; Parszyk, 1999; Skolverket, 
2002; Blob, 2004) förespråkas undervisning för nyanlända elever på modersmålet. Detta 
bidrar till att undervisningen blir mer effektiv genom att eleverna fortare gör framsteg i det 



 30

andra språket. Det ser dock annorlunda ut i praktiken dvs. att undervisningen i detta fall 
sker på svenska (Parszyk, 1999). Vi anser att om det ska bli möjligt att de nyanlända 
eleverna får undervisning på modersmål tvingas tillgången till modersmålslärare under 
skoltid öka. Vi tycker även att om eleven undervisas på modersmålet skulle därmed tiden i 
förberedelseklassen blir kortare samt att eleverna fortare skulle integreras med elever från 
den ordinarie klassen.  

Studien i de undersökta skolorna visar även att övergången från förberedelseklassen till 
ordinarie klass sker genom direkt utslussning samt att det är en individuell process som 
utgår från elevernas egna förutsättningar. Eleverna integreras dock redan från början med 
elever från den ordinarie klassen i de praktisktestetiska ämnena. Övergångarna i de flesta 
fall bör ske genom att eleven successivt börjar delta i ämnesundervisning i den ordinarie 
klassen för att sedan successivt slussas ut till den ordinarie klassen (Myndigheten för 
skolutveckling, 2005). 

Vi anser att om eleverna slussas ut direkt kan de få ett bakslag dvs. att eleverna med tiden 
kommer att tycka att allt är svårt i den ordinarie klassen och kanske inte vill återvända dit 
mer. Med tanke på det menar vi att läraren har ett stort ansvar att se till om eleverna 
verkligen är redo för att slussas ut till ordinarie klass. Innan en elev slussas ut till ordinarie 
klass bör läraren se till var eleven befinner sig kunskapsmässigt, om eleven behärskar det 
svenska språket tillräckligt men även att läraren ser till elevens psykiska tillstånd dvs. om 
eleven mår bra.  

8.3 Undervisningens mål 
I vår studie har vi funnit att huvuduppdraget med förberedelseklassen är att eleverna skall 
tillägna sig det svenska språket för att kunna övergå från förberedelseklass till ordinarie 
klass. Enligt Blob (2004) är förberedelseklassens syfte att rusta den nyanlända eleverna 
med grundläggande kunskaper i det svenska språket och att förbereda honom/henne för 
undervisning i ordinarie klass.  

Förutom att lära eleverna det svenska språket är målet med undervisningen att förbereda 
dem till att bli självständiga individer samt att de skall ingå i den ordinarie klassen. 
Eleverna skall erbjudas valmöjligheter för att kunna lära sig motivera varför de har gjort 
sina respektive val. De ska även kunna ta ställning och lära sig den svenska kulturen dvs. 
traditioner samt hur det svenska samhället fungerar. Anledning till det ovanstående är att 
det inte alltid är säkert att eleverna kommer från ett demokratiskt land.  

Vi håller med om att huvuduppdraget är att lära eleverna det svenska språket. Vi anser att 
dagens samhälle kräver att som civiliserade människor bör vi kunna tala, läsa och skriva. 
Den som inte kan läsa, skriva och tala blir utestängd från samhällsgemenskapen. Vi lever i 
en utvecklad skrift och mediekultur som ställer krav på skriftspråkligheten. 
Arbetsmarknaden ställer krav på kommunikationsfärdigheter. Människor som inte har goda 
kommunikationsfärdigheter riskerar att ställas utanför arbetsmarknaden.  
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8.3.1 Sammanfattning om likheter och skillnader mellan Skola A’ s och 
Skola B’ s arbetssätt 

8.3.1.1 Likheter 

Vi kan dra slutsatsen att båda skolor, Skola A och Skola B, där Skola A tog emot betydligt 
färre nyanlända än Skola B, organiserar och arbetar på ett likartat sätt för att nyanlända 
elever ska få en så gynnsam skolintroduktion som möjligt. Resultaten visar att när 
nyanlända elever tas emot på skolorna blir de placerade i förberedelseklass. Det anordnas 
ett introduktionsmöte där de inblandade samtalar bl.a. om elevens bakgrund, tidigare 
skolgång samt skolans regler. I arbetet med de nyanlända eleverna utgår lärarna från bilder 
och högläsning för att främja deras språkutveckling. I förberedelseklassen arbetar eleverna 
med teoretiska samt praktisktestetiska ämnen såsom idrott, slöjd, hemkunskap och bild. 
Eleverna integreras med elever från den ordinarie klassen endast i de praktisktestetiska 
ämnena. Förberedelseklasslärarna samarbetar med modersmålslärare och lärare som 
undervisar eleverna i de praktisktestetiska ämnena. Målet med undervisningen i 
förberedelseklasserna är att eleverna skall behärska det svenska språket samt att de efter 
utslussning till ordinarie klass skall kunna delta i undervisningen. Utslussningen sker direkt 
till ordinarie klass och är en individuell process som beror på elevens skolbakgrund dvs. 
hur mycket eleven har lärt sig för att klara av och hänga med i de teoretiska ämnena. 
Eleverna går i förberedelseklassen mellan ett till tre år.  

8.3.1.2 Skillnader 

Det som skiljer skolorna åt är att i kommunikationen i Skola A tar elever hjälp av 
klasskamrater som talar samma modersmål i situationer där de inte kan uttrycka sig på 
svenska eller inte förstår vad läraren säger. På Skola B använder läraren andra 
uttrycksformer vid kommunikation med de nyanlända eleverna än endast genom tal- och 
skriftspråk. Läraren använder sig konstant av kroppsspråk dvs. mimik. 

På Skola A uppmärksammas gruppsammanhållning vilket gynnar stabiliteten i klassen. Det 
talas om att starten inte endast utgår från kunskapsinlärning, stabilitet ses som 
betydelsefullt. Det är av stor vikt att eleverna känner sig trygga och fungerar som 
arbetskamrater. På Skola B nämns inget om gruppsammanhållning. 

Ännu en skillnad består i hur skolorna hanterar föräldrakontakter. I båda skolorna sker 
föräldrakontakten dock på svenska. På Skola A däremot har det hänt att eleven används 
som tolk vid telefonsamtal i kontakt med hemmet. På Skola B används modersmålsläraren 
som tolk vid telefonkontakter då föräldrarna inte förstår språket. I andra fall ber läraren 
föräldern att komma till skolan. För att klargöra problemet använder läraren sig av 
teckenspråk och bilder. 

På Skola A talas det även om att undervisningens mål är att eleverna ska lära sig att fungera 
mer demokratiskt. Eleverna får lära sig hur den svenska skolan fungerar då elevernas 
tidigare skola många gånger kan ha varit auktoritär och traditionell. Det är inte heller alltid 
säkert att eleverna tidigare kommit från ett demokratiskt land. På Skola B talas det även om 
att målet med undervisningen är att eleverna i förberedelseklassen ska skaffa förförståelse. 
Den ligger sedan som grund för elevernas vidare kunskapsutveckling av faktakunskaper i 
de teoretiska ämnena.  
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8.4 Vidare forskning 
I detta arbete tar vi reda på hur skolintroduktionen för nyanlända elever med 
invandrarbakgrund i grundskolans senare år kan organiseras och bedrivas. Vi har jämfört 
två förberedelseklassers arbetssätt på två olika skolor. I jämförelsen har vi utgått från att 
Skola A tog emot betydligt färre nyanlända elever än Skola B. Vi anser att det kan vara 
intressant att studera uppföljningen av de nyanlända eleverna efter att de slussats ut till 
ordinarie klass. En annan aspekt är att studera vilka resurser de undersökta skolorna 
erhåller från kommunen för att ge de nyanlända eleverna en så gynnsam skolintroduktion 
som möjligt. Det skulle även vara intressant att studera hur skolintroduktionen organiseras 
samt bedrivs genom jämförelse mellan olika skolintroduktionsmodeller såsom 
förberedelseklass med svenska som andraspråk förutsatt att elever som går i den gruppen är 
nyanlända.  
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Intervjufrågor 
 
 
Biträdande rektor:  
Hur många av skolans elever har invandrarbakgrund? 
Vilket är det största modersmålet i skolan? 
Hur många nyanlända elever togs emot detta år på skolan? 
Hur ser mottagandet av en nyanländ elev emot på skolan? Hur ser första mötet ut, vilka är 
med? 
Vilka samarbetar ni med? 
Hur arbetar ni med föräldrakontakter? 
När är en elev redo för att slussas ut i en ordinarie klass? 
Vad är målet med undervisningen? 
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11 Bilaga 2 

Lärare: 
Hur många av skolans elever har invandrarbakgrund? 
Vilket är det största modersmålet i skolan? 
Hur många nyanlända elever togs emot detta år på skolan? 
Hur ser mottagandet av en nyanländ elev emot på skolan? Hur ser första mötet ut, vilka är 
med? 
Vilka samarbetar ni med? 
Hur arbetar ni med föräldrakontakter? 
När är en elev redo för att slussas ut i en ordinarie klass? 
Vad är målet med undervisningen? 
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