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Sammanfattning 

Denna studie handlar om lärares olika perspektiv om hur det är att arbeta med integrering av 

nyanlända elever och vilka svårigheter som kan uppstå. Undersökningen behandlar fyra olika skolor 

som arbetar med en förberedelseklass, varav en är i Göteborg och tre i Stockholm. Jag har försökt att 

få fram lärarnas olika erfarenheter och uppfattningar kring detta fenomen.  För att utföra min studie 

har jag genomfört kvalitativa intervjuer, främst med förberedelseklasslärare men även med 

ämneslärare som tar emot dessa elever under och efter deras tid i förberedelseklassen. Den teori som 

jag har valt att koppla mitt resultat till är Peder Haugs (1998) teori om segregerande och inkluderande 

integrering. I tidigare forskning har jag med både nationella och internationella synsätt på 

förberedelseklassen och lärarens roll för de nyanlända eleverna.  

Resultatet visar att förberedelseklasslärarna ser förberedelseklassen som en viktig startpunkt för dessa 

elever. De svårigheter som dyker upp är bl.a. att få de nyanlända eleverna att bli en del av 

skolgemenskapen. De olika aktörerna på skolan spelar en stor roll för arbetet med de nyanlända 

eleverna men resultatet visar även att samarbetet inte alltid är som det borde vara. Samtliga lärare 

skulle, trots svårigheter som kan komma att dyka upp, inte vilja se en annan skolform för sina elever 

än den som råder i deras arbete.   
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1. Inledning 

1.1 Inledning  

Sverige är ett land som varje år tar emot ett stort antal nya personer, hela familjer eller 

ensamkommande barn och ungdomar. Dessa personer kommer med olika bakgrunder och bagage 

vilket kan göra det svårt att skapa något nytt i landet och integreras i samhället. Man stöter på ett nytt 

språk, ny kultur och nya traditioner. Att komma till ett nytt land som vuxen kan vara oroande och det 

tar tid att landa och ta emot alla nya sociala och kulturella företeelser. Barnen som kommer hit får 

börja i skolan med rätten att få en utbildning och får därmed en möjlighet att skapa sig en ljus framtid 

och på bästa möjliga sätt integreras in i den nya skolvärlden och samhället.  

För att skolorna i Sverige på ett bra sätt ska kunna ge de nyanlända eleverna en så god 

skolintroduktion som möjligt har Skolverket, år 2008, lagt fram allmänna råd och kommentarer, 

Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Skolverket menar att dessa råd gäller arbetet för att 

ta emot nyanlända barn och ungdomar i grundskolan, gymnasieskola och särskolan och riktar sig till 

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

Det som är gemensamt för de nyanlända barnen är att de har lämnat den tillvaro där de tidigare levt, 

antingen en trygghet eller traumatiska händelser. Det som skiljer de åt är att de har olika 

skolbakgrunder. Vissa har aldrig fått gå i skolan medan andra har haft en stabil skolgång. Oavsett hur 

deras skolbakgrund ser ut och vilka erfarenheter de bär med sig har dessa barn samma rättigheter som 

andra svenska barn att få gå i skolan i Sverige (Skolverket, 2008, s.7). 

En annan gemensam nämnare för dessa elever är att de är nya i Sverige och den skola som finns här 

blir som en nystart. Nihad Bunar skriver i sin forskning, Nyanlända och lärande (2010, s.9) att det nya 

för dessa elever för med sig både möjligheter och svårigheter, även för skolan och dess personal. Man 

försöker komma fram till vilken organisatorisk modell skolan ska realisera i praktiken, om man ska 

sätta dessa elever i en förberedelseklass eller från första dagen integrera dem i ordinarie klasser.  

De nyanlända eleverna ska i en förberedelseklass få grundläggande kunskaper i det svenska språket. 

Parallellt med detta ska de utveckla sina ämneskunskaper, få modersmålsundervisning och samtidigt 

vara med i en ordinarie klass för att bli en del av skolans gemenskap (Skolverket, 2008, s. 13). På 

skolorna finns det goda erfarenheter kring detta arbete men när svårigheter dyker upp är det lärarna 

som måste lösa de för att på bästa sätt gynna elevens lärande.  

1.2 Bakgrund 

Inte alla människor har erfarenheten av att lämna sitt förflutna och sitt hem för att fly undan krig och 

söka tryggheten i något nytt, och inte alla människor jobbar med att försöka skapa denna trygghet och 

uppbyggnad för denna individ i det nya. Som nyanländ i ett nytt land kan det finnas både möjligheter 

och svårigheter. Det är mycket som är nytt. Ett nytt språk, en ny kultur, nya sociala koder, nya 

ansikten och kanske t.o.m. ett nytt skolsystem. Som barn kan man kanske känna att det är spännande 

att komma till det nya och nyfikenheten är stor. Skolan är den nya platsen detta barn ska tillbringa sin 

tid på och förväntningarna brukar vara stora. Lärare är ett av de folk som är med och bygger upp barns 
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framtid, ger dem verktyg för att klara sig själva och det ska inte spela någon roll vad man kommer 

ifrån. Lärare finns för att utveckla och skapa framtid för barn och ungdomar.  

Att integreras kanske inte är så lätt som man kan tro och både skolorna och barnen stöter på problem 

längs vägen. Rätten att få en utbildning är densamma för alla barn i Sverige men utbildningen och 

integreringen av dessa barn kan se olika ut på olika skolor. Barnen bär med sig olika erfarenheter, från 

hemlandet och flykten till det nya landet, vilket kan påverka deras sociala beteende och förtroende för 

den vuxna.  

Under min praktik i en förberedelseklass såg jag hur mycket de nyanlända eleverna vände sig till sin 

lärare för alla frågor och funderingar. Läraren var deras kontakt i skolan, det nya samhället och var 

oftast den enda de kunde förlita sig på. De nyanlända eleverna slussades även ut till ordinarie klasser 

där de ska möta nya elever och lärare. Det fanns klasslärare som hade svårt att handskas med de 

nyanlända eleverna och den osäkerheten läraren bar på påverkade även dem. Detta ledde till att 

eleverna inte ville lämna förberedelseklassen för att gå till sina ordinarie klasser och lämna tryggheten 

för att gå över till det osäkra.  

Min studie fokuserar sig på läraren, främst i en förberedelseklass, och de svårigheter och problem som 

dyker upp i och med integreringen av nyanlända elever. Läraren har en viktig roll för dessa elevers 

första möte med skolan och de sociala aspekterna samt är en viktig del i processen av integrering och 

trygghet.  

 

1.3 Undersökningsområde 

Jag har avgränsat mitt undersökningsområde till fyra olika skolor, en skola belägen i Göteborg och tre 

belägna i Stockholm, som i mitt resultat kommer att benämnas som skola A, B, C och D. Anledningen 

till varför jag har valt fyra skolor på olika områden är för att försöka öka studiens giltighet.  

A – Skola belägen i Göteborg:  C – Skola belägen i Stockholm: 

Tre förberedelseklasslärare och   En förberedelseklasslärare  

två ämneslärare  

 

B – Skola belägen i Stockholm:  D – Skola belägen i Stockholm: 

En förberedelseklasslärare    En förberedelseklasslärare 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att belysa, utifrån lärarnas perspektiv, hur fyra olika skolor jobbar 

med integreringen av nyanlända barn och vilka svårigheter som dyker upp kring denna process.  

1.5 Frågeställningar 

 På vilket sätt arbetar man med de nyanlända barnen på skolorna? 

 

 Vilka svårigheter stöter lärarna på under denna process? 

 Vad gör de för att lösa det på bästa sätt? 

 

 

1.6 Begreppsdefinitioner  

 
Nyanlända barn: 

Ett begrepp som används om de barn och ungdomar som anländer till Sverige under sin skoltid 

(grund- och gymnasieskolan) och inte har svenska som modersmål. Dessa barn kan oftast inte 

behärska det svenska språket. Aningen har de permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten till 

Sverige eller får uppehållstillstånd efter en period på flyktinganläggning eller inneboende hos 

bekanta/släktingar. (Skolverket, 2010, s. 6) 

Förberedelseklass: 

Förberedelseklass är en klass för de nyanlända eleverna i grundskolan. I denna klass får barnen en 

grundläggande svenskundervisning (Skolverket, 2008, sid 4). Denna undervisning sker i en mindre 

grupp och ska förbereda eleven för ordinarie undervisning. (Skolinspektionen, 2009, s. 20)  

Studiehandledning: 

Studiehandledning innebär att barn och ungdomar som är nya i Sverige får undervisningen, i olika 

skolämnen, förklarad på sitt modersmål eftersom de inte kan det svenska språket tillräckligt för att 

kunna följa undervisningen på svenska. (www.stockholm.se) 

God man  

En god man är en person som utses av kommunen och är en som ska ta tillvara barnets intressen om 

föräldrarna av något skäl inte själva kan göra det. (Skolverket, 2008, s. 4) 

Två andra begrepp, utslussning och ordinarie klass, som kontinuerligt kommer med i texten är 

definierade av mig själv utifrån det fakta jag har fått från mina intervjuer.  

Utslussning: 

Efter att eleven har fått en grundläggande undervisning i förberedelseklassen integreras eleven på 

heltid i den ordinarie klassen. 

Ordinarie klass: 

Den klass eleven integreras i efter sin tid i förberedelseklassen. 

http://www.stockholm.se/
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2 Tidigare forskning 

2.1 Förberedelseklassen – första mötet  

Skolan spelar en viktig roll för barn och kan ge struktur åt livets annars kaotiska vardag. De barn som, 

med eller utan sina föräldrar, kommer till Sverige och som har flytt undan krig, sorg och traumatiska 

upplevelser får i Sveriges skolor en chans till en god framtid. Eftersom förberedelseklassen som dessa 

barn får börja i är i mindre grupper finns en större möjlighet att möta varje barns behov, därmed får de 

en möjlighet att bearbeta de trauman de bär med sig. I denna klass får barnen träffa nya vänner som 

också kommer från andra länder, där de kan dela med sig av sina erfarenheter och få nya kunskaper 

om varandras ursprung (Rodell Olgac 1995 s.5). 

Elevens och föräldrarnas första möte med skolan har en betydande roll för hur de framtida kontakterna 

kommer att visualiseras, därför är det viktigt att man låter de yttra sig om sina funderingar och 

förväntningar. Det handlingssätt som är mest vanligt för elevens inskrivning är att skolledaren, 

klassläraren/mentor, skolsköterska och tolk/modersmålslärare tillsammans med eleven och föräldrarna 

har ett möte där man försöker få fram information om elevens tidigare skolbakgrund och hälsa 

(Skolverket 2008 s.8-9). 

För att eleven ska få den stöd och undervisning denne behöver är det viktigt att fokus ligger på elevens 

kunskaper och styrkor. Det är nödvändigt att ämneslärare tillsammans med klassläraren och 

modersmålslärare/studiehandledare samarbetar för att få fram en så bra pedagogisk kartläggning som 

möjligt. Genom detta kan man få en så god anblick som möjligt av elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Dokumenterandet av elevens kunskaper är inget som sker vid enstaka gånger utan är en 

process som förekommer gradvis och därför måste den individuella studieplaneringen omarbetas 

kontinuerligt för att främja elevens lärande. Det är viktigt att den nyanlända eleven, utifrån den 

individuella bedömningen, placeras i en grupp eller klass som är bäst för just henne/honom. Det är här 

förberedelseklassen vanligtvis kommer in i bilden. Förutom att eleven får grundläggande kunskaper i 

det svenska språket får eleven även ta vara på och utveckla sina ämneskunskaper. I samband med 

förberedelseklassen låter man även eleven delta i de praktiskestetiska ämnena som exempelvis idrott 

och slöjd. Detta deltagande sker med den ordinarie klassen för att kunna ge den nyanlända eleven en 

möjlighet att bli delaktig i skolans gemenskap (Skolverket, 2008, s.12-13). 

Även i en studie från USA (Igoa, 1995, s.7) delar författaren uppfattningen om att de nyanlända 

barnen bär med sig erfarenheter av sorg och invecklade historier. Författaren, som själv har jobbat med 

nyanlända barn, anser att lärarens roll är att nå fram till dessa elever för att på bästa sätt kunna 

utveckla deras lärande. Hon menar att man först måste ta reda på vem eleven är, vart de kommer ifrån, 

hur länge de har gått i skolan i sina hemländer och sedan utifrån det planera för att utveckla de. 

I förberedelseklassen är det inte bara språket och ämneskunskaperna som man arbetar med. Det är 

även här den nyanlända eleven lär sig nya arbetsmetoder, regler och attityder. Det nya som eleven lär 

sig nu kan ha sett annorlunda ut i hemlandet. På ett demokratiskt sätt får de lära sig att fungera 

tillsammans i klassrummet, som för de flesta elever kanske är ett främmande sätt att arbeta på då de 

oftast kommer från en mer konservativ och auktoritär skola (Rodell Olgac, 1995, s.6). 

Även Rutter (1994, s.59), som skriver om nyanlända barn i England, menar att man måste ha en god 

insättning av eleverna i den nya skolan av flera olika anledningar.  Eftersom skolan och systemet kan 
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ha sett ut på ett annat sätt i deras hemländer eller att barnen t.o.m. haft en avbruten skolgång är det 

extra viktigt att skapa en god start och introduktion. Det kan t.ex. handla om vissa 

undervisningsmetoder som är främmande för den nya eleven. ”The style of teaching is usually more 

formal, laboratory practicals for example might be unknown. The range of subjects taught in the home 

country might be different. Drama and learning through play might be quite new and not be perceived 

as educational.” 

 

2.2 Struktur och stabilitet 

Rodell Olgac (1995, s.5-6) som själv har varit lärare i förberedelseklasser, menar att man som lärare i 

en förberedelseklass ofta tar emot barn som har mycket sorg och förluster med sig i sitt bagage. Hon 

menar att läraren ofta blir som en följeslagare för dessa elever som vanligtvis behöver extra hjälp för 

att dämpa oron inombords. Det nya och de ändrade rutinerna i vardagen och i skolan möts ofta med en 

sorts rädsla och med en negativ inställning och därför blir läraren i en förberedelseklass som ett slags 

”hjälpjag” för eleverna. 

 

I Norrbacka Landsbergs (1998, s.16) studie har man presenterat forskningen om verksamheten i två 

förberedelseklasser i Botkyrka kommun. Rektorerna på Alskolan, Björkskolan och Ekskolan samt en 

tjänsteman på utvecklingsenheten menar också att de nyanlända eleverna behöver en lugn skolstart. De 

menar att det är brist på de speciella resurserna för att ta hand om de nyanlända eleverna i en ordinarie 

klass. Förutom att få grundläggande kunskaper i det svenska språket är även trygghet en viktig del i 

den nyanlända elevens skolvardag.  

”Med trygghet menar rektorerna att eleverna trivs i skolan, att de känner sig trygga i sin 

relation till lärare och klasskamrater och att de får en strukturerad skolvardag. För att ge 

eleverna en trygghet spelar inte bara lärarens pedagogik en roll utan också hennes 

personliga egenskaper. En av rektorerna uppfattar att det är viktigt att läraren är öppen och 

inte bara inriktar sig på undervisningen.” (Norrbacka Landsberg, 1998, s.16) 

Det är inte alltid man har struktur och kontinuitet i en förberedelseklass eftersom det alltid antingen 

kommer en ny elev eller så lämnar en elev klassen för att slussas ut till sin ordinarie klass på heltid. Då 

man även har en individuell anpassad studiegång innebär det att någon alltid lämnar eller kommer till 

klassrummet. Även utanför skolan sker en avbruten kontinuitet då exempelvis flyktingfamiljer flyttas 

runt ett antal gånger under deras första månader i Sverige och asylsökande ständig känner oro för att 

skickas tillbaka till hemlandet (Elmeroth och Häge, 2009, s.124-125). 

Rodell Olgac (1995, s.6) skriver att det nya redan ter sig förvirrande och till och med hotfullt för de 

nyanlända eleverna, därför är det viktigt att balansera tryggheten och undervisningen. Fasta rutiner, 

struktur och en kreativ undervisning skapar en trygghet och dämpar kaoset som råder i barnens värld. 

Det är läraren som står för denna stabilitet och kontinuitet.  Med detta blir läraren som en vägledare 

och beskyddare som hjälper de att tolka det nya som sker i omgivningen. 

Gällande vägledning av eleverna i ett nytt samhälle menar Igoa att man måste fullt ut försöka vägleda 

sina elever. Ett exempel är att kunna uttrycka sig och göra sig förstådd när det sker konflikter eller 

missförstånd på skolan, även om det inte alltid ger resultat. ”Whenever the occasion warranted or the 

children themselves complained of oppression or discrimination in the schoolyard and 

misunderstandings with teachers and administrators, I showed them how to stand up for themselves, 

how to voice their thoughts intelligently and in a manner that could be heard. Sometimes they were 

heard, sometimes not. But try, we did.” (1995, s.17) 
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2.3  Isolering eller integrering? 

Enligt Skolinspektionens rapport från 2009 (s.15-16) menar man att i intervjuer med bl.a. företrädare 

för kommuner, rektorer och i flera fall även lärare har man strävat efter att integrera de nyanlända 

eleverna och ser de som en del av skolans gemenskap. Detta är något som Skolinspektionen inte alltid 

ser under deras verksamhetsbesök på skolor. Utifrån samtal och intervjuer med nyanlända elever kan 

man oftast konstatera att de känner sig isolerade från den övriga skolan och att de sällan skapar sig ett 

kontaktnät mellan svenskfödda elever. Skolinspektionen har utifrån de nyanlända elevernas skriftliga 

berättelser sett att en tydlig bild av segregation och isolering existerar men samtidigt berättar de om en 

social trygghet, i första hand i den egna gruppen och med de egna lärarna. Det är sällan denna sociala 

gemenskap och trygghet inkluderar kontakter med elever från de ordinarie klasserna och det 

förekommer även fall då eleverna känner sig ensamma och socialt utsatta. I en utav berättelserna 

skriver en elev: ”Jag trivs mycket bra på den här skolan. Allt jag saknar är kompisar” 

(Skolinspektionen, 2009, s.16) 

I Norrbacka Landsbergs (1998, s.20) studie framgår det att Björkskolans förberedelseklass har bild, 

slöjd och gymnastik med den ordinarie klassen medan Ekskolan har slöjd och idrott endast med sin 

egen förberedelseklass. På Ekskolan menar förberedelseklasslärarna att det är bättre för klassens 

sammanhållning och att det blir mindre spring mellan olika klasser under dagen. De menar att det 

därför är en fördel att eleverna hålls kvar i förberedelseklassen tills de slussas ut. På Björkskolan 

menar de istället att det är bättre att de får ha sina praktiskestetiska ämnen tillsammans med den 

ordinarie klassen för en möjlighet att finna jämnåriga klasskamrater. En utav nackdelarna som påpekas 

är att det kan ta tid för de nyanlända eleverna att känna sig hemma i den ordinarie klassen men att det 

ändå blir som en förberedelse och underlättar inför utslussningen till ordinarie klass. En av lärarna på 

Björkskolan menar att barnen inte alltid är ”schyssta” och att det kan vara tufft att komma utifrån och 

besöka en klass då och då. 

Skolinspektionen har utifrån sina observationer märkt att det råder en spänning mellan eleverna i en 

förberedelseklass och eleverna i andra klasser i skolan. De menar att för att en individ ska kunna 

utvecklas är det viktigt att finna sig jämnåriga kamrater och skapa möten i skolan. Det är viktigt att 

den vuxne på skolan skapar möten mellan eleverna och ökar nyfikenhet samt förståelse. Utbildningen 

handlar även om mänskliga relationer, samexistens och god kommunikation. I Skolinspektionens 

rapport framstår det att det inte funnits så många skolor som medvetet arbetar med att skapa 

möjligheter med att mötas och det leder till att många elever känt sig ensamma under deras första tid i 

skolan (Skolinspektionen, 2009, s.17). 

Enligt Rutter (1994, s.71), som har skrivit om nyanlända barn i England, lär eleven sig språket bättre 

om man arbetar och har undervisning bland andra engelsktalande elever och att detta motiverar den 

nyanlända eleven att vara med på olika aktiviteter, både utanför och under lektionerna. ”Group 

activities in a classroom involve discussion, so pupils learn by listening to other pupils and relating 

duscussion to what they see happening. Many group activities also involve repetition, which is also 

helpful. A big motivation for learning English is wanting to join in the activities of their peers, both 

inside and outside lessons.”  
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2.4 Vikten av studiehandledning och 

modersmålsundervisningen 

För att en nyanländ elev ska få möjligheten till en tidig introduktion av ämnesundervisningen i en 

ordinarie klass är det viktigt att eleven får en studiehandledare i modersmålet. 

Studiehandledningstiden skapar ett stöd för eleven, bidrar till att främja lärandet och utveckling av 

kunskaper i alla ämnen (Skolinspektionen, 2009, s.22). 

Det är skolans ansvar att skapa möjlighet för fortsatt utvecklad kunskap i ämnena och om behovet 

finns är skolan skyldig till att ge eleven en studiehandledare i modersmålet. Enligt tidigare forskning 

befästs ämnesbegrepp bättre om det används både på modersmålet och i det svenska språket. För att 

språket inte ska bli ett hinder har vissa skolor sina undervisningar på elevens egna modersmål 

parallellt med svenska i olika ämnen. Även om eleverna inte behärskar det svenska språket är det 

viktigt att deras kunskaper i både de teoretiska och i praktiskestetiska ämnena blir bekräftade. Förutom 

studiehandledning ska eleven kunna använda sig av andra verktyg som lexikon, digital information 

och ämnesläromedel på modersmålet som hjälp för att effektivt utveckla kunskaperna kring språk och 

ämne (Skolverket, 2008, s.15). 

I Bunars forskningsöversikt (2010, s.56) nämner han en rapport från Linköpings kommun som 

omfattar intervjuer med 19 personer som arbetar med nyanlända elever och deras inslussning i skolan. 

Han menar att en av de viktigaste observationerna som framkommer från den studien är att alla de 

intervjuade personerna nämner vikten av samarbetet med bl.a. modersmålsläraren. Även Rodell Olgac 

(1995, s.20) skriver om modersmålet och studiehandledningens betydelse i undervisningen. Hon anser 

att modersmålsundervisningen är en viktig del och ett stöd i barnens språkutveckling och för barnens 

identitet. Att som förberedelseklasslärare samarbeta och ha kontakt med modersmålsläraren är också 

viktigt.  

I boken ”Mer än ett modersmål. Hemspråksdidaktik” (Paulin, 1994) betonas vikten av 

modersmålsundervisningen och studiehandledning: 

”Det är viktigt att alla nyinflyttade elever får undervisning i hemspråk och 

studiehandledning. Speciellt avgörande är det sistnämnda. 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. 

Följden blir att eleven får det mycket svårt under högstadietiden” (s.25) 

 

2.5  Föräldrarna och skolan 

Enligt Rodell Olgac (1995, s. 57) är det viktigt att det finns ett samarbete mellan skolan och 

föräldrarna och att läraren i detalj informerar om hur den svenska skolan fungerar. Den erfarenheten 

föräldrarna har från hemlandet och skolsystemet kan vara annorlunda jämfört med det skolsystem vi 

har i Sverige. Det är viktigt för föräldrar att exempelvis förstå att man har ett demokratiskt 

förhållningssätt mellan lärare och elever samt att flickor och pojkar har lika värde. Man ska även vara 

tydlig med information om skolans praktiska rutiner och vikten av att komma i tid. Rodell Olgac 

menar att detta kanske kan låta som en självklarhet men att det inte alls är så i ett globalt perspektiv. 
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Även Skolverket (2009, s.12) menar att föräldrarna ska få ha kontakt med skolan för att kunna få ställa 

frågor om barnets skolgång. Förutom deras egna frågor och funderingar ska skolan med jämna 

mellanrum skicka ut information om verksamheten.  

Wellros (1999, s. 100) anser att konflikter mellan skolan och föräldrar minskar om skolan är tydlig och 

konkret med sin information om vad som gäller för barnet och dess skolgång. Hon menar också att 

föräldrarnas respekt för skolan ökar och blir större om de får samarbeta med skolan. Föräldrarna måste 

få djupare insikter i skolans ideologi och arbetssätt. Enligt Skolverket (2009, s.12) ska föräldrarna få 

ha kontakt med skolan för att kunna få ställa frågor om barnets skolgång. Förutom deras egna frågor 

och funderingar ska skolan med jämna mellanrum skicka ut information om verksamheten.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

3.1 Teori  

Under denna rubrik beskrivs teoretiska utgångspunkter utifrån Haugs begrepp om segregerande och 

inkluderande integrering.  

 

3.2 Segregerande integrering  

Ett begrepp som Haug (1998, s.21) använder i sin teori är integrering som har delats upp i två olika 

inriktningar, segregerande integrering respektive inkluderande integrering. Med den segregerande 

integreringen menar Haug: 

”De organisatoriska alternativ som kan vara aktuella varierar från att barnet är med i klassen 

tillsammans med de andra barnen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i mindre 

grupper utanför klassen, får vara i särskolan, får vara på särskild institution eller annat ställe. 

Det centrala är att man hittar den optimala miljön för den enskilda eleven. Detta innebär att 

man behöver rådfråga sakkunniga. Vad som bör bli lösningen för det enskilda barnet 

bestäms av de sakkunnigas diagnostisering av barnets behov, och av de sakkunnigas 

värderingar av vilken slags organisation som passar bäst för detta barn” (Haug, 1998, s.22) 

Haug fortsätter med att beskriva utbildningen inom den segregerade integreringen som en optimal 

ämnesinriktad inlärning där tolkningen av begreppet behov av särskilt stöd är individorienterad. Haug 

beskriver att utmaningen inom den segregerande integreringen är att den bygger på individuella 

kompensatoriska lösningar som ska leda till att barnet i största möjliga utsträckning kan rätta sig efter 

skolan och samhället (1998, s.23). 

 

3.2.1 Kompensatoriska lösningen 

Enligt Hauge (1998, s.17) bygger den kompensatoriska lösningen på att man ska ge den enskilda 

individen de resurser som behövs för att klara av en särskild tillrättalagd utbildning.  Man ställer en 

diagnos på barnet, dvs. kartlägger deras svaga och starka sidor och tar fram en utbildning som ska ge 

möjligheter att utveckla de svaga sidorna hos barnet. Hauge menar att man väljer den kompensatoriska 

åtgärd som ger störst effekt och målet med den kompensatoriska lösningen är att lyfta upp barnets nivå 

till samma nivå som övriga elever befinner sig på. När målet är uppnått kan man låta barnet gå in i den 

ordinarie undervisningen och följa den som resten av klassen.  

Hauge påpekar att det finns en varierande kritik mot den kompensatoriska lösningen. Det är de 

sakkunniga på området som ska ställa en diagnos på barnet och sedan förorda en bestämd behandling- 

och undervisningsplan. Utifrån denna behandling- och undervisningsplan ska barnet garanteras 

framgång. Haug anmärker att om detta ska fungera krävs det att det finns möjligheter att ställa en 

säker diagnos, då de oftast både är osäkra och starkt präglade av de kulturella värderingar som finns. 

Han menar även att det oftast inte finns någon koppling mellan diagnosen som ställs och den 

undervisning som barnet behöver. Dessutom måste diagnosen och kompensationen ha sin grund i en 

social och en kulturell miljö. Haug hävdar att denna grund i regel utgörs av den sakkunniges 

förankring som barnet och föräldrarna måste anpassa sig efter även om de inte är nöjda med de 
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lösningar som den sakkunniga kommer fram till. Det är inte barnet eller föräldrarna som bestämmer 

utan yrkesmännen, patriarkatet i samhället, som har makten menar Haug. (1998, s.17-18) 

Haugs syn på kompensationen är att den både kan vara stigmatiserande, vilket innebär att barnen blir 

särbehandlade och orealistisk där det oftast är omöjligt att kompensera för barns svårigheter. Han 

påstår att kompensationen för många barn inte fungerar som man tänkt sig eftersom barn med relativt 

stora inlärningsproblem sällan kommer upp till samma nivå som sina klasskamrater och sällan klarar 

av att ta igen kunskapsbristen som råder. Denna stigmatisering är något som vanligtvis följer barnet 

åtminstone för resten av skoltiden (1998, s.18). 

 

3.3 Inkluderande integreringen  

Med den inkluderande integreringen menar Haug att undervisningen ska ske inom ramen för den klass 

som barnet är inskriven som elev. Man syftar först och främst på att alla individer, utifrån 

demokratiska värden, ska kunna delta i ett socialt rättvist samhälle (1998, s.23). 

”Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den enskilda eleven och för samhället är att 

alla, oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i samma 

samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga år. Genom detta läggs en 

positiv grund för att dessa barn också som vuxna ska kunna fungera tillsammans i det 

vanliga samhällslivet. Stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla gemenskapen, 

vilket uttrycks genom att skolan ska vara en plats att vara på. Man accepterar att det finns 

skillnader mellan barnen. Dessa skillnader ska utgöra del av de dagliga erfarenheterna i 

skolan, och de ska hanteras genom individuellt tillrättalagd undervisning för alla barn i 

samma skola och i samma klassrum. Inom den ramen ska barnen få den undervisning som 

gör att de kan komma så långt som möjligt. Det ska ske utan att elever blir stigmatiserade 

eller utstötta. Därmed framstår alla som i princip likvärdiga inför skolan, och skolan är 

likvärdig inför alla elever. Detta upphäver skillnaden mellan specialundervisning och 

undervisning, och därmed är skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik inte längre 

relevant.”(Haug, 1998, s.23-24) 

Med detta menar Haug också att alla lärare på skolan ska ha tillräckliga kunskaper och ha en generell 

eller universell kompetens för att kunna undervisa alla barn. Utmaningen inom den inkluderande 

integreringen är att skolan ska kunna fungera som en plats som omfattar alla barn och är demokratiskt 

deltagarorienterad. Utifrån ett perspektiv på social rättvisa är skolan alltså till för alla, där man strävar 

mot gemenskap och medborgarkompetens (1998, s.24-25). 
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4 Metod  

4.1 Val av metod 

Enligt Stukát (2009, s.30) kategoriseras pedagogiska studier i kvantitativ och kvalitativ forskning där 

den kvantitativa forskningen riktar sig på naturvetenskapliga metoder och den kvalitativa forskningen 

riktar sig på den humanvetenskapliga metoden. För att genomföra mitt syfte och få svar på mina 

frågeställningar har jag valt att göra en intervjubaserad studie utifrån det kvalitativa forskningsfältet. 

Backman (2011, s.54) anser att man genom den kvalitativa metoden riktar sig till intervjupersonens 

syn på att uppleva, tolka och strukturera sin omgivande verklighet, detta i relation till sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Han menar även att genom denna strategi är människan, i interaktion med 

andra människor, det betydelsefulla verktyget. Denna metod passar min studie då min tanke är att få 

en bättre förståelse, utifrån lärarnas perspektiv, kring deras arbete med de nyanlända eleverna och 

problematiken kring elevernas integrering på skolan.  

Jag försökte vara väl förberedd och påläst innan jag gick ut på mina intervjuer för att kunna hantera 

intervjun med frågor och följdfrågor. För att få ut det mest relevanta för en studie menar Stukát (2009, 

s.39) att denna metod kräver att intervjuaren har en god förkunskap och färdigheter kring fenomenet 

för att det ska funka. 

4.2 Fenomenologi 
 

Eftersom jag har valt att intervjua olika lärare och ta reda på deras uppfattningar och erfarenheter kring 

integreringen av nyanlända elever, passar den fenomenologiska infallsvinkeln för min studie. Den 

fenomenlogiska infallsvinkeln har att göra med människans uppfattning och åsikter, känslor och 

attityder. Fenomenologin ses som ett tillvägagångssätt som betonar bl.a. beskrivning och tolkning 

(Denscombe, 2011, s. 109). Man intresserar sig alltså för hur ett fenomen uppfattas av människan där 

man identifierar uppfattningar och beskriver dess variationer (Stukát, 2009, s.33). 

 

4.3 Semistrukturerad intervju 

 

För att försöka få fram intervjupersonernas åsikter och tankar kring mina frågeställningar har jag valt 

den semistrukturerade intervjun. Det innebär att jag har en färdig lista med intervjufrågor som jag 

ställer till samtliga intervjupersoner. Dock har frågorna en öppen svarsmöjlighet (Denscombe, 2011, 

s.234-235) och därmed ställer jag samma frågor till olika lärare och ger de möjligheten att framföra 

sina åsikter och erfarenheter om samma fenomen.  

4.4 Urval och genomförande 

För att få ut så mycket information som möjligt om hur man arbetar med integreringen av nyanlända 

elever och få en inblick i vilka problem som kan dyka upp har jag valt fyra skolor som har 

förberedelseklasser, varav en i Göteborg och tre i Stockholm. Anledningen till att jag har valt fyra 

olika skolor är för att på bästa sätt besvara mitt syfte och öka validiteten. Jag har åtta intervjupersoner, 
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sex förberedelseklasslärare och två ämneslärare, som jag har haft individuella intervjuer med. Samtliga 

intervjupersoner, förutom en förberedelseklasslärare från skola A, har en lärarexamen. Den obehöriga 

förberedelseklasslärare på skola A har dock arbetat inom förberedelseklassen i 16 år och därför ansåg 

jag intervjupersonen vara aktuell för studien. 

Jag skickade ut e-post till skolornas förberedelseklasslärare och berättade kort om min studie, varför 

jag vill göra den och bad om att få komma på en intervju. I min e-post förklarade jag även kort om de 

forskningsetiska förhållningssätten. Jag fick positiva svar från lärarna och de bad mig att komma och 

utföra min intervju med var och en av dem. Väl på plats gav jag en djupare förklaring på vad syftet 

med min studie var och varför jag gör den. Jag bad även att få spela in intervjun med en diktafon för 

att underlätta och arbeta fram exakta data vid efterarbetet. De blev informerade om att de när som helst 

under intervjun kunde avbryta den eller inte svara på någon viss fråga om de kände att det blev för 

obekvämt. Intervjuerna som tog plats i ett klassrum eller i lärarens arbetsrum tog mellan 30 minuter 

till 60 minuter, beroende på hur mycket tid läraren hade och hur mycket som hade sagts. 

4.5 Databearbetning  

Efter mina intervjuer överförde jag de från tal till skrift, transkriberade, och gick igenom resultatet 

ytterligare för att vara säker på att jag inte missat eller missuppfattat någon mening. I mitt arbete har 

jag sedan sorterat och sammanställt resultatet från de olika intervjuerna och skapat rubriker som 

kopplats till mina frågeställningar. 

4.6 Forskningsetiska principer  

I Vetenskapsrådets publikation om Forskningsetiska principer (2002, s.5-6) klargör man om att det är 

viktigt att följa de etiska riktlinjerna. När forskning bedrivs om personer som berör 

forskningsprocessen är det viktigt att följa de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren ska ge deltagarna information om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Detta krav uppfylldes då jag gav informationen om forskningens syfte 

både skriftligt, via e-post och muntligt när jag väl var på plats (s.7). 

Samtyckeskravet menar att deltagaren i undersökningen själv har rätten att bestämma över sitt 

medverkande. Jag informerade lärarna om att det är frivilligt att delta i min undersökning och att de 

hade rätten att avbryta medverkandet om de ville (s.9). 

Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare ska ge de deltagande personerna största tänkbara 

konfidentalitet och bevara deras personuppgifter så att obehörig inte kan få tag i dem. För att uppfylla 

detta krav informerade jag om att intervjuerna, med lärarnas egna tillstånd, kommer att spelas in med 

hjälp av en diktafon och var även noga med att påpeka att det bara är jag som har tillgång till dessa 

uppgifter. Jag gav även informationen om att de kommer att vara anonyma i min studie (s.12). 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet och syftar till att den information som samlas om den berörda 

personen endast får användas för forskningens syfte. Inför intervjun med varje lärare gav jag 

information om all data jag samlar in endast kommer att användas för att utföra min studie (s.14). 
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4.7 Reliabilitet och validitet   

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, hanteras ofta i förbindelse med frågan om ett resultat kan 

reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale och Brinkmann, 2009, s.263). Om 

intervjupersonen handlar och svarar på olika sätt för olika intervjuare blir resultatet inte en tillförlitlig 

kunskap. Det som spelar in är den sociala interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen 

(Kvale och Brinkmann, 2009, s.246) 

Det är svårt att säga att en annan forskare skulle få de resultat och den information jag har fått av 

samma intervjupersoner. Min attityd och personlighet gentemot intervjupersonerna kanske är 

annorlunda jämfört med en annan forskares attityd och samspel med samma intervjupersoner, och 

tvärtom. Intervjupersonen kan känna sig bekväm med den ena intervjuaren men obekväm med den 

andra. Därför anser jag att det är svårt att svara på reliabiliteten i detta sammanhang men jag anser att 

den är hög då jag i mina resultat ser liknande svar från de olika lärarna på skolorna.  

Med validitet menar man att man mätt det man avsett att mäta. Är ett argument hållbart och 

försvarsbart är det giltigt, dvs. valid (Kvale och Brinkmann 2009, s.264).  Då jag intervjuade tre 

förberedelseklasslärare på samma skola, fick jag liknande svar från dem alla. Detta gav mig en känsla 

av sanning som präglade deras vardag i skolan. Majoriteten av intervjupersonerna påpekade att de stod 

för sina åsikter, att det för dem inte spelar någon roll om de är anonyma i denna undersökning eller 

inte. Med detta menade de att de utan några som helst svårigheter skulle kunna försvara sina åsikter 

och argument i andras närvaro. Under hela denna undersökning har jag gått efter det jag från början 

avsett att undersöka, jag har ställt frågor relaterade till mitt syfte och mina problemfrågor och jag anser 

att tillsammans med de svaren som jag har fått och den tidigare forskning jag har använt mig av så har 

jag kunnat fastställa min slutsats på bästa möjliga sätt. Med detta hänseende anser jag att validiteten i 

denna undersökning är hög.  

4.8 Reflexivitet  

Enligt Denscombe (2011, s.423) handlar reflexivet om relationen mellan forskaren och den sociala 

världen. Eftersom forskaren är en del av den sociala världen som inte kan ställa sig utanför den kan 

kunskapen om den aldrig bli fullständigt objektiv. Då jag själv studerar till lärare och vill arbete med 

nyanlända barn i framtiden kan min tolkning av denna studie formas, utifrån reflexiviteten, av mina 

erfarenheter och nedärvda värderingar även om jag strävar efter en så objektiv inställning som möjligt.  
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5. Resultat  

5.1 Möte och mottagningsmetod 

Samtliga skolor har ett första möte med den nyanlända eleven tillsammans med föräldrarna, en tolk, 

blivande lärare från förberedelseklassen och skolsköterskan. För ensamkommande barn följer personal 

från boendet eller en god man med istället för föräldrarna. Under detta första möte tar man reda på så 

mycket som möjligt om elevens bakgrund och skolbakgrund för att sedan kunna planera den första 

veckan för eleven. Skolsköterskan är med för att ställa hälsofrågor om exempelvis vaccination och 

allergi. Läraren från förberedelseklassen informerar även om skolans verksamhet, 

modersmålsundervisningen och möjlighet av studiehandledning.  

Förberedelseklassläraren på skola C tycker att det är extra viktigt att få reda på så mycket som möjligt 

om det nyanlända barnets bakgrund och anledningen till varför familjen har kommit till Sverige. Hon 

menar att barnet kanske har varit med om tidigare trauman eller att de har haft en mödosam väg till 

Sverige. ”Börjar en elev gråta i klassen då måste jag kunna hantera det för att komma till rätta med 

eleven.” (29-04-2013) 

Efter mötet klassplacerar skola A, B och C eleven i en ordinarie klass, dvs. att de får en 

klasstillhörighet. Förberedelseklasslärarna på dessa skolor informerar övriga lärare på skolan om att 

det har kommit en ny elev och kommer sedan överens med någon av dessa lärare om den mest 

lämpliga klass för den nyanlända eleven. Man går efter elevens ålder och årskurs. Dessa tre skolor har 

liknande mottagningsmetod där de låter eleven börja i de praktiskestetiska ämnena först. Det är efter 

några veckor från att eleven fått börja i förberedelseklassen som han/hon får börja med idrott 

tillsammans med den ordinarie klassen. Därefter följer ämnena slöjd, bild och musik. Alla tre skolorna 

nämner också engelska som ett utav de första ämnena som eleven får börja läsa. Om de anser att 

eleven är tillräckligt duktig i engelska får denne även gå på engelska lektionerna med den ordinarie 

klassen. Man utgår alltså alltid efter elevens tidigare kunskaper och anpassar skolvardagen med deras 

individuella behov. 

Det som skiljer skola A med skola B och C är mattelektionerna. Enligt förberedelseklasslärarna på 

skola A behöver den nyanlända eleven gå i förberedelseklassen i ca 6-7 veckor innan de integreras 

med den ordinarie klassens mattelektioner. Detta är för att de först ska lära sig mattebegreppen i 

förberedelseklassen med den förberedelseklasslärare som har hand om matte. De menar att det annars 

blir svårt för eleven att följa med på mattelektionen i ordinarie klassen. Skola B väntade också med att 

introducera eleven för den ordinarie klassens mattelektioner och använde sig av mattebegrepp i 

förberedelseklassen. Nu anser de dock att det är mer effektivt om matteläraren från den ordinarie 

klassen hjälper de nyanlända eleverna med detta. Studiehandledaren får vara med och hjälpa med 

terminologin. 

När eleven är mogen för SO och NO introducerar man dem för de ämnena. Alla tre skolorna A, B och 

C anser att det är olika integreringstid för de nyanlända eleverna. Vissa integreras i alla dessa ämnen 

efter bara några veckor medan andra efter några månader. Vanligtvis brukar en nyanländ elev vara 

kvar i förberedelseklassen i snitt mellan 1,5-2 år innan de helt får slussas ut i den ordinarie klassen 

Skola D skiljer sig från de övriga tre skolorna gällande mottagningsmetod. De nyanlända eleverna 

placeras i en förberedelseklass och läser alla ämnena tillsammans, parallellt med det svenska språket. 

Man har olika lärare för de olika ämnena som anpassar språket och undervisningen efter elevernas 
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behov och språk. Alltså integreras de inte med den ordinarie klassen förrän de är redo med det svenska 

språket och ämnesbegreppen. Denna förberedelseklasslärare som är inriktad i matte och 

naturorienterade ämnen menar att det är ett bättre system för de nyanlända eleverna. Hon berättar att 

de tidigare klassplacerades och integrerades i vissa ämnen med den ordinarie klassen men att det blev 

för rörigt och att dessa elever kände sig otrygga i den ordinarie klassen. Det slutade med att eleverna 

oftast skolkade och inte kom till skolan överhuvudtaget.  

De nyanlända eleverna i skola D är oftast kvar i förberedelseklassen mellan 1-3 år innan de stegvis 

slussas ut i den ordinarie klassen. Man börjar med att slussa ut eleven i det ämne eleven är starkast i, i 

ca en månad, för att de ska vänja sig med klassen. Sedan lägger man till ämne för ämne innan de får 

lämna förberedelseklassen. Ibland behövs inte denna vänjning alls utan eleven slussas ut på heltid 

direkt och lämnar förberedelseklassen.  

 

5.1 Med trygghet kommer isolering 

Dessa fyra skolor har en förberedelseklass med mellan 8-19 elever och trygghet är den gemensamma 

nämnaren för deras syn på en förberedelseklass. Alla fyra skolorna nämner att förberedelseklassen är 

viktigt för dessa elever då det ger en trygghet i deras skolvardag. ”De förstår varandra eftersom alla 

dessa elever är i samma båt” nämnde läraren på skola C. Samtliga lärare poängterar att de nyanlända 

eleverna har lämnat sina hem, flytt undan krig och har traumatiska bakgrunder och därför behöver de 

befinnas i en förberedelseklass där de kan hitta balansen till att leva tryggt. De menar att lärarna i 

förberedelseklassen är den fasta punkten och länken ut till övriga skolan och även samhällslivet i 

Sverige. Det är i förberedelseklassen dessa elever kan få en lugn start och lära sig om det nya. Som 

lärare i en mindre grupp som i förberedelseklassen får man även all information man behöver för att 

kunna möta eleven socialt och kunskapsmässigt. Samtliga lärare menar att det är i förberedelseklassen 

de får den individualiserade nybörjarundervisningen som bygger deras grund, främst i det svenska 

språket, men även i deras beteende. De lär sig värdegrunderna och att samarbeta på ett demokratiskt 

sätt. Förberedelseklassläraren på skola C berättar: 

”Det är en trygghet att vara en liten klass där jag slussar in de sakta i samhället. Hur 

funkar en svensk skola? Vad gör man där? Hur gör man ute på gården? Vad gör man på 

idrotten? Jag tränar dem att gå två och två, bara det är något de kanske inte är bekanta 

med. Jag pratar mycket om traditioner, det som är aktuellt för just den perioden som är. 

T.ex. valborg, majbrasan, jul, midsommar osv. När det kommer högtider så pratar vi om 

det. Men jag pratar även om deras egna traditioner. Ta del av det nya och även dela med 

sig av deras egna.” (29-04-2013) 

Det finns två sidor av ett mynt. Med denna trygghet som samtliga talar om så nämner lärarna även att 

dessa barn oftast känner sig isolerade. Isoleringen kommer på rasterna eller när de nyanlända eleverna 

ska ut i den ordinarie klassen. De hamnar utanför och det tar längre tid att knyta kontakter och skaffa 

nya kompisar, menar lärarna. Det är språket som är det största hindret. Man kan inte kommunicera och 

drar sig istället till de som talar ens egna språk eller umgås endast med elever från förberedelseklassen. 

Men ingen av dessa lärare skulle vilja se att de nyanlända eleverna integreras i ordinarie klass på 

heltid, direkt vid ankomst. Skolorna A, B och C håller fortfarande fast vid att ha de i en 

förberedelseklass från början parallellt med integrering i ordinarie klass, men inte för länge så de 

tappar styrfart och sociala kontakter.  Däremot menar en av lärarna på skola A att hon skulle vilja se 

mer möten mellan de nyanlända barnen och den ordinarie klassen. Hon menar att vid olika aktiviteter 

är det oftast att förberedelseklassen är för sig själva och de andra klasserna för sig själva. Hennes 

önskemål är att det ska finnas fler möjligheter för de nyanlända eleverna att få vara med i den 
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ordinarie klassen för att öka integreringen. Skola D vill fortsätta med den metod de har, där de får gå i 

en förberedelseklass och läsa alla ämnen tillsammans innan de stegvis integreras till en ordinarie 

klassen trots att isoleringen följer med. Läraren från skola D berättar:  

”De blir isolerade. Men för att ha förberedelseklass måste man nästan ha det så. Man kan 

inte släppa ut de i storklasser för jag känner att de inte klarar sig så. Jag har haft 

erfarenhet av att de direkt placerats i storklasser och då har dessa elever börjat skolka 

eftersom de inte känner sig trygga. Därför är det bättre med detta system – 

förberedelseklass, fastän isoleringen följer med. Men det blir bättre senare. När de ska 

integreras på heltid så vet de alltid att de kan komma tillbaka till förberedelseklassen för 

frågor och funderingar. De kanske är nervösa i början men när de väl kommit in i 

storklassen så anpassar de sig väldigt snabbt. De har redan, under åren i 

förberedelseklassen, ändå skapat sig några kontakter i den ordinarie klassen. De känner 

alltid någon i en annan klass.” (25-04-2013) 

 

5.2 Samarbetet med övriga lärare – en svårighet  

En annan svårighet som samtliga skolor, förutom skola B, stöter på är samarbetet med 

ämneslärarna/klasslärarna vid utslussning av eleverna. Förberedelseklasslärarna på skola A, C och D 

talar alla om en sorts rädsla som råder bland ämneslärarna/klasslärarna som tar emot eleverna. 

Anledningen till denna rädsla, menar de, beror på brist på kunskap och erfarenheter om nyanlända 

elever. De lärare som ska ta emot en nyanländ elev i sina klasser vet inte hur de ska bete sig eller 

anpassa undervisningen efter eleven. De menar att ämneslärarna/klasslärarna inte förstår hur det 

kanske är att vara nyanländ och vad de har gått igenom. De vet inte vad som sker runt dessa nyanlända 

elever i deras vardag i skolan och hemma eller vilka övergångar som sker och hur, kring deras liv. En 

utav förberedelseklasslärarna på skola A berättar att de har haft förberedelseklassen i ca 16 år men att 

det ständigt kommer nya lärare som inte har varit med om att ta emot en nyanländ elev innan och att 

de då känner nervositet. Detta gör att när tiden vid utslussning är kommen, blir det en lång process att 

ordna en klass för den nyanlända eleven att placeras i. Det blir många frågor och argumenten är många 

för att inte behöva ta emot eleven. På skola C berättar förberedelseklassläraren om att hon skulle vilja 

se att rektorn på skolan ger information till andra lärare om nyanlända elevers situation, vilka 

förändringar som sker i deras liv och hur man ska försöka bemöta en sådan elev på skolan. Hon menar 

att det leder till en bättre attityd och mindre rädsla bland ämneslärarana när de senare tar emot en 

nyanländ elev. 

En annan förberedelseklasslärare på skola A menar att hon känner att ämneslärarna/klasslärarna som 

ska ta emot eleven ser det nästan som en börda eftersom de anser att de får mer att göra inför sin 

undervisningsplanering. En annan förberedelseklasslärare på samma skola menar att problemet ligger i 

att man måste göra ett individuellt schema för var och en av de nyanlända eleverna med deras ämnen i 

den klass eleven är integrerad i. Hon menar att man måste man anpassa undervisningen till elevens 

behov och kunskap och att dessa lärare som tar emot nyanlända barn i sina klasser menar att de inte 

har den tiden att planera för denna enskilda elev. ”De tänker i helklass och har svårt att hantera och 

möta denna elev och bygga en individuell plan. De gör inte det för att de känner att det blir extrajobb 

för dem.” (22-04-2013). På skola C och D säger förberedelseklasslärarna i princip samma sak om att 

de lärare som ska ta emot en nyanländ elev känner att de får mer att göra. Läraren på skola C menar att 

ämneslärarna måste våga mer och känna att dessa elever inte ses som ett problem. Frustrationen för 

läraren på skola C brukar vara stor när hon inte får ut eleverna i rätt tid.  
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Läraren på skola D säger att; ”Samarbetet finns inte annars om inte utslussning. Annars har vi hand 

om våra egna elever och de sina egna.  Alla lärare vill göra sin egen sak. Om man helt plötsligt ska 

hjälpa en annan lärare som inte har med ens egna ramar att göra så blir det ”katastrof”. För lärare 

anser sig ha för mycket att göra.” (25-04-2013). 

För att underlätta arbetet för den nyanlända eleven och de övriga lärarna menar ämnesläraren på skola 

A att ett bättre alternativ hade varit om förberedelseklasseleverna fick ha ämnesspecifika ämnen 

tillsammans, någon gång i veckan. Just nu har dessa elever på skola A något som kallas för Fbk-slöjd 

varannan fredag. Då är det endast förberedelseklassen som har slöjd tillsammans med slöjdläraren. 

Ämnesläraren fortsätter att berätta om vad som anses vara det mest gynnsamma för den nyanlända 

eleven: 

”Exempelvis fbk-no, där de får lära sig att labba, där de får lära sig att använda de sakerna 

som finns i det klassrummet och hur det är i de olika salarna. De hade blivit mer bekväma 

om man gick igenom detta med dem, utanför storklassen. Det hade stärkt de. Det är så 

mycket ord, begrepp osv. som vi använder och vi inte tänker på att det är svårt för dessa 

elever. De är självklara för oss.” (22-04-2013) 

Ämnesläraren menar att om de har dessa speciella tillfällen, dvs. där eleverna får grundläggande 

kunskap om ett specifikt ämne blir de mer mogna när de sen ska integreras i den ordinarie klassen. 

Hon anser att om det bara är förberedelseklasselever under dessa genomgångar är de mer trygga och 

vågar ta för sig mer och därför blir inlärningen mer effektiv. Detta anser slöjdläraren skulle vara 

underlättande för eleverna när de sedan som vanligt går i de ordinarie klasserna.  

Även den andra ämnesläraren på skola A menar att eleverna behöver mer kunskaper i de olika 

ämnena. Hon menar att samarbetet mellan ämneslärarna och förberedelseklass-organisationen behöver 

bli bättre. ”Nu är det bara språket man koncentrerar sig på vilket gör att de hamnar efter väldigt 

mycket i ämnena. Sen när de väl kommer ut är det nästan omöjligt för dem att komma ifatt. Det räcker 

inte med den studiehandledartid de får.” Hon menar också att det krävs mer från ämneslärarna som tar 

emot eleverna och att de måste anpassa och individualisera undervisningen till andraspråkselever. Men 

detta, menar ämnesläraren, blir svårt då det saknas resurser och att man är ensam med minst 20 andra 

elever i en klass. 

Den enda skola som inte klagade på sina kollegor var skola B. Förberedelseklassläraren på den skolan 

tycker att samarbetet med de övriga lärarna på skolan går väldigt bra och att alla är villiga att hjälpas 

åt. Vid de teoretiska delarna, t.ex. provtillfällen, brukar ämneslärarna översätta sina prov till engelska 

för att förenkla för den nyanlända eleven. Enligt förberedelseklassläraren på denna skola finns det 

t.o.m. en lärare som översatte sitt prov till ryska genom ett översättningsprogram på nätet. Detta för att 

underlätta för den ryska eleven. Om de inte översätter sina prov så överlämnar man de till 

studiehandledaren/modersmålsläraren som får översätta frågorna till eleven. ”Här funkar det jättebra 

och de är så öppna och positiva och man hittar lösningar. Samarbetet mellan lärarna är så bra och 

det är därför det funkar, tack vare dem.” (16-04-2013) 

 

5.3 Brist på studiehandledartid  

Studiehandledartiden är en annan punkt som förberedelseklasslärarna är missnöjda med. De menar att 

studiehandledartimmarna är för få för att det ska gynna de nyanlända eleverna ute i de ordinarie 

klasserna. På skola A har de nyanlända eleverna rätt till två studiehandledningstimmar i veckan under 

den första terminen, även om de nyanlända eleverna är integrerade i flera ämnen. Under andra 

terminen minskar tiden till en timme i veckan. På skola A menar de att rektorn har lagt fram en regel 
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som säger att om eleven inte har läst ämnena på sitt språk har de inte ämnesord och begrepp för det 

ämnet och därmed ingen rätt till en studiehandledare. En utav förberedelseklasslärarna på skola A 

uttrycker sitt missnöje om den nya regeln: 

”Och samtidigt pratar man om att man ska se till elevens bästa. Skolan har inte mer pengar 

för studiehandledarna och detta tycker jag är fel. Det är det jag diskuterar med rektorerna 

om. Om de har studiehandledning berikar man eleven med modersmålet och då lär de sig 

nya ord. Jag ringde chefen för studiehandledarna och hon sa att hon skulle gå vidare med 

denna fråga men det är rektorn som bestämmer i slutändan”(22-04-2013) 

På skola B och C har de nyanlända eleverna studiehandledartid/modersmål endast en timme i veckan 

första läsåret, vilket förberedelseklasslärarna anser vara väldigt lite. På skola C försöker man utnyttja 

studiehandledartiden/modermålsundervisningen till matematiken. Förberedelseklassläraren på skola C 

menar att det är matematiken som har ett så abstrakt och svårt språk, därför brukar hon ge uppgifter till 

modersmålsläraren och be de gå igenom det eleven har svårigheter med.  

”Jag brukar be de gå igenom matte under studiehandledartimmen eftersom det är ett så 

svårt språk. Då ger jag uppgifter till modersmålsläraren och ber de kanske gå igenom bråk 

eller enheter på deras språk, det jag vet eleven har svårigheter med.” 

(förberedelseklassläraren på skola C, 29-04-2013) 

På skola D är det modersmålsläraren som kommer till lektionerna och agerar som studiehandledare. 

Det är inget som sker regelbundet utan endast om eleven känner att det finns ett behov för det under 

lektionen i ett visst ämne. Förberedelseklassläraren på skola D menar att hon annars brukar be eleven 

ta med sig de uppgifter som han/hon har svårigheter med till modersmålsundervisningen, för att få 

hjälp med det på sitt eget hemspråk, vilket funkar lika bra.  

 

5.4 Föräldrarna och bakgrundens betydelse 

Samtliga lärare på dessa fyra skolor menar att om föräldrarna har en skolbakgrund och själva är 

utbildade brukar det även visa sig på elevernas målmedvetenhet och strävan efter att lära sig så fort 

som möjligt. Det behöver inte alltid vara så men de eleverna med utbildade föräldrar brukar ha lättare 

att lära sig språket. Lärarna menar att det brukar finnas en annan sorts engagemang från dessa 

föräldrar. De har mer kontakt än vanligt med skolan och lärarna, främst förberedelseklasslärarna, och 

vill veta hur det går för deras barn. Förutom på föräldramöten och utvecklingssamtal brukar dessa 

föräldrar komma och hälsa på i skolan eller ringa till förberedelseklasslärarna och fråga om allting 

funkar bra. Detta gäller även barnen. Har de en skolbakgrund från hemlandet brukar det gå lättare med 

undervisningen i Sverige. Samtliga förberedelseklasslärare ser ett mönster i deras klasser. Om eleven 

inte har haft en tillräcklig skolbakgrund, eller kanske ingen alls, brukar det ta mer tid för denna elev att 

lära sig språket och ta till sig ämneskunskaperna. Förberedelseklassläraren på skola C berättar: 

De flesta som kommer hit kommer som arbetsinvandrare och har en bra skolbakgrund. Men 

jag har ju haft elever som inte gått speciellt mycket i skolan och där tar det mer tid. De har 

inte heller haft det här pluggandet i sig, att man måste ha en viss disciplin. Annars har de 

flesta av dessa elever haft en skolbakgrund, gått i skolan, och då är det så mycket lättare 

och därför det går så bra. Det är för de barn som inte gått i skolan eller har föräldrar som 

inte pushar på hemifrån, som det inte går lika bra för. Men så är det även för de svenska 

barnen. (29-04-2013) 

Samtliga lärare pratar om att dessa barns bakgrunder har sett annorlunda ut jämfört med hur de har det 

nu, i Sverige. Förberedelseklasslärarna berättar att de fått höra elevernas egna historier och även 

föräldrarnas syn på hur skolan i hemlandet har varit. De flesta av eleverna har fått gå i en auktoritär 
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skola där det har varit en del av skolvardagen att lärarna agar barnen. Även i skolan mellan elever och 

i hemmet har agandet av barnen förekommit. När de sedan kommer till Sverige blir det en sorts 

kulturkrock eftersom det är förbjudet att aga barn eller slåss för att få respekt. Förberedelseklasslärarna 

på skola A, C och D berättar att det varje år kommer elever som skapar konflikter och börjar bråka 

med andra elever. På skola D berättar läraren: 

”När de nyanländer är de lugna i ca 2 månader. Sen börjar de slåss riktigt mycket. Deras 

beteenden är väldigt olik de andra elevernas. De ska visa vad de har för ställning i gruppen. 

”I mitt land måste man slåss för att visa det”. Man förklarar för de att det inte funkar så 

här och att man kan bli polisanmäld och då lugnar de ner sig efter ett tag, när de har 

förstått. Det handlar inte alls om att man känner sig utanför eller inte välkommen av de 

övriga utan mer att just så är det i deras hemländer. Detta är ett mönster jag sett med åren” 

(25-04-2013) 
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6. Analys 

Under denna rubrik kopplar jag resultatet från lärarnas intervjuer till teorin och tidigare forskning som 

presenterats i denna studie.  

 

6.1 På vilket sätt arbetar man med de nyanlända 

barnen på skolorna? 

Det gemensamma för dessa fyra skolor är att de har ett första möte med eleven och föräldrarna, eller 

en annan ansvarig vuxen för eleven, där man försöker få reda på så mycket information som möjligt 

om elevens bakgrund. Man ger även information om hur skolans verksamhet går till. Som vi såg i 

forskningsresultatet menar Skolverket (2008 s.8-9) att det första mötet är viktigt och har en betydande 

roll för de framtida planerna för eleven och även föräldrarnas samverkan med skolan. Av resultatet att 

tolka följer samtliga skolorna dessa riktlinjer och sätter vikt på att eleven får komma till tals om bl.a. 

sin skolbakgrund för att skolan på bästa sätt ska kunna planera undervisningen. 

Det som skiljer skola D från resten av skolorna är att man har ett annat mottagningssystem. Istället för 

att låta eleven gå i en förberedelseklass, parallellt med en ordinarie klass, låter man eleven förbli i 

förberedelseklassen. Alltså integreras de inte med den ordinarie klassen förrän de är redo med det 

svenska språket och ämnesbegreppen. Detta verkar, enligt förberedelseklassläraren på skola D, vara 

den bästa lösningen då de tidigare har haft problem med den andra metoden som de andra tre skolorna 

har. Läraren på skola D har även erfarenheten av att låta de nyanlända eleverna direkt få gå i en 

ordinarieklass vilket också har resulterat i negativ stämning för den nyanlända eleven. Eleven har 

istället börjat skolka eller slutat att komma till skolan. Rodell Olgac (1995, s.56) menar att om man 

skickar iväg en elev ut i ordinarie klass för tidigt så kan det leda till att eleven känner att det är för 

svårt och inte alls vill fortsätta gå dit. I forskningsresultatet ser vi att i Norrbacka Landsbergs (1998, 

s.20) studie framgår det att Ekskolan har samma metod som skola D. Förberedelseklassläraren på 

skola D delar samma uppfattning som Ekskolans lärare och menar att det blir mindre spring mellan 

klasserna och att förvirringen hos eleverna minskar. Man anser att det är bättre att hålla kvar eleverna i 

förberedelseklassen för en bättre sammanhållning, fram till att de slussas ut.  

Det gemensamma för A, B och C är alltså att man klassplacerar eleven i en ordinarie klass och låter de 

börja med de praktiskestetiska ämnena i första hand, dvs. idrott, slöjd, bild och musik. Man utgår alltid 

efter elevens tidigare kunskaper och anpassar skolvardagen med deras individuella behov. Om eleven 

är duktig i engelska börjar man även att läsa det ämnet med den ordinarie klassen. Dessa tre skolor har 

alltså följt ett av Skolverkets allmänna råd och riktlinjer om att låta eleven bli delaktig i skolans 

gemensamma liv genom att låta eleven delta i de praktiskestetiska ämnena. Men Skolverket menar inte 

att det ena sättet är bättre än det andra. Istället ska man utgå ifrån elevens behov. Vissa elever har ett 

behov av att gå i en särskild grupp en viss period och andra kan gå ut i en ordinarie klass rätt så tidigt 

efter ankomsten (Skolverket, 2008, s.13). Det som dock var anmärkningsvärt, förutom 

mottagningsmetoderna, var skillnaden på tiden eleverna är kvar i förberedelseklassen. På skola A, B 

och C tar det ca 1,5-2 år tills eleven på heltid slussas ut i en ordinarie klass medan det tar upp till 3 år 

på skola D.  

De fyra skolorna jobbar på det sätt de gör eftersom det gynnar eleverna bäst. Om man ska koppla deras 

arbetssätt med Haugs (1998, s.22) teori om segregerande integrering och inkluderande integrering 
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passar den segregerande integrering bäst på förberedelseklasslärarnas arbetssätt. Det gemensamma 

med den segregerande integreringen och förberedelseklasserna är bl.a. att de får vara i mindre grupper 

utanför klassen och får enskilda undervisningstimmar med exempelvis sin studiehandledare. En annan 

punkt är det centrala med den segregerande integreringen, nämligen att man hittar den mest 

gynnsamma miljön för eleven och rådfrågar en sakkunnig för att hitta den bästa lösningen. I 

förberedelseklassen kartlägger man den nyanlända elevens starka sidor utifrån det första mötet, och 

successivt de första veckorna, för att se vilka kunskaper eleven har. I samband med detta utförs en 

individuell plan som på bästa sätt gynnar elevens lärande. Detta liknar den kompensatoriska lösningen 

då man väljer den åtgärd som ger störst effekt. Utifrån detta kan man stegvis lyfta upp barnets nivå till 

samma nivå som de andra barnen befinner sig på, i detta fall den ordinarie klassens nivå. Hauge menar 

att när man har uppfyllt detta mål kan man låta eleven gå med i den ordinarie undervisningen (1998, 

s.17). Detta arbetssätt är det som präglar förberedelseklassen.  

Förberedelseklassen och läraren ger eleverna en trygghet och samtliga förberedelseklasslärare anser att 

det är viktigt att dessa elever får starta sin skolgång i en sådan klass. Lärarna menar att det är i 

förberedelseklassen som dessa elever kan försöka hitta en ny balans i livet och lämna det gamla, det 

traumatiska, bakom sig. Lärarna menar dessutom att det inte bara är språket som lärs ut utan även om 

hur det fungerar i en svensk skola, om nya attityder, skolkoder och arbetsmetoder. Rodell Olgac 

(1995, s.5-6) syftar på liknande orsaker till varför man ska ha en förberedelseklass, d.v.s. att de får den 

lugna starten de behöver med tanke på deras kaotiska bakgrunder. Hon delar även samma uppfattning 

som dessa lärare om att dessa elever i förberedelseklassen, förutom språket, även får lära sig om den 

nya skolans arbetsmetoder och regler.  

 

6.2 Vilka problem stöter lärarna på under denna 

process? 

Även om förberedelseklassen ger en sorts trygghet visar resultatet att det även leder till någon sorts 

utanförskap i skolan. Ett stort problem som samtliga skolor talade om i sina intervjuer är isoleringen 

som de nyanlända eleverna känner av på skolan. Oavsett mottagningsmetod känner sig eleverna 

isolerade och det är oftast på rasterna, i matsalen och när de går ut i de ordinarie klasserna. Det finns 

ett tydligt mönster om att förberedelseklasseleverna oftast håller sig för sig själva och sällan integreras 

med de övriga klasserna under rasterna. Det som lärarna menar är att det oftast är språket som är det 

största hindret. Enligt läraren på skola D känner sig förberedelseklasseleverna utstötta och inte 

tillräckligt begåvade. Det framgår även i Norrbacka Landsbergs studie (1998, s.20) att man på 

Björkskolan menar att de andra barnen på skolan inte alltid har ett trevligt bemötande mot eleverna i 

förberedelseklassen. Även Skolinspektionens iakttagelser på olika skolor har resulterat i att dessa 

elever inte känner någon social gemenskap med elever i de ordinarie klasserna. Ensamheten tränger 

sig in i skolvardagen och man är socialt utsatt (Skolinspektionen, 2009, s.16). Under denna svårighet 

kommer kritiken mot den kompensatoriska lösningen. Enligt Haug innebär kompensationen som något 

stigmatiserande för barnet, alltså att barnet blir särbehandlat (1998, s.18). Denna särbehandling ser vi 

genom isoleringen av förberedelseklasseleverna, deras utanförskap i skolan och svårigheter att knyta 

nya band med den ordinarie klassen.  

 

Förutom isoleringen talade alla skolor, förutom skola B, om en annan svårighet som drabbar elevernas 

integrering – samarbetet med de övriga lärarna på skolan. Resultatet visar att det finns en rädsla och 
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osäkerhet bland de lärare som ska ta emot en ny elev till ordinarie klassen. Denna rädsla grundar sig på 

att de inte har tillräckligt med kunskaper eller erfarenheter om de nyanlända eleverna, vad de har gått 

igenom och vilka erfarenheter barnen bär med sig från hemlandet. Enligt Rodell Olgac är det viktigt 

för en lärare att ha kunskap om barns behov och traumabehandling och även vara insatt i 

andraspråksinlärningens forskning och metodik. Andra viktiga aspekter hon tar upp är vikten av att ha 

kunskap om vad som sker i världen, vilka kulturskillnader det finns och om flickors och pojkars olika 

uppväxtvillkor (1995, s.64).  Läraren på skola C berättade i sin intervju att hon hade pratat med 

rektorn om de andra lärarnas kunskapsbrist om nyanlända elever och ville att man skulle kunna 

informera om t.ex. hur det är att vara nyanländ och vad man har gått igenom. Man anser att det skulle 

det vara en startpunkt på bättre förståelse för hur man kan jobba med dessa elever när man sedan tar 

emot de.  

Förutom brist på kunskap om dessa elevers bakgrund ser förberedelseklasslärarna på skola A, C och D 

ett annat mönster, nämligen att ämneslärarna anser sig få mer arbete att göra vid mottagandet av en 

elev från förberedelseklassen. På skola C berättade förberedelseklassläraren att hon märker rädslan 

från ämnesläraren så fort informationen om att det ska integreras en ny elev i den ordinarie klassen 

kommer fram och att de på en gång känner att de får extraarbete att göra 

En av de ämneslärare jag intervjuade på skola A menade också att man måste bli bättre med att 

samarbeta med förberedelseklass-organisationen men att det också krävs från ämneslärarna som tar 

emot eleverna att individualisera undervisningen till andraspråkselever. Hon ansåg att det ändå är svårt 

att utföra den individualiseringen då man också har 20 andra elever att tänka på samtidigt som man 

inte har tillräckligt med resurser för att ta hand om en nyanländ elev i den ordinarie klassen. Även i 

Norrbacka Landbergs studie uttrycker sig rektorerna om bristen på resurser för att kunna ta hand om 

en nyanländ elev och delar därmed samma uppfattning som ämnesläraren på skola A. 

Även studiehandledartimmarna är förberedelseklasslärarna missnöjda med eftersom de är för få och 

förberedelseklasslärarna menar att det inte gynnar de nyanlända elevernas lärande i undervisningen 

med den ordinarie klassen. Eleverna behöver fler timmar för att de ska hänga med i den ordinarie 

klassens undervisning. Det räcker inte med en respektive två timmar i veckan för de olika ämnena som 

den nyanlända eleven är integrerad i. Enligt Paulin (1994, s.24) är det viktigt att undervisningen i de 

olika ämnena även sker på det egna språket så att eleven kan utveckla sin tankeförmåga. Annars blir 

språket ett hinder för det och tankestimulansen drabbas vilket leder till att eleven får svårigheter i 

vidare utbildning. Rutter (1994, s.65) anser att det är viktigt att lärare kommer ihåg att nyanlända barn 

är kompetenta talare av ett annat språk, om inte fler och ska värdesätta andraspråkselevers modersmål 

och uppmuntra de till att använda det. Tvåspråkighet bör ses som en tillgång och inte ett problem. 

Rutter skriver att forskning visar att tvåspråkiga elever är mer benägna att göra framsteg om man 

värdesätter ett barns hemspråk och kultur.  

 

6.3 Vad gör de för att lösa dessa problem och 

svårigheter på bästa sätt? 

När det gäller isoleringen och integreringen samt problematiken kring det har dessa 

förberedelseklasslärare ingen effektiv lösning och anser att isolering är något som följer med en 

förberedelseklass. De menar att det är bra att komma till en förberedelseklass i början för att landa 

men att de inte ska vara kvar alltför länge eftersom de då kan tappa styrfart och sociala kontakter. För 

att minska isoleringen och utanförskapet och förbättra integreringen ska man alltså försöka slussa ut 
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eleven så fort som möjligt samt ge de övriga lärarna mer information om hur det är att vara nyanländ 

elev i ett nytt land. Läraren på skola C menar att med denna information kan dessa lärare bli av med 

rädslan som råder när de ska ta emot den nyanlända eleven och med denna vetskap som grund skapar 

man även mer respekt och tolerans för den nyanlända eleven och dess erfarenheter.  I mitt resultat 

nämner jag också att Rodell Olgac (1995, s.64) anser att det är viktigt för en lärare att ha kunskap 

kring barns behov och traumabehandling, vad som sker i världen och kulturskillnaderna för att på 

bästa sätt möta eleven. Skolan måste även informeras om hur speciell en förberedelseklass är och hur 

annorlunda arbetet brukar se ut. På detta sätt skapar man mindre konflikter och minskar på 

missförstånd. 

För att försöka få bort den spänning och sociala klyftan mellan eleverna i förberedelseklassen och 

andra klasser på skolan menar Skolinspektionen att man ska skapa möten mellan eleverna och därmed 

öka nyfikenheten (2009, s.17). Enligt deras rapport (s.25) visar forskning att mänskliga relationer är en 

nyckel till lärande. För att gynna en elevs kunskapsutveckling krävs det att läraren tillsammans med 

eleverna visar respekt och tar hänsyn till elevernas språk, kultur och erfarenheter. Skolinspektionen 

menar att interaktion mellan lärare och elev och mellan elever är mycket mer avgörande för lärandet 

än någon annan undervisningsmetod. Fler sociala band och gemenskap skapas vid möten med olika 

människor. Osäkerheten och ignoransen gentemot varandra minskar. Kopplingen vi ser med detta är 

förberedelseklasslärarens uttal på skola A om att hon skulle vilja se mer interaktion mellan 

förberedelseklasseleverna och den ordinarie klassen, skapa fler möten mellan de som en lösning på att 

förbättra integreringen. 

En annan lösning på integreringen, som slöjdläraren på skola A syftade på, är att ha ämnesspecifika 

ämnen tillsammans i förberedelseklassen, endast med förberedelseklasselever. Med detta menar 

ämnesläraren att eleverna blir stärkta i språket och ämnet vilket leder till att det underlättar 

integreringen i den ordinarie klassen. Eleven hänger med i undervisningen på ett bättre sätt. Detta är 

något som de redan har i ämnet slöjd, en gång i veckan. Ämnesläraren anser att eleverna mognar på ett 

annat sätt under detta tillfälle då de vågar ta för sig mer. Undervisningen blir därmed mer effektiv.  

Studiehandledning/modersmålstimmarna är lika viktiga som samarbetet mellan olika lärarna och detta 

är något som alla fyra skolorna anser. För att gynna elevernas lärande vill man ha fler timmar med 

studiehandledaren eller modersmålsläraren men förberedelseklasslärarana menar att skolan oftast 

saknar de ekonomiska resurserna för att ge de nyanlända eleverna fler timmar och att makten inte 

alltid ligger hos lärarna, utan mer hos rektorerna och skolledningen.  
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7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

För att få ut så mycket information som möjligt om mitt syfte anser jag att mitt val av metod har varit 

den mest passande. Genom mina intervjuer, som har grundat sig på den fenomenologiska 

infallsvinkeln, har jag kunnat identifiera lärares olika eller ibland lika uppfattningar och erfarenheter 

kring nyanlända elever och integreringsarbetet kring dem. Jag önskar dock att jag kunde ha intervjuat 

fler ämneslärare då ett utav svårigheterna var samarbetet mellan de och förberedelseklasslärarna. 

Problemet var att jag insåg mot slutet av min studie att problematiken kring samarbetet mellan lärarna 

existerade på majoriteten av de skolor jag hade gjort mina intervjuer på. Jag skickade ut nya e-post till 

aktuella ämneslärare på de skolor jag redan hade varit på för att även intervjua de, men fick inget svar 

tillbaka. Hade jag haft mer tid på mig hade jag gjort ett nytt försök till att få tag på ämneslärarna för att 

få deras uppfattning kring denna problematik. Detta skulle kunnat leda till en ny synvinkel på 

problemet och även en högre validitet av min studie. 

Även om jag inte fick tag på fler intervjupersoner anser jag att de jag redan har hittat har gett mig 

tillräcklig med information för att kunna besvara mina frågeställningar. De förberedelseklasslärare jag 

intervjuade var tillmötesgående och villiga till att berätta om de nyanlända eleverna och sina 

arbetsformer, vilket också sparade mig tid till att hitta andra intervjupersoner inom 

förberedelseklassen.  

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att lyfta fram lärarnas arbete med de nyanlända barnen och se vilka 

problem som dyker upp kring integreringsarbetet. Jag fick svar på mina frågeställningar om hur 

lärarna jobbar med dessa elever och vilka hinder och svårigheter de stöter på längs med vägen. 

Lösningen på vissa svårigheter var lite svåra att fastställa då även förberedelseklasslärarna inte hade 

några direkta svar på vad man bör göra. Förutom det så anser jag att studien har gett mig en möjlighet 

att synliggöra förberedelseklasslärarnas arbete på dessa skolor. Via intervjusamtalen fick jag ut det jag 

ville lyfta fram i denna studie och känner en tacksamhet för deras samarbete. Jag fann många 

kopplingar och likheter mellan lärarnas svar och den tidigare nämnda forskning som jag under denna 

rubrik diskuterar och lyfter fram.  

För det första ser vi att samtliga lärare på de fyra skolorna lägger en stor vikt på det första mötet med 

den nyanlända eleven och gör ett bra jobb för att skapa en så god individuell plan som möjligt. Utifrån 

Haugs teori (1998, s.17-18) kan vi se att lärarnas arbete, att kartlägga elevens svaga och starka sidor, 

lutar åt den segregerande integreringen där man väljer den kompensatoriska åtgärd som ger störst 

effekt, dvs. sätter de nyanlända eleverna i en förberedelseklass. Målet med en förberedelseklass är att 

lyfta upp barnets nivå till samma nivå som de andra barnen, dvs. den ordinarie klassens elever. När 

den nyanlända eleven når målen kan utslussningen ske. Detta är precis vad Haugs teori går ut på, men 

för barn med särskilda behov. Jag anser att de nyanlända eleverna ändå ses som barn med särskilda 

behov då man ofta pratar om den traumatiserande bakgrund de bär med sig och de svårigheter de får 

gå igenom när de kommer till ett nytt samhälle med ett nytt språk och nya sociala koder. Den enda 

stora kritik, som även Haug skriver i sin teori om, är att dessa elever blir utanför skolgemenskapen. 

Detta är en stigmatisering som vi har sett på samtliga skolor jag har besökt. 
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Den stora skillnaden mellan skola A, B och C och skola D var mottagningsmetoden. Varför skola D 

har haft så dåliga erfarenheter av den mottagningsmetod som skola A, B och C har är lite svårt att 

säga. Det kan ha påverkats av bristen på samarbete med de övriga lärarna på skolan. Samarbetet kring 

förberedelseklasslärarna och ämneslärarna var inget som jag hade belyst under tidigare forskning utan 

var en ny aspekt för min studie. Utifrån egen tolkning anser jag att om samarbetet funkar väl och om 

man har ett gemensamt mål, om att låta dessa nya elever bli integrerade med andra elever och klasser, 

kan det säkert bli enklare för både de nyanlända eleverna och pedagogerna. Jag anser att attityden hos 

de övriga ämneslärarna som tar emot de nyanlända eleverna påverkar hur emotsedd och trygg eleven 

känner sig. Om eleven blir sittandes i klassrummet utan att det finns en plan från pedagogens sida 

känner sig eleven utanför i undervisningen. Det är en självklarhet att ordinarie klassens elever har en 

stor påverkan också men om inte läraren är positivt inställd till att ta emot en nyanländ elev sprids 

denna energi ut över resten av klassen. Samarbetet mellan pedagogerna har inte varit den bästa på 

skola A och C heller, men det finns ändå ett existerande samarbete. Att skola D övergett den metod de 

övriga tre skolorna har, kan ha berott på lärarnas attityd från första början. Nu sköter alla sitt eget tills 

tiden för utslussningen är kommen, där man då lämnar över ansvaret av eleven.  

Den enda skola som var nöjd med samarbetet mellan de olika pedagogerna var skola B. Utifrån 

förberedelseklasslärarens intervjusvar märker man att attityden hos de övriga lärarna gentemot de 

nyanlända eleverna är positiv. Det blir ingen känsla av att de får mer att göra utan förenklar istället 

arbetet för den nyanlända eleven men även för studiehandledaren/modersmålsläraren, t.ex. genom att 

översätta prov. Det fanns en annan arbetsvilja bland dessa kollegor, jämfört med det man såg på de 

andra tre skolorna. 

En annan sak som var anmärkningsvärt att lyfta fram var att det tar lite längre tid på skola D att slussa 

ut eleverna på heltid. Jag anser att det kan bero på att dessa elever inte integreras med övriga skolan 

och klasserna som eleverna gör på de andra tre skolorna, alltså att stigmatiseringen är stor. Detta 

innebär att det tar längre tid för eleverna på skola D att knyta nya band och engagera sig i det svenska 

språket. Om man endast är i en förberedelseklass under en längre period använder man inte det 

svenska språket lika mycket som när man är i en ordinarie klass med svensktalande elever. Som vi såg 

under rubriken tidigare forskning har Rutter (1994, s.71) skrivit om vikten av interaktion mellan 

engelsktalande elever och nyanlända eleven. ”Group activities in a classroom involve discussion, so 

pupils learn by listening to other pupils and relating duscussion to what they see happening. Many 

group activities also involve repetition, which is also helpful. A big motivation for learning English is 

wanting to join in the activities of their peers, both inside and outside lessons”. Hon menar att den 

nyanlända eleven lär sig språket bättre om arbetet och undervisning sker bland andra engelsktalande 

elever. Detta skulle även motivera den nyanlända eleven att vara med på olika aktiviteter, både utanför 

och under lektionerna. Jag kopplar detta till Haugs andra nämnda begrepp, inkluderande integrering, 

som är demokratiskt deltagandeorienterat. Undervisningen av eleven sker inom den klass som eleven 

är inskriven i. Det mest rättvisa för bl.a. eleven är alltså att man deltar i samma samhällsgemenskap 

och får samma undervisning oavsett intressen, prestationsförmåga och förutsättningar. Läraren ska 

dock acceptera att det finns skillnader mellan barnen där man, utifrån skillnaderna, ska kunna 

individualisera sin undervisning. Med denna undervisning ska eleven bli bättre och kunna komma så 

långt som möjligt utan att bli utstött (1998, s.24-25). 

Resultatet från intervjusvaren visar ändå att ingen av förberedelseklaslärarna skulle vilja gå efter denna 

inkluderande integrering, dvs. låta de nyanlända eleverna direkt få slussas ut i ordinarie klass eftersom 

de menar att tryggheten och stabiliteten som förberedelseklassen ger eleven är en viktig del för just en 

nyanländ elev som har mycket sorg och förluster bakom sig, även om isoleringen följer med. Rodell 
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Olgac (1995, s.5-6) syftar på liknande orsaker till varför man ska ha en förberedelseklass, d.v.s. att de 

får den lugna starten de behöver med tanke på deras kaotiska bakgrunder.  

Men måste isoleringen följa med? Det måste finnas ett bra sätt att integrera de med övriga skolan och 

medvetandegöra problemet. Jag fann inga tydliga riktlinjer, varken från intervjupersonerna eller 

tidigare forskning, om hur man slipper isoleringen.  Det som kan göras är att man öppet pratar om 

detta problem som existerar. I analysen berättar förberedelseklassläraren om att ge mer kunskap och 

information om de nyanlända elevernas bakgrunder och förhållanden till lärarna, men jag anser att 

även eleverna på skolan bör få denna information. Detta skapar mer förförståelse och respekten för 

olikheter ökar bland alla inblandade på skolan. Som Skolinspektionen menar ska man även skapa 

möten mellan eleverna eftersom utbildningen också handlar mänskliga relationer och samexistens, 

trots olikheter (Skolinspektionen, 2009, s.17). Jag anser att man kan ha dagar då eleverna gör 

aktiviteter tillsammans eller att eleverna från förberedelseklassen får presentera sig själva för olika 

klasser och låta andra elever ta del av deras bakgrunder och svårigheter de varit om. Jag tycker att det 

är något som behöver medvetandegöras bland övriga elever på skolan eftersom Sverige ändå är ett 

mångkulturellt land och kommer förmodligen att fortsätta vara det.  
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7.3 Vidare forskning 

Utifrån förberedelseklasslärarnas intervjusvar har vi fått reda på att samarbetet mellan de olika 

aktörerna på skolan oftast inte är som man har önskat sig. Ett mönster av rädsla råder bland 

ämneslärarna när de ska ta emot en nyanländ elev. Om man vill fortsätta att studera lärarnas perspektiv 

på skolans arbete kring nyanlända barn kan man i framtida forskning undersöka hur ämneslärare 

känner inför mottagandet av en nyanländ elev, varför de känner som de gör och vilka svårigheter de 

anser sig stöta på.  
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor till förberedelseklasslärare: 

 
1. Hur går det till när ni får en ny elev?  

 

2. Vilken typ av mottagningsprocess har ni på er skola? 

 

3. Vilka är för/nackdelarna med denna process? 

 

4. Vilka svårigheter stöter ni på utifrån denna metod? 

 

5. Hur är det att samarbeta med de övriga lärarna på skolan, gällande integrering av eleverna? 

 

6. Vad är det svåraste med integrering av nyanlända elever? 

 

7. Vad ser du för integrationshinder med förberedelseklasser? 

 

8. Är detta arbete det mest gynnsamma för eleven eller skulle du vilja ändra på det? Om svaret är ja, 

vad hindrar dig från att förändra det? 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till ämneslärare: 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Hur länge har du jobbat här? 

 

Hur går det till när fbk-eleverna ska integreras i din klass? 

 

Hur är det att ta emot fbk elever? 

 

Individualiserar du undervisningen för enskild elev? I så fall hur? 

 

När anser du att det är mest givande med studiehandledning? Före/efter/under lektionen?  

 

Hur tycker du eleverna integreras på bästa sätt?  

 

Vilka problem stöter ni på när eleverna integreras? 

 

Vad är svårigheterna med att ta emot fbk-elever?  

 

Hur bemöts fbk-eleverna av de övriga i klassen?  

 

Hur skulle du vilja förbättra integreringen? Är du nöjd som det är nu? 
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