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SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Malin Almqvist och Alice Strömberg. 

”Blir jag verkligen inkluderad?” 

En kvalitativ studie om hur nyanlända elever inkluderas i den svenska skolan. 

”Do I really get included?” 

A qualitative study on how newly arrived students are included in the Swedish school. 

Årtal 2017 Antal sidor: 30 

_______________________________________________________ 

Studiens syfte med studien är att undersöka hur några pedagoger ser på undervisningen i 

förberedelseklass och hur övergången till ordinarie klass bedrivs. Syftet är även att undersöka 

hur några pedagoger arbetar med att inkludera de nyanlända eleverna i lärandemiljön, samt 

om det upplevs finnas några kunskapsmässiga och sociala skillnader mellan nyanlända pojkar 

och flickor. Som metod valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, med 

pedagoger i både förberedelseklass och ordinarie klass. Studiens resultat visar att de 

nyanlända eleverna dras till de som talar samma språk, att informanterna inte vill generalisera 

någon skillnad mellan nyanlända pojkar och flickor däremot visar resultatet att det finns en 

skillnad. I resultatet framgår det att förberedelseklassen bedrivs i samspel med den ordinarie 

klassen och att det finns delade meningar om språkstödets roll. Slutsatsen är att det svenska 

språket är viktigt för att känna sig inkluderad och att förberedelseklasser är betydelsefullt för 

de nyanlända eleverna. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Nyanlända elever, förberedelseklass och inkludering. 
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1. Inledning 

I denna studie har vi valt att fokusera på några pedagogers syn på de nyanlända elevernas 

situation i förberedelseklass och hur de inkluderas och känner gemenskap i den ordinarie 

klassen. Vi är också intresserade av att undersöka eventuella kunskapsmässiga och sociala 

skillnader mellan nyanlända pojkar och flickor i skolan. 

Vi valde detta ämne för att vi har observerat nyanlända elever i olika situationer som har 

berört oss när vi har varit ute på våra VFU perioder. Det vi har observerat är att de nyanlända 

eleverna i vissa fall blir åsidosatta, då det förekommer kommunikationssvårigheter på grund 

av att de nyanlända eleverna inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Vi har även 

observerat att de skolor vi kommit i kontakt med inte har tillräckligt med resurser eller 

personal som kan tolka de nyanlända elevernas modersmål. Detta bidrar till att de nyanlända 

eleverna blir exkluderade då de inte får tillräckligt med stöd för att kunna känna sig 

inkluderade i klassrumsundervisningen.  

Detta är aktuellt i dagens samhälle, då flyktningskrisen är större än någonsin. Det behövs 

kunskap och en plan för framtiden, som både pedagoger och elever kan sträva att arbeta efter 

när det gäller de nyanlända elevernas situation i den svenska skolan. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer 

höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 

viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar 

(Skolverket, 2011, s.7). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett antal pedagoger upplever undervisningen i 

förberedelseklass och hur övergången till ordinarie klass genomförs. Syftet är även att 

undersöka hur ett antal pedagoger arbetar med att inkludera de nyanlända eleverna i 

lärandemiljön och om det enligt ett antal pedagoger finns några skillnader i inkluderingen 

mellan nyanlända pojkar respektive flickor. 

Denna studie kan bidra till att pedagoger och lärarstudenter får en ökad förståelse för hur en 

förberedelseklass bedrivs och vilken betydelse den har för de nyanlända eleverna, likväl 

betydelsen av att de får en ordinarie klasstillhörighet. Studien kan även ge förståelse för hur 

man i praktiken kan arbeta med att inkludera nyanlända elever i skolmiljön.  
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Studien kommer även att synliggöra om det finns någon skillnad mellan nyanlända pojkar och 

flickor i inkluderingen inom skolmiljön. 

1.2 Frågeställning 

• Hur bedrivs undervisningen i en förberedelseklass, enligt berörda pedagoger? 

• Hur sker övergången från förberedelseklass till ordinarie klass, enligt ett antal 

pedagoger? 

• Hur beskriver berörda pedagoger sitt arbete med att inkludera de nyanlända eleverna i 

lärandemiljön? 

• Uppfattar berörda pedagoger några kunskapsmässiga och sociala skillnader mellan 

nyanlända flickor respektive pojkar, och i så fall på vilket sätt? 

2. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs begrepp och definitioner med syfte att underlätta begreppens betydelse 

i denna studie. Sedan finns en redogörelse för ett sociokulturellt perspektiv som har använts 

för tolkningen av resultatet som framkommit. Avslutningsvis redovisas aktuell tidigare 

forskning med kategorier som är betydelsefulla för studiens frågeställning och syfte. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Förberedelseklass ”är en undervisningsform som kan väljas för att ge de nyanlända eleverna 

de kunskaper de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av den ordinarie 

undervisningen” (Persson, 2016, s.13). 

Nyanlända elever är elever som har varit bosatta utomlands och numera är bosatta i Sverige, 

de har annat modersmål och behärskar inte det svenska språket. En elev betraktas inte vara 

nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (Skolverket, 2016b). I studien menar vi nyanlända 

elever som kommit med eller utan familj, vi tar inte ställning till om de är ensamkommande 

eller inte. 

Inkludering har fem kriterier: ett system som ska gälla alla elever, delaktighet som ska ske på 

olika nivåer, delaktighet från eleverna i klassrummet och undervisningen, en demokratisk 

gemenskap och att olikheter ska ses som en tillgång (Skolverket, 2016a). 

Exkludering innebär att elever kan bli uteslutna från sociala relationer av till exempel andra 

elever eller pedagoger (Nationalencyklopedin, 2017). 
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Asyl betyder att en människa söker skydd i ett annat land än sitt hemland (Migrationsverket, 

2014). 

VFU betyder verksamhetsförlagt utbildning och är till för att komplettera de teoretiska 

studierna med praktiskt arbete för att man som student ska känna sig väl förberedd inför sitt 

framtida yrkesliv (Studentcentrum, 2016). 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv som innebär att människor formas och 

utvecklas av sina livssammanhang och samspelet med andra människor (Tivenius, 2015). 

Vygotskij menade att samspelet med andra människor inte endast är en metod för att stödja 

utveckling och lärande, utan att samspelet med andra är utveckling och lärande (Strandberg, 

2006). Fokus inom det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor samspelar med 

de åtkomliga sociala sammanhangen och hur dessa påverkar och driver lärprocesserna. ”Våra 

individuella kompetenser härrör från olika former av interaktioner med andra människor” 

(Strandberg, 2006, s.11). Lärandet kan uppfattas som en utveckling av människans förmåga 

att använda och tänka med hjälp av begrepp, teorier och språk för att kunna förstå, analysera 

och lösa problem som uppstår i människans omgivning (Jakobsson, 2012). 

De förskolor och skolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna, och mellan barn och 

barn kommer därför att skapa en kraftfull plattform för barnets lärande och utveckling. När 

pedagoger och lärare uppmanar det enskilda barnet att söka upp en kompis bidrar de till hennes 

eller hans utveckling (Strandberg, 2006, s.49). 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering definieras 

som samverkan mellan människors handlingar, tänkande och de sociala sammanhang som 

människan ingår i. Det handlar även om de sociala sammanhang och artefakter, både 

språkliga och materiella, som människan har utvecklat hela livet och som används för att 

kunna agera och tänka (Jakobsson, 2012). 

Vygotskijs proximala utvecklingszon innebär att människor utvecklar lärandet genom samspel 

med andra. Den proximala utvecklingszonen kan även beskrivas som den närmaste 

utvecklingszonen eller den möjliga utvecklingszonen. Pedagogen beskrivs vara i den närmaste 

utvecklingszonen i skolan då han eller hon kan lära ut sin kunskap till eleverna för att bidra 

till att deras lärande och utveckling vidgas, eleven är då inom den möjliga utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen bidrar till att lärande och utveckling sker i samspel med 

andra individer i den kulturella och sociala miljön (Jakobsson, 2012; Strandberg, 2006). 
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Samspelet inom den proximala utvecklingszonen gör att individer utvecklar nya kompetenser 

och kunskaper eftersom individer med mer kunskap behöver förklara, argumentera, presentera 

och omformulera det som ska läras ut till individer med mindre kunskap. Detta gör att 

individer med mindre kunskap får nya tankar och tankegångar, samt ser på världen med nya 

ögon (Jakobsson, 2012; Strandberg, 2006). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Historisk tillbakablick 

Sverige har sedan andra världskriget haft fler som invandrat än utvandrat från landet. Det är 

av olika skäl som människor har invandrat till Sverige. Till exempel har det varit på grund av 

vissa människors färdigheter inom ett yrkesområde, brist på arbetskraft i den svenska 

industrin, samt att människor flyr från sitt hemland på grund av förtryck, krig eller andra 

konflikter (FORES, 2016a). ”Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först 

efter millennieskiftet som frågan om skolan och migration fått aktualitet” (Andersson, 

Lyrenäs & Sidenhag, 2015, s.13). 

År 2015 var 1,6 miljoner människor av Sveriges befolkning födda utomlands, vilket 

motsvarar ungefär 16 procent. Det var även under 2015 som antalet ensamkommande unga 

ökade drastiskt. Bara under det första halvåret under 2015 ansökte ungefär lika många barn 

och unga om asyl i Sverige som under hela 2014, vilket då var drygt 81 000. Under hela 2015 

ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl, de flesta kom från Eritrea, Syrien, Somalia 

och Afghanistan (FORES, 2016b). Ökningen av invandringen som skett har inneburit en stor 

utmaning för samhället och inte minst för skolan (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015). 

2.3.2 Förberedelseklass  

När en nyanländ elev kommer till Sverige och ska börja i den svenska skolan finns det olika 

möjligheter för eleven att bli introducerad. Om en nyanländ elev inte har tillräckliga 

kunskaper i det svenska språket kan den få möjlighet att gå i en förberedelseklass (Andersson, 

Lyrenäs & Sidenhag, 2015). Tidigare forskning visar att det svenska språket anses vara en 

mycket viktig del i förberedelseklass. Om en nyanländ elev lär sig det svenska språket bidrar 

detta till en större chans att nå kunskapsmålen (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015; 

Nilsson & Bunar, 2016). När en nyanländ elev ansluter till en förberedelseklass får han eller 

hon även en klasstillhörighet i en ordinarie klass. Under tiden den nyanlända eleven går i 

förberedelseklass får han eller hon även delta under lektioner i den ordinarie klassen för att 

känna sig och bli inkluderad (Nilsson & Bunar, 2016). 
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De nackdelar som anses finnas med förberedelseklass är att det kan bidra till en exkludering 

och ge en distans till de icke nyanlända eleverna på skolan. Denna exkludering kan bidra till 

att den nyanlända eleven inte känner någon gemenskap eller tillhörighet till de icke nyanlända 

eleverna och kan göra så att de inte vågar ta kontakt med dem (Bunar, 2015; Lahdenperä & 

Sundgren, 2016).  

De fördelar som anses finnas med förberedelseklass är att de nyanlända eleverna får utveckla 

det svenska språket i en trygg miljö med andra elever som har svenska som andra språk. De 

får även en introduktion i det svenska skolsystemet och hur den svenska skolkulturen ser ut. 

Personalen som arbetar i förberedelseklass är utbildade i svenska som andra språk och på så 

vis får de rätt hjälp och stöttning i sin språkutveckling. Eleverna får även studiehandledning 

på sitt modersmål vilket leder till en förståelse och därmed ges de möjlighet att lättare nå 

kunskapsmålen (Bunar, 2015). 

2.3.3 Inkludering 

Eftersom skolan ses som en frizon av de nyanlända eleverna och att det påvisas vara en frizon 

av pedagogerna ger det möjlighet för en trygghet och känslan av tillhörighet och gemenskap 

(Sharif, 2016). 

För att inkludera nyanlända elever är det viktigt att se till individernas enskilda behov och 

intressen, samt utgå från vad de redan har kunskap om och ta tillvara deras styrkor (Lilliedhal 

& Ehrlin, 2016). Det är även viktigt att visa de nyanlända eleverna att man som pedagog vill 

att de ska förstå, samarbeta, våga tala, våga ta för sig och ha roligt tillsammans med 

klasskamraterna (Persson, 2016). För att få alla elever, både nyanlända och icke nyanlända, att 

vara aktiva i klassrummet och våga ta för sig är det viktigt att arbeta med ett tillåtande 

klassrumsklimat. Det tillåtande klassrumsklimatet kan utgå från ett sociokulturellt stödjande 

klimat som baseras på att alla ska våga uttrycka sig utan att bli fördomsfullt behandlad, det 

vill säga skapa trygghet (Norberg Brorsson, 2016; Persson, 2016). Att arbeta med 

grupptillhörighet och social delaktighet är även något som kan bidra till inkludering och 

gemenskap (Månsson, 2016; Jepson Wigg, 2016). 

2.3.4 Direkt integrering 

Direkt integrering betyder att de nyanlända eleverna som kommer får en placering i en 

ordinarie klass efter en kortare introduktion från kommunernas mottagningsenheter. Det som 

talar positivt för direkt integrering är att den exkludering som sker för nyanlända elever i 

förberedelseklass från de icke nyanlända eleverna på skolan förhindras (Bunar, 2015). 
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Eleverna blir direkt inkluderade i undervisningen och i den ordinarie klassen vilket bidrar till 

en gemenskap med klasskamraterna (Bunar, 2015). Ytterligare en positiv aspekt är om 

skolorna har tillgång till ett språkstöd eller en tolk till de nyanlända eleverna. Med hjälp av 

detta stöd kan eleven få översättning till sitt modersmål vilket bidrar till förståelse och en 

positiv språkutveckling i klassrummet. Nyanlända elever som har ett välutvecklat modersmål 

och får fortsatt undervisning i detta har större chans att utveckla sina kunskaper i det svenska 

språket (Nilsson & Bunar, 2016). Det finns dock en risk för nyanlända elever att integreras 

direkt i en ordinarie klass då många skolor saknar lärare som använder rätt arbetssätt för 

språkutveckling till dessa elever som inte kan svenska. Dessa elever blir fysiskt integrerade i 

en ordinarie klass men blir samtidigt exkluderade från det dagliga språket och det sociala 

samspelet med andra elever (Bunar, 2015). 

2.3.5 Övergång från förberedelseklass till ordinarie klass 

Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass kan ske på olika sätt beroende på hur 

kommunen bestämt hur skolorna ska förhålla sig till detta. Tidigare forskning visar att 

övergången bör ske när pedagogen i förberedelseklassen anser att elevens kunskapsnivå 

bedöms vara tillräcklig för att kunna gå i en ordinarie klass (Jeppson Wigg, 2016). 

Övergången kan ibland göra att eleverna från förberedelseklasserna känner sig rädda, oroade 

och blyga när de träffar sin nya klass. Förberedelseklassen har, för dessa elever, varit en trygg 

plats med relationer som innefattar tillit till pedagogerna och de andra eleverna. I de äldre 

åldrarna har det också uppmärksammats att det kan bildas grupperingar i den ordinarie 

klassen som vänds emot de nyanlända eleverna. De nyanlända eleverna beskriver att det är 

deras bristande kunskap i svenska språket som gör att de blir exkluderade i den ordinarie 

klassen (Bunar, 2015).  

Tidigare forskning visar att pedagogens kompetens är viktig för att de nyanlända eleverna ska 

känna inkludering och tillhörighet i den ordinarie klassen. Arbetet i klassrummet ska fungera 

för alla elever och lärarens språkutvecklande arbetssätt har en stor betydelse för de nyanlända 

elevernas språkutveckling i svenska, vilket även bidrar till elevens förmåga att kunna nå 

kunskapsmålen. När en elev börjar i en förberedelseklass får han eller hon även en 

klasstillhörighet i en ordinarie klass. För att förhindra den exkludering som uppstår när 

övergången sker från förberedelseklass till ordinarie klass kan man som pedagog arbeta med 

gemensamma aktiviteter för att inkludera de nyanlända eleverna.  
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För att övergången ska ske på ett bra sätt betonas vikten av kommunikationen mellan 

pedagogen i förberedelseklassen och pedagogen i ordinarie klass. Det är viktigt för pedagogen 

i ordinarie klass att få veta kunskapsnivån på de nyanlända eleverna för att kunna anpassa sin 

undervisning och att studiehandledning finns tillgänglig på elevernas modersmål (Jeppson 

Wigg, 2016).  

2.3.6 Flickor och pojkar 

Det finns ingen forskning som synliggör någon generalisering om nyanlända flickor och 

pojkar. Därför har vi valt att redogöra för skillnader mellan flickor och pojkar generellt i 

skolan.  

I läroplanen finns det ett tydligt uppdrag för all personal inom skolans verksamhet att arbeta 

med jämställdhet och jämställdhetsfrågan ska finnas i alla personals tankar och handlingar 

(Heikkilä, 2015). Om man som pedagog ska uppfylla skolans värdegrund med jämställdhet, 

när det gäller den sociala gemenskapen och kunskapsinnehållet i skolmiljön, behövs det en 

medvetenhet och ett varierande arbetssätt. I skolan finns värderingar, normer och 

förväntningar på pojkar och flickor utifrån deras kön, då vi människor kategoriserar de 

uppfattningar vi får på grund av den komplexa omvärlden runt omkring oss. Har samhället en 

syn på att det inte ska vara jämställt och att de klassiska normerna och värderingar av pojkar 

och flickor ska kvarstå, kommer inte skolan kunna bryta dessa normer och värderingar (SOU 

2010:99, 2011). 

Om man motverkar traditionella mönster och könsroller, bidrar man också till att öppna upp för 

flickor och pojkar att med samma möjligheter kunna pröva och utveckla förmågor (Heikkilä, 

2015, s.25) 

I skolan finns det betydande skillnader i upplevelser, prestationer och preferenser mellan 

pojkar och flickor. I genomsnitt presterar pojkar sämre än flickor i skolan med till exempel 

betyg. Pojkar anses även ha större problem vid skolstarten i tidig ålder, det vill säga att kunna 

prestera kunskapsmässigt och nå kunskapsmålen. Detta kan bidra till svårigheter på längre 

sikt som pojke, vilket kan leda till att man inte lyckas klara av sin skolgång. Pojkarna behöver 

i sina tidiga år stöttning, kanske mer än flickorna i klassrummet för att kunna lyckas. Flickor 

anses mer ambitiösa och drivna när det gäller att klara av sin skolgång. Detta bidrar dock till 

att genomgående flertalet flickor känner sig stressade under sin skolgång och får 

prestationsångest (SOU 2010:99, 2011).  
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I undervisningen är det flickor som tar mest plats då de anses vara mer begåvade och 

ambitiösa. På skolgården är det, till skillnad från klassrummet, pojkarna som tar mest plats då 

de anses vara mer högljudda och aktiva än flickorna. Detta är stereotypen av flickor och 

pojkar, pojkar är högljudda och framåt samtidigt som flickor är blygsamma, tysta och 

tillbakadragna (SOU 2010:99, 2011). 

2.3.7 Skolverkets rekommendationer för nyanlända elever 

Att få en tidig klasstillhörighet kan motverka utanförskap. Det är då viktigt att pedagoger i 

den ordinarie klassen har förberett eleverna på att de ska få en ny klasskamrat, så att de 

nyanlända eleverna kan få ett gott bemötande som kan bidra till att han eller hon känner sig 

inkluderad i skolan (Skolverket, 2015). Att de nyanlända eleverna är delaktiga i den ordinarie 

klassundervisningen möjliggör att eleven känner sig inkluderad både till klasskamrater och till 

undervisningen (Skolverket, 2016a). 

Det är viktigt att de nyanlända eleverna känner sig trygga i skolan och att pedagogerna lyssnar 

på eleven och frågar vad han eller hon tycker fungerar bra och mindre bra. Att få möjlighet till 

fadderskap bidrar till att de nyanlända eleverna kommer i kontakt med icke nyanlända elever, 

de blir välkomna i den ordinarie klassen och får känna en gemenskap till alla elever i klassen. 

Detta bidrar till att vardagliga situationer uppstår där det svenska språket används, både av 

pedagoger, klasskamrater, faddrar och de nyanlända eleverna. Språket skapar en gemenskap 

och de nyanlända eleverna kan på så vis känna en tillhörighet (Skolverket, 2015). 

Det finns ingen skyldighet för en skola att bedriva en förberedelseklass. Dock kan det vara 

lämpligt för nyanlända elever att få tillgång till den. Detta kan bidra till att eleverna som är i 

behov av förberedelseklass får en språk- och kunskapsgrund innan han eller hon övergår till 

att få undervisning i en ordinarie klass. Det viktigaste enligt Skolverkets allmänna råd för 

nyanlända elever är att de får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt 

mot utbildningens mål. Det är även viktigt att eleven får stöd och stimulans utifrån sina behov 

och förutsättningar, likväl som pedagogerna måste ta hänsyn till elevernas sociala förmågor 

(Skolverket, 2016b). 

3. Metod och data 

I detta kapitel redovisas studiens metod, urval, datainsamlingsmetod och hur datan valdes att 

sorteras. Sedan finns en redogörelse för de etiska forskningsprinciperna och studiens validitet 

och reliabilitet. 
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3.1 Metodval och urval 

I denna studie används en kvalitativ metod som oftast ger upphov till utvecklande och 

intressanta frågor utan generaliserbarhet (Bryman, 2011 & Tivenius, 2015). Denna kvalitativa 

metod valdes då den kan ge möjligheter att tolka och fördjupa informanternas uppfattningar 

och erfarenheter i samspel med den sociala miljön som finns runtom informanterna, i detta 

fall skolmiljön (Bryman, 2011 & Tivenius, 2015).  

I studien används semistrukturerade intervjuer, med en person i taget. Det valdes då 

semistrukturerade intervjuer kan bidra till fördjupande svar, eftersom det finns möjlighet att 

ställa följdfrågor och anpassa intervjun utefter informanternas svar. I samband med 

intervjuerna sker en ljudupptagning, vilket kommer underlätta för transkribering, åter 

uppspelning och analysering av informanternas svar (Bryman, 2011). 

Urvalet av informanterna är målstyrt och delas in i två kategorier: pedagoger i 

förberedelseklasser och pedagoger i ordinarie klasser, då informanterna utsågs för att ge en 

fylligare och mer komplett data mängd (Bryman, 2011). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden med semistrukturerade intervjuer valdes med avseende på studiens 

frågeställning och syfte. Fyra pedagoger i förberedelseklass och fyra pedagoger i ordinarie 

klass kontaktades via mail där tid och plats bestämdes för att genomföra intervjuerna (se 

bilaga 1). Informanterna intervjuades en och en, på platser de själva valt. Intervjuerna pågick i 

20–40 minuter och studiens båda skribenter deltog vid samtliga tillfällen. Innan intervjuerna 

genomfördes fick informanterna via mail en intervjuguide med frågor. De erhöll en 

intervjuguide i syfte att kunna vara förberedda och inte känna sig nervösa och obekväma över 

ljudupptagningen som skedde, vilket även underlättande tolkningen av informanternas svar 

(se bilaga 2). 

3.3 Datasorteringsmetod 

Informanternas svar transkriberades utifrån ljudupptagningen för att få fram en empiri och ett 

resultat. Den transkriberade texten analyserades och sorterades utan personliga värderingar i 

olika kategorier utifrån informanternas svar: Flickor och pojkar, inkludering i ordinarie klass, 

övergång från förberedelseklass, förberedelseklass och att komma till en skola som nyanländ 

elev. Studiens resultat växte fram genom en tolkning av empirin med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv. 
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3.4 Forskningsetiska principer 

Studien följer de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna har informerats om studiens syfte 

och vad som förväntas av dem. De informerades även om att det är frivilligt att delta i 

intervjuerna, vilket tar hänsyn till både samtyckeskravet och informationskravet. För att ta 

hänsyn till nyttjandekravet och konfidentialitetskravet är informanterna och deras arbetsplats 

anonymiserades och informanternas svar och resultat kommer endast användas för studiens 

ändamål (Tivenius, 2015; Vetenskapsrådet, 2011). 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att det som ska undersökas undersöks på ett pålitligt sätt, medan 

validitet handlar om hur trovärdig undersökningen är, det vill säga att validiteten stärks av att 

intervjuerna innehåller frågor som är relevanta för de övergripande frågeställningarna. 

Studiens reliabilitet styrks genom att informanternas svar transkriberas och stämmer överens 

med ljudupptagningen (Bryman, 2011; Tivenius, 2015). 

4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån fem kategorier: flickor och pojkar, 

förberedelseklass, övergång från förberedelseklass till ordinarie klass, inkludering i ordinarie 

klass och att komma till en skola som nyanländ elev. Dessa kategorier urskildes då de är 

centrala utifrån studiens frågeställning. Kategorierna kommer att särskiljas för att få en klarhet 

i vad det gett för resultat för studien. 

4.1 Empiri 

Vi har intervjuat åtta pedagoger som arbetar med inkludering i ordinarie klass, nyanlända 

pojkar och flickor, övergång från förberedelseklass till ordinarie klass och förberedelseklass 

(se bilaga 1). Informanterna kommer att särskiljas om deras åsikter och synpunkter inte 

överensstämmer med varandra. 

4.1.1 Flickor och pojkar 

Det är mestadels nyanlända pojkar som kommer till Sverige och få nyanlända flickor.  

Informanterna vill inte generalisera någon skillnad mellan nyanlända pojkar och flickor, de 

anser att alla är olika individer. Dock har informanterna uppmärksammat att det är de 

nyanlända pojkarna som tar mest plats.  
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Informanterna anser att det är på grund av deras kultur, då många kulturen tillåter pojkar att 

vara högljudda och ta mer plats än flickor från samma kultur. Informanterna har 

uppmärksammat att de nyanlända pojkarna får tillåtelse hemifrån att delta i fritidsaktiviteter, 

samtidigt som flickorna är sällsynta på fritidsaktiviteter då kulturen säger att de ska vara 

hemma med familjen. Däremot påstår informanterna att denna skillnad mellan pojkar och 

flickor finns på alla skolor oavsett kultur. 

Skillnaden mellan pojkar och flickor är att pojkarna tar plats. I deras kultur har de rätt att ta 

plats. Flickorna är lugna, har höga förväntningar på sig hemifrån att de ska vara duktiga och 

ambitiösa. Pojkarna får resa på sig och höras mer än vad flickorna får. 

Prestationsmässigt i skolan anser informanterna att det inte finns någon klar skillnad, då 

eleverna presterar olika. Dock menar informanterna att nyanlända flickor oftast har högre krav 

på sig hemifrån än nyanlända pojkar. Kraven gör att flickorna försöker vara mer duktiga och 

ambitiösa än pojkarna. Informanter har även sett att nyanlända flickor för det mesta är längre 

fram i utvecklingen och inlärningen än nyanlända pojkar. 

4.1.2 Förberedelseklass 

De nyanlända eleverna som kommer till den svenska skolan har sällan någon skolbakgrund 

från sitt hemland. När de nyanlända kommer till Sverige hamnar de på en kommunal enhet 

där de tillbringar åtta veckor innan de placeras på en skola. På den kommunala enheten 

kartläggs de nyanlända elevernas kunskaper, utifrån skolverkets kartläggningsmaterial. 

Informanterna anser att det viktigt att få information om de nyanlända elevernas tidigare 

skolbakgrund och vad han eller hon har med sig i bagaget. På den skola som de nyanlända 

placeras på utgår klassplaceringen från kartläggningen som skett på den kommunala enheten. 

Det viktigaste för en nyanländ elev är nog att få en liten ryggsäck med det svenska språket innan 

man blir inkastad i en vanlig klass, så man har någon bas att gå på och våga prata med de andra. 

Detta kan man få i en förberedelseklass. 

Det flesta skolor med förberedelseklass har gruppindelning av de nyanlända eleverna i årskurs 

1–3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9. Storlekarna på klasserna varierar allt från fyra till sjutton 

stycken nyanlända elever. När det kommer till förberedelseklassen får de även en ordinarie 

klassplacering, som det står i skollagen att de måste ha. 

Undervisningen i förberedelseklassen innehåller mycket individbaserade uppgifter då 

eleverna är på olika nivåer kunskapsinnehållsmässigt vilket resulterar i att eleverna ofta har ett 

individuellt arbetsschema.  
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I förberedelseklassen är undervisningsfokuset på att få grunden i det svenska språket och 

matematikkunskaper i olika nivåer. De nyanlända eleverna får även i förberedelseklassen 

undervisning i samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, bild och i viss mån 

engelska. Det händer även ibland att de nyanlända eleverna är med i de praktiska ämnena som 

slöjd, musik och idrott i den ordinarie klassen. 

Undervisningen i en förberedelseklass får inte överskrida två år enligt Skollagen. Dock 

berättar informanterna att de nyanlända eleverna oftast inte går i en förberedelseklass i mer än 

ett år. De nyanlända eleverna får endast undervisas på heltid i förberedelseklass i två månader. 

Efter det ska de undervisas i sin ordinarie klasstillhörighet till och från. Om pedagogerna 

anser att de nyanlända eleverna har tillräckligt med kunskap i ett ämne för att förstå 

undervisningen i ordinarie klass inleds undervisningen i det ämnet i ordinarie klass. 

Informanterna påpekar vikten av ett gott samarbete mellan ordinarie klasspedagog och 

pedagoger i förberedelseklassen. Det är viktigt att de nyanlända eleverna deltar i aktiviteter 

som till exempel friluftsdagar med sin ordinarie klass, för att känna en gemenskap och 

tillhörighet till klasskamraterna. 

4.1.3 Övergång från förberedelseklass till ordinarie klass 

När pedagogen i förberedelseklassen anser att de nyanlända eleverna klarar målen och kraven 

som han eller hon tillsammans med kollegor bestämt flyttas de nyanlända eleverna till 

ordinarie klass och fortsätter att undervisas på heltid där. I samband med övergången till 

ordinarie klass får ordinarie klasspedagog anteckningar på vad de nyanlända eleverna har 

gjort i förberedelseklassen och vilken kunskapsnivå han eller hon ligger på. 

Informanterna menar att övergången till ordinarie klass sker på samma vis som om en ny 

klasskamrat skulle komma till klassen. Ordinarie klasspedagog förbereder klassen på att de 

ska få en ny kamrat. En introducering sker så att eleverna får en uppfattning om varandra, vad 

de heter och gillar att göra. 

På några av skolorna som har förberedelseklasser sker regelbundna möten vid övergången till 

ordinarie klass. I dessa möten träffas specialpedagog, rektor, ordinarie klasspedagog, och 

pedagog i förberedelseklass. Där förs en dialog om de nyanlända elevernas utveckling och 

inlärning, vad han eller hon ligger på för kunskapsnivå och om eventuella stöd behöver sättas 

in. 
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Informanterna har uppmärksammat att de nyanlända eleverna drar sig tillbaka till kamraterna i 

förberedelseklassen även om han eller hon övergått till undervisning i ordinarie klass. 

Informanterna har spekulerat i om det har skett ett misslyckande i övergången eller om de 

nyanlända eleverna behöver få tillgång till mer undervisning i ordinarie klass under tiden han 

eller hon undervisas i förberedelseklass. 

4.1.4 Inkludering i ordinarie klass 

Informanterna beskriver att de flesta skolor använder sig av fadderskap. Många elever i den 

ordinarie klassen hjälper gärna de nyanlända eleverna, både i och utanför klassrummet. Det 

finns både elever som själva varit i samma situation som hjälper de nyanlända eleverna och 

elever som endast är hjälpsamma som engagerar sig att hjälpa de nyanlända eleverna. Oftast 

slutar det dock med att de nyanlända eleverna tillbringar mest tid med elever som talar samma 

språk, då ett gemensamt språk bidrar till en gemenskap. Dock finns det delade meningar hos 

informanterna om språket ger en gemenskap eller bidrar till utanförskap. Informanterna menar 

att det är viktigt att de nyanlända eleverna får en bra kontakt med svensktalande elever. En av 

informanterna berättar: 

Det blir ingen riktig inkludering då det finns ganska många elever med samma modersmål i 

klassen och då bildar de en liten grupp och blir exkluderade från de andra i klassen. På så sätt 

blir det svårt för dessa att lära sig det svenska språket. Jag förstår att det är en trygghet för dem 

och jag vill inte ta bort den tryggheten, men dem behöver bli inkluderade med de övriga 

eleverna i klassen. 

En annan informant menar att: 

Inkludering till de övriga eleverna kan bero på om eleven kommer själv eller tillsammans med 

någon annan. Kommer de tillsammans håller de gärna ihop medan om han eller hon kommer 

ensam utvecklas han eller hon mer och tar kontakt med de övriga eleverna. 

Informanterna berättar att de nyanlända elevernas vårdnadshavare har en stor påverkan på 

elevernas språkutveckling. Då vårdnadshavarna kan vara olika drivna och ha olika 

klasskillnader, som till exempel om vårdnadshavarna är utbildade eller inte och om de 

nyanlända eleverna får stöd hemifrån eller behöver klara av skolgången på egen hand. De 

flesta vårdnadshavare är tacksamma för att deras barn får lära sig nya kunskaper och gå i 

skolan. 
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Informanterna påpekar vikten av att ställa många frågor under genomgångar och 

undervisningen överlag, för att se om de nyanlända eleverna förstår undervisningsinnehållet 

och uppgifterna. Informanterna påpekar även att de nyanlända eleverna ofta hamnar i en 

årskurs under deras egna ålder. Det är viktigt att de nyanlända eleverna känner att de lyckas i 

undervisningen och får lagom med stöd. En informant ställer sig frågande: 

Blir jag verkligen inkluderad som nyanländ elev om jag bara sitter i klassen och inte fattar 

någonting eller är det då bättre att vara i en annan klass med andra elever i samma situation? 

En annan informant anser att: 

Årskurs 1 är den perfekta tiden att komma. Man börjar med allt från början och man får 

kompisar direkt. 

I den ordinarie klassen finns det ofta ett språkstöd att ta hjälp av både för de nyanlända 

eleverna och de nyanlända elevernas föräldrar. Språkstödet bidrar till att de nyanlända 

eleverna förstår då han eller hon översätter eller förklarar på de nyanlända elevernas 

modersmål eller starkaste språk. Det finns delade åsikter bland informanterna om språkstödets 

roll i klassrummet. Några av informanterna beskriver språkstödet som en länk mellan de 

nyanlända eleverna och det svenska språket, som bidrar till en god språkutveckling. Däremot 

menar några informanter att de nyanlända eleverna blir bortskämda av språkstödet och att de 

inte behöver försöka eller tänka efter på egen hand. Vilket förhindrar de nyanlända elevernas 

språkutveckling inom det svenska språket. En informant påpekar att: 

En del språkstöd kan försvåra situationen. Då deras svenska kan vara bristfällig och att de som 

ska översättas inte översätts ordentligt eller rätt. Språkstöden används som tolk, men det kan 

vara problematiskt ibland. 

4.1.5 Att komma till en skola som nyanländ elev 

Inför att en nyanländ elev ska börja på en skola har de flesta skolor ett möte tillsammans med 

familjen, ibland utan eleven då det kan komma upp känslig information. Under mötet träffas 

familjen tillsammans med klasspedagogen och ibland finns en tolk med om det finns behov 

för det. Mötet handlar om familjens situation, bakgrund och vad de har varit med om tidigare. 

I vissa fall kan det enligt informanterna komma nyanlända elever med trauma, vilket kan 

påverka utvecklingen och inlärningen. En informant berättar att: 

De nyanlända eleverna börjar inte skolan förens ett möte med föräldrarna har skett. Är mötet 

tidigt på morgonen börjar han eller hon skolan samma dag, medan om mötet är senare på dagen 

börjar han eller hon skolan nästkommande dag. 
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De nyanlända eleverna upplever enligt informanterna att skolan är en trygghet, en frizon och 

att skolmiljön är positiv. I skolan finns en vardag som de flesta nyanlända elever inte har haft 

tillgång till i hemlandet, det finns kompisar, rutiner och mat som serveras varje dag vid 

samma tidpunkt. En informant berättar att: 

De mår bra, är glada och trygga, vilket är det viktigaste. De tycker även att det är motiverande 

och roligt med skolan, samt att få läxor. De vill inte ha lov, istället suckar dem och säger nej. 

4.2 Tolkning 

Detta avsnitt innehåller tolkning av empirin. Tolkningen kommer att delas upp i kategorier 

som har en nära koppling till studiens frågeställning. Empirin tolkas med hjälp av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv. 

4.2.1 Flickor och pojkar 

Empirin visar att det är mest pojkar som kommer som nyanlända elever. Det visar även att det 

är de nyanlända pojkarna som tar plats i och utanför klassrummet och utför fritidsaktiviteter. 

Nyanlända flickor är lugna, ambitiösa och har kommit längre fram i inlärningen och 

utvecklingen. De nyanlända flickorna har högre krav och förväntningar hemifrån än pojkarna. 

Detta tycks ha att göra med kulturen som finns i hemmet, då pojkarna har en tillåtelse att ta 

för sig.  

Detta kan kopplas till att människor formas och utvecklas av sina livssammanhang, vad de har 

varit med och hur de blivit uppfostrade (Tivenius, 2015). 

4.2.2 Förberedelseklass 

Enligt empirin visar det att de nyanlända eleverna i en förberedelseklass har ett gott samspel, 

både mellan de i förberedelseklassen och ordinarie klassen. Detta kan påvisas av att 

pedagogerna i både förberedelseklassen och ordinarie klassen visar betydelsen av att de 

nyanlända eleverna ska tillbringa tid med sin ordinarie klasstillhörighet i såväl undervisning 

som aktiviteter. Det goda samspelet mellan pedagoger och elever bidrar till en 

kunskapsutveckling och en gemenskap.  

En tolkning av empirin är att samspelet kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon, 

då man utvecklas i samspel med andra. Utvecklingen i samspel med andra sker genom att 

man tar tillvara på sina kunskaper och för dem vidare via samtal och aktiviteter i lärandet, 

som sker i det sociala samspelet (Jakobsson, 2012; Strandberg, 2006). 
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Förberedelseklasser anses vara bra för de nyanlända eleverna, då de undervisas i små grupper 

och får en god kunskapsbas. Undervisningen har fokus på individanpassade uppgifter, 

scheman och innehåll. De nyanlända eleverna får i förberedelseklassen en chans att förstå 

undervisningsinnehållet och det svenska språket tillräckligt för att kunna få undervisning i den 

ordinarie klassen.  

Detta kan ge möjlighet till att använda Vygotskijs medieringsbegrepp, som menar att de 

sociala sammanhang och de språkliga och materiella artefakterna bidrar till att människan kan 

tänka, lösa problem och agera (Jakobsson, 2012). 

4.2.3 Övergång från förberedelseklass till ordinarie klass 

Övergången från förberedelseklass till ordinarie klass bidrar till att de nyanlända eleverna tar 

ännu ett steg i sin utveckling, både socialt och kunskapsmässigt, då de nyanlända eleverna får 

en bredare kontakt med det svenska språket, samt att pedagogerna följer upp de nyanlända 

elevernas utveckling och inlärning.  

Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet eftersom det innebär att människor 

utvecklas av sina sociala livssammanhang (Tivenius, 2015). Eftersom pedagogens roll blir 

viktig i övergången, då det är hans eller hennes uppgift att få de nyanlända eleverna att känna 

en gemenskap och att de är inkluderade i undervisningen och bland klasskamraterna. 

4.2.4 Inkludering i ordinarie klass 

Det finns en god inställning hos skolorna att arbeta med att inkludera de nyanlända eleverna i 

den ordinarie klassen. Många skolor arbetar med fadderskap och ser att eleverna är 

hjälpsamma och stöttar de nyanlända eleverna.  

Detta kan kopplas till Vygotskijs proximala utvecklingszon då lärande och utveckling sker i 

samspel med andra i den sociala och kulturella miljön (Jakobsson, 2012; Strandberg, 2006). 

Språket anses vara en viktig del för nyanlända elever att bli inkluderade med de andra 

eleverna. För det mesta slutar det dock med att de elever som talar samma språk dras till 

varandra, då språket förenar den kulturella och sociala miljön. Språket är även viktigt för de 

nyanlända elevernas kunskapsutveckling, då det är med hjälp av språket som förmågan att 

kunna förstå och kommunicera uppstår. Studiens empiri visar att det är viktigt att ställa många 

frågor för att se till att de nyanlända eleverna förstår och följer med i undervisningen. Det 

visar även att det är viktigt att de nyanlända eleverna känner att de lyckas i skolan, att de får 

lagom med stöd och en chans att lita på sin egen kunskapsförmåga.  
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Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet, då det är med förmågan att kunna 

använda och tänka med hjälp av teorier, begrepp, förståelse och språk som lärandet och 

utvecklingen sker (Jakobsson, 2012). 

4.2.5 Att komma till en skola som nyanländ elev 

De nyanlända eleverna bedöms vara trygga på sina skolor och att de känner att skolan är som 

en frizon. Det finns även rutiner och kamrater på skolan, som kan bidra till att skapa stora 

möjligheter för de nyanlända elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling och inlärning.  

Detta kan tolkas med hjälp av medieringsbegreppet inom det sociokulturella perspektivet, då 

människans handlingar, tänkande och de sociala sammanhang som uppstår utvecklar 

människan att kunna agera, tänka och förstå varandra (Jakobsson, 2012). 

De möten som sker tillsammans med eleven, elevens vårdnadshavare och berörda pedagoger 

bidrar till att ett samspel sker. Det bidrar även till att de lär känna varandra och kan ta del av 

varandras tidigare erfarenheter, samt bidra till en trygghet.  

Dessa möten kan kopplas till de samspel som kan uppstå inom det sociokulturella 

perspektivet. När elever, vårdnadshavare och pedagoger utbyter deras erfarenheter och 

upplevelser med varandra bildar de nya tankar, tankegångar och kunskaper (Jakobsson, 2012; 

Strandberg, 2006). 

4.2 Resultatsammanfattning 

För att de nyanlända eleverna ska känna sig inkluderande i skolan är det många skolor som 

arbetar med fadderskap. Fadderskapet bidrar till att de nyanlända eleverna får en chans att 

skapa en trygghet och en gemenskap till de andra eleverna i klassen. De flesta elever som tar 

emot nyanlända i sina klasser är hjälpsamma och välkomnande. Studiens resultat visar också 

att elever som har samma språk dras till varandra. Språket förenar dessa elever och skapar en 

trygghet till eleverna. Något som även uppmärksammades var att de elever som har samma 

språk bildar egna grupper i klassrummet och på rasterna. Informanterna menar att det bidrar 

till en exkludering från de andra eleverna i klassen och på så vis sker det ingen riktig 

inkludering. Studien visar också att vårdnadshavarna har en stor påverkan på de nyanlända 

elevernas skolgång, beroende på om de är utbildade eller inte.  

Studiens resultat visar att informanterna inte ville generalisera någon skillnad mellan de 

nyanlända pojkarna och flickorna. Däremot var de överens om att de nyanlända pojkarna tar 

mer plats än de nyanlända flickorna i skolan.  
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Flickorna anses som lugna och mer ambitiösa och har kommit längre kunskapsmässigt än 

pojkarna och har även höga krav på sig hemifrån att lyckas med sin skolgång. Informanterna 

anser att pojkarna har rätt till att ta mer plats än flickorna på grund av deras kultur. Det 

uppmärksammades även att de nyanlända pojkarna får delta i fritidsaktiviteter medans 

flickorna får stanna hemma med familjen.  

Studiens resultat visar att det råder delade meningar om språkstödens roll enligt 

informanterna. De flesta av informanterna menar att språkstödet ses som en länk till det 

svenska språket, medan några av informanterna anser att de nyanlända eleverna blir 

bortskämda av språkstödet då de inte försöker själva. För att bidra till att de nyanlända 

eleverna ska känna sig inkluderande i undervisningen påpekar informanterna vikten av att 

ställa många frågor, ge lagom med stöd och ge uppgifter som de nyanlända eleverna känner 

att de klarar av. Informanterna berättar att de försöker att individanpassa undervisningen så 

gott det går. De nyanlända eleverna har även ibland individuella scheman, speciellt när de går 

i förberedelseklass. De berättar att det är viktigt att individanpassa utifrån den information 

som finns om de nyanlända elevernas bakgrund och behov. 

I förberedelseklassen går de nyanlända i max två år, men oftast övergår de till ordinarie klass 

efter ett år. De går dock på heltid i förberedelseklassen i två månader innan de övergår till att 

ha undervisning i sin ordinarie klass i mån av kunskap, de har redan från början fått en 

klasstillhörighet. När de kommer till förberedelseklassen för första gånger kommer de från 

den kommunala enheten, där en kartläggning av deras kunskaper har gjorts. I det flesta fall 

har de nyanlända eleverna ingen skolbakgrund. På grund av detta påpekar informanterna 

vikten av att gå i en förberedelseklass för att få en kunskapsbas och en ryggsäck med det 

svenska språket. Förberedelseklasserna är uppdelade i årskurser och fokus i undervisningen 

ligger på att få en grund i det svenska språket och matematikkunskaper. Dock undervisas de i 

alla ämnen. När det är dags för de nyanlända eleverna att övergå helt till sin ordinarie klass 

handlar det om att ha tillräckligt med kunskaper för att förstå undervisningen som bedrivs i 

den ordinarie klassen. Informanterna berättar att det inte är någon skillnad på att ta emot en 

nyanländ elev och en icke nyanländ elev till sin klass, med avseende på behovet av 

kartläggning av kunskap och individualisering. Kommunikationen mellan pedagogen i 

förberedelseklass och ordinarie klass är viktig, då möten sker om vad de nyanlända eleverna 

har gjort i förberedelseklassen, vad som förväntas av dem och hur det går i deras utveckling 

och inlärning. 



22 

 

 

Studiens resultat visar att de nyanlända eleverna upplever att skolan är en frizon där de är 

trygga och glada och har roligt. Skolan består av en vardag som de flesta inte har haft innan, 

med kompisar, rutiner och mat som serveras vid samma tidpunkt varje dag. De nyanlända 

eleverna börjar inte i en skola förens ett möte har skett med vårdnadshavare och berörda 

pedagoger. Mötet innehåller information om bakgrund, erfarenhet, kunskaper och om de har 

varit med om eventuella traumatiska situationer. 

5. Diskussion 

I detta kapitel redovisas en diskussion för valet av metod. Därefter följs en diskussion om 

studiens resultat utifrån frågeställning och syfte kopplat till Vygotskijs sociokulturella 

perspektivet och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras egna reflektioner och förslag 

till framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

I denna studie har den kvalitativa metoden gett en möjlighet till att förstå hur ett antal 

pedagoger upplever arbetet med de nyanlända eleverna. Hur de arbetar i förberedelseklass, 

med övergång till ordinarie klass och hur de inkluderar de nyanlända eleverna i och utanför 

klassrummet. Vi har reflekterat över metodvalet och vi är medvetna om att studiens resultat 

och generaliserbarhet är begränsad då urvalet av informanter är målstyrt och kopplat till ett 

bestämt område (Bryman, 2011). Studiens målstyrda urval blev placerad i en större kommun i 

Sverige. Informanterna valdes utifrån deras erfarenhet med nyanlända elever vilket 

resulterade i fyra pedagoger i förberedelseklass och fyra pedagoger i ordinarie klass.  

I studien användes semistrukturerade intervjuer då det gav oss detaljerade och intressanta 

svar. Detta gav oss möjligheten att ställa följdfrågor, vilket gav oss ett bredare perspektiv 

kring pedagogernas tillvägagångsätt. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med 

inspelning vilket informanterna hade gett sitt godkännande till. Detta gav oss möjligheten till 

att transkribera, lyssna flera gånger och tolka informanternas svar av frågorna. Under 

intervjuerna deltog båda skribenterna, vilket skapade förutsättningar att komplettera varandras 

följdfrågor.  

5.1.1 Reflexivitet 

Utifrån denna studie har vi kommit fram till en gemensam nämnare när det berör nyanlända 

elever och deras utveckling, inlärning och inkludering i den svenska skolan vilket är det 

svenska språket.  



23 

 

 

Enligt informanterna och den tidigare forskningen är svenska språket nyckeln till att lyckas 

med sin skolgång. Vi anser att det är viktigt med språket men även att en nyanländ elev får 

känna en gemenskap och inkludering när han eller hon kommer till skolan. En gemenskap 

bidrar till att de nyanlända eleverna umgås med elever som pratar svenska. Det bidrar i sin tur 

att de nyanlända lär sig det svenska språket som bidrar till en positiv kunskapsutveckling 

(Nilsson & Bunar, 2016).  

För att de nyanlända eleverna ska få en bra början på sin skolgång tycker vi att det är viktigt 

att alla skolor har en förberedelseklass som hjälper de nyanlända eleverna att få en bas i det 

svenska språket och en kunskapsgrund i de övriga ämnena. Vi anser inte att det är rektorn som 

ska besluta om en förberedelseklass ska finnas eller inte, utan att det ska vara ett gemensamt 

beslut i kommunen att alla skolor ska ha tillgång till förberedelseklass. Det underlättar för 

pedagogerna i de ordinarie klasserna om de nyanlända eleverna går i en förberedelseklass 

innan de övergår till ordinarie undervisning. Det underlättar för pedagoger då de nyanlända 

eleverna har en kunskapsbas och kan förstå innehållet i den ordinarie undervisningen, samt att 

de nyanlända eleverna inte är alltför beroende av språkstödet som finns till hands (Bunar, 

2015).  

Under studiens gång har det även framkommit vilken utmaning det är som pedagog att 

förhålla sig och arbeta med de nyanlända eleverna samt vilket som är det mest effektiva 

arbetssättet för de nyanlända eleverna. Vi har även fått en klarare bild av hur man kan tänkas 

arbeta med att inkludera de nyanlända eleverna i den svenska skolan. 

5.2 Resultatdiskussion 

I förberedelseklassen betonas vikten av att lära sig det svenska språket så tidigt som möjligt 

för att lyckas med sin skolgång (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015). Eftersom de 

nyanlända eleverna i förberedelseklass oftast inte har någon tidigare erfarenhet av skolan 

anpassas undervisningen individuellt. Med hjälp av kartläggning och individuella scheman 

anpassas undervisningen utifrån elevernas behov. Detta anser vi är positivt och bra, då de 

nyanlända eleverna får en chans att lära sig det svenska språket och få en kunskapsgrund i 

ämnen innan han eller hon övergår till den ordinarie klassen. De får även lära sig hur den 

svenska kulturen ser ut och fungerar, vilket kan bidra till att de lättare kan känna gemenskap. 

När de nyanlända eleverna kommer till en förberedelseklass får de även en ordinarie 

klasstillhörighet vilket bidrar till en gemenskap till de icke nyanlända eleverna. 
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Det är sällan som undervisningen i förberedelseklassen överskrider två år, detta på grund av 

Skollagen (SFS 2010:800). Den mest förekommande tiden att tillbringa i förberedelseklass är 

ett år. Dock sker inte undervisningen endast i förberedelseklassen utan även tillsammans med 

den ordinarie klassen i vissa ämnen. Det är när pedagogen i förberedelseklassen anser att de 

nyanlända har tillräckligt med kunskap i ett ämne som han eller hon övergår till att undervisas 

i den ordinarie klassen några gånger i veckan, vilket möjliggör att de nyanlända eleverna 

känner sig inkluderade (Nilsson & Bunar, 2016; Skolverket, 2016a). De nackdelar som verkar 

finnas med förberedelseklass utifrån informanternas svar, är att de nyanlända eleverna som 

gått i förberedelseklass exkluderas från gemenskapen med eleverna i den ordinarie klassen. 

Informanterna beskriver att de nyanlända eleverna i förberedelseklass endast umgås med de 

eleverna som finns i förberedelseklass och inte tar kontakt med de eleverna i ordinarie 

klassen. Detta bidrar till att han eller hon inte blir inkluderad i den ordinarie klassen och kan 

känna sig utanför (Bunar 2015; Lahdenperä & Sundgren, 2016). De fördelar vi har upplevt 

med förberedelseklass är att de nyanlända eleverna får en bas med det svenska språket och att 

de får vistas i en trygg miljö med elever i samma situation (Bunar, 2015). Vår tanke kring 

detta är att förberedelseklassen är det bästa alternativet för nyanlända elever, på grund av att 

det svenska språket har en stor betydelse för den fortsatta utvecklingen och inlärningen i både 

skolan och samhället. 

Övergången från förberedelseklass och ordinarie klass sker enligt informanterna på liknande 

sätt som om klassen skulle ta emot en icke nyanländ elev. Den enda skillnaden är att ordinarie 

klasspedagog får anteckningar om vad de nyanlända eleverna har gjort i förberedelseklassen 

och i vilken kunskapsnivå han eller hon befinner sig på. Man kan fråga sig hur mottagandet 

kan ske på samma sätt som om de skulle ta emot en icke nyanländ elev? Vi ser detta som 

underligt då de nyanlända eleverna är tillsammans med den ordinarie klassen under olika 

ämnen. Klassen har då redan träffat de nyanlända eleverna vid flera tillfällen under en längre 

period, så hur går övergången egentligen till? För att övergången ska fungera så bra som 

möjligt är det betydelsefullt att pedagogerna har ett gott samarbete. Vid övergången är det 

viktigt att de nyanlända eleverna har tillräckligt med kunskap för att klara av den ordinarie 

undervisningen. Det är även viktigt att ordinarie klasspedagog och förberedelseklassens 

pedagog är överens som att de nyanlända eleverna har tillräckligt med kunskap (Jeppson 

Wigg, 2016). Vi anser att kommunikationen mellan pedagogerna är viktig för de nyanlända 

elevernas framtida skolgång, då den kan påverkas negativt om denna kommunikation brister.  
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Om pedagogen i förberedelseklass anser att det finns tillräckliga kunskaper för att de 

nyanlända eleverna kan klara av att gå i ordinarie klass medan pedagogen i ordinarie klass ser 

att de han eller hon inte riktigt förstår eller hänger med i undervisningen. Hur blir det då, och 

hur handskas man med detta dilemma? Flyttas de nyanlända eleverna tillbaka till 

förberedelseklassen eller görs det någon anpassning i den ordinarie undervisningen? Hur 

hanterar pedagogerna detta, läggs problemet i varandras händer där de klandrar varandra? 

De skolor som vi besökt i denna studie använder sig av fadderskap när det kommer till att ta 

emot och inkludera nyanlända elever. Informanterna menar att de icke nyanlända eleverna är 

hjälpsamma, men att de nyanlända eleverna drar sig till de som talar samma språk. Utifrån 

informanternas svar talar faddrarna oftast samma språk som de nyanlända eleverna. Hur 

bidrar detta till en inkludering och utveckling i det svenska språket? Vi gillar idén av 

fadderskap, men anser att de nyanlända eleverna skulle ha faddrar som i alla situationer talar 

svenska för att bidra till utveckling. När faddrarna och de nyanlända eleverna talar svenska 

med varandra bidrar det till en inkludering, då de nyanlända eleverna blir mer självgående och 

säkra inom det svenska språket och vågar då använda de och ta kontakt med andra elever 

(Skolverket, 2015). För att de nyanlända eleverna ska känna en gemenskap och en inkludering 

till de icke nyanlända eleverna och undervisningen är det viktigt att ha en accepterande 

skolmiljö och låta eleverna känna att de lyckas med uppgifterna (Norberg, Brorsson, 2016; 

Persson, 2016). 

I den ordinarie undervisningen har de nyanlända eleverna i många fall tillgång till språkstöd. 

Dock finns det delade meningar mellan informanterna, som tidigare har nämnts. Några av 

informanterna upplever att språkstödet hjälper de nyanlända eleverna för mycket och att de 

blir bortskämda med att få all svenska översatt till sitt språk. Detta bidrar till att de nyanlända 

inte lär sig det svenska språket och inte ens försöker. För oss är detta lite skrämmande. 

Pedagogen i klassen och språkstödet bör ha en fungerande kommunikation med varandra och 

komma överens om hur mycket stöd eleverna är i behov av. Det svenska språket är viktigt för 

att kunna lyckas med sin skolgång, men det krävs att de nyanlända eleverna anstränger sig 

och försöker själva (Andersson, Lyrenäs & Sidenhag, 2015). Det får inte endast vara 

språkstödet som gör allt, utan de nyanlända eleverna måste vilja lära sig. 

Informanterna vill inte generalisera någon skillnad mellan nyanlända pojkar och flickor. Dock 

uppmärksammar vi att de säger emot sig själva, då de visst generaliserar en skillnad. 
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De beskriver de nyanlända flickorna som lugna, ambitiösa och har kommit längre i sin 

kunskapsutveckling, medan de beskriver att de nyanlända pojkarna tar plats och menar att det 

beror på att deras kultur ger en tillåtelse att ta plats. Denna skillnad kan dock ses i de flesta 

klassrum på de skolor vi har besökt. 

5.4 Framtida forskning 

Nyanlända är ett relevant ämne som är aktuellt i dagens samhälle och kommer med all 

säkerhet vara relevant i framtiden också. På grund av detta behövs det mer forskning då 

många pedagoger tycker det är svårt med hur de ska bemöta, arbeta med och inkludera de 

nyanlända eleverna. Mer forskning behövs om hur pedagoger kan arbeta med nyanlända 

elever. Det behövs mer tips och strategier som kan fungera i praktiken. Det bör finnas många 

olika strategier och tips, då alla elever lär och utvecklas olika. Forskning behövs även för att 

synliggöra förberedelseklassens betydelse, för att få inblick i vad det betyder för de nyanlända 

eleverna att gå i förberedelseklassen och hur de påverkas av att bli direkt inslussade i 

ordinarie klass. 

En eventuell framtida forskning är att använda sig av en kvantitativ metod med enkäter, med 

fokus på hur förberedelseklassen bedrivs och hur pedagoger arbetar med att inkludera 

nyanlända elever i sina klasser. Av detta kan man som forskare få en statistisk säkerhet på hur 

det kan gå till väga i stora delar av Sverige. 

6. Slutsats 

Efter denna studie är vår slutsats att det svenska språket är viktigt för att känna en gemenskap 

och inkludering till varandra. Ytterligare en slutsats är att även om informanterna inte vill 

generalisera någon skillnad mellan nyanlända pojkar och flickor så framkom det att det finns 

en skillnad. Ytterligare en slutsats är att förberedelseklass är betydelsefullt för de nyanlända 

eleverna. Det är viktigt att de nyanlända eleverna får en bas i det svenska språket och övriga 

ämnen, samt att de undervisas i en mindre grupp med elever som är i samma situation. I 

jämförelse med att de nyanlända eleverna direkt blir placerade i en ordinarie klass och inte 

förstår innehållet i undervisningen eller vad som ska göras. 
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Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två stycken lärarstudenter från Mälardalens högskola som ska skriva en C-uppsats.  

Vi har valt att fokusera på nyanlända elever och är intresserad av hur det ser ut och går till i 

förberedelseklasser. Därför skulle vi gärna vilja komma i kontakt med någon av er som skulle 

vilja ställa upp på en intervju.  

 

Om ni väljer att ställa upp på intervju kommer ni och er arbetsplats vara anonyma. Vi skulle 

vara väldigt tacksamma om ni tillåter att vi spelar in intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar,  

Alice Strömberg och Malin Almqvist. 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

FÖRBEREDELSEKLASS 

• Hur bedrivs undervisningen i förberedelseklassen?  

• Delar ni in de nyanlända eleverna i olika nivågrupperingar? 

• Hur stor är klassen? 

• Får de nyanlända eleverna någon ordinarie klasstillhörighet medan de går i 

förberedelseklass? 

• Har eleverna någon undervisning tillsammans med den ordinarie klassen under tiden 

som hon eller han går i förberedelseklass? 

• Under hur lång tid brukar de nyanlända eleverna tillhöra en förberedelseklass? 

• Hur sker övergången till ordinarie klass? 

• Vad anser du om förberedelseklass? 

 

INKLUDERING I ORDINARIE KLASS 

• Hur tar ni emot en nyanländ elev i den ordinarie klassen? 

• Tycker du att de icke nyanlända eleverna hjälper de nyanlända eleverna i skolan, både 

under lektionstid och i de olika situationer som finns i skolan? (till exempel raster, 

lunch, fritids, idrott). 

• Hur tycker du att du arbetar med att de nyanlända eleverna i din klass ska känna sig 

inkluderad i undervisningen och med klasskamraterna? 

• Hur upplever du att de nyanlända eleverna upplever sin skolmiljö? 

• Finns det flerspråkig personal att tillgå som kan vara till stöd för de nyanlända 

eleverna? 

 

ÖVRIGT 

• Vad tror du är det viktigast i skolan för en nyanländ elev? (gemenskap, språk, 

kunskap). 

• Har ni någon plan för att arbeta med nyanlända elever? 

• Ser du några skillnader mellan nyanlända pojkar och flickor? 

o Klassrumsaktiviteter? 

o Rastaktiviteter? 

o Fritidsaktiviteter? 

o Prestationer? 

o Hur fort de blir inkluderade med de andra eleverna? 

 

Alice Strömberg 

Student 

076–0924394 

asg14010@student.mdh.se 

Malin Almqvist 

Student 

073–9133916 

mat14002@student.mdh.se 

 

 

Staffan Stranne 

Handledare 

021–107098 

staffan.stranne@mdh.se 


