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Denna studie är kvalitativ och baserad på semistruktruerade intervjuer. Tre lärare 

som har erfarenhet av att undervisa nyanlända elever har intervjuats. Syftet med 

studien är att få en fördjupad kunskap om hur tre f-3 lärare upplever undervisningen 

av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass samt hur de upplever 

undervisningen av nyanlända elever som direktintegreras. För att uppnå syftet har ett 

pragmatiskt perspektiv på lärande använts. Studiens slutsats är att lärare anser att 

förberedelseklass gynnar nyanlända elever. Detta eftersom skolan idag brister i att 

tillhandahålla de resurser som nyanlända elever behöver för att aktivt kunna delta i 

undervisningen på lika villkor som övriga elever. Direktintegrering kan tillämpas om 

skolorna tillhandahåller tillräckligt med resurser som hjälper eleverna i sin 

kommunikation. Lärare anser dock att sådana resurser saknas.   

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Nyanlända barn idag kommer ibland som sjuåringar till ett nytt okänt land. De får 

uppleva, höra och se saker de tidigare inte varit med om. Det mesta på denna nya 

plats är okänt men kanske också spännande beroende på deras tidigare erfarenheter. 

En dag befinner de sig i skolan omgiven av nya människor och ett nytt språk. Deras 

första upplevelser och intryck av skolan i Sverige beror till stor del på hur 

mottagandet i skolan går till. Förmodligen kan de ännu inte språket och kanske 

känner de heller inte till de normer och värderingar som råder i det nya landet. Hur 

skolan arbetar för att underlätta för dessa elever kan vara avgörande för deras 

fortsatta utbildning i Sverige.  

År 2015 ansökte enligt Migrationsverket (2019) 162 877 personer om asyl i Sverige 

från olika delar av världen. Är barnen i skolålder får de börja i den svenska skolan. 

Barnen som kommer hit har alla olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar 

för att lära. Skolan spelar en viktig roll för hur väl barnen anpassar sig till sitt nya liv.  

Idag lever vi ett mångkulturellt samhälle där både vuxna och barn får möjlighet att 

möta människor med en bakgrund som skiljer sig från sin egen. Dessa möten sker ute 

i det stora samhället bland andra människor på arbetsplatser, skolor och i andra 

sociala sammanhang. För barnen sker de ofta i skolan.  

Frågan om hur nyanlända elever ska tas emot och hur de ska introduceras för 

skolundervisningen förefaller vara omtvistad. Hur mycket ska eleverna kunna innan 

de börjar i skolan och vilka förväntningar och krav bör skolan ha på eleverna? 

Debatten som pågår baseras på det faktum att nyanlända elever riskerar att hamna i 

segregation redan i skolan och att det uppstår ett ”vi och dom”. Jenny Nilsson Folke 

skriver i sin avhandling Lived transitions: experiences of learning and inclusion 

among newly arrived students (2017) att nyanlända elever med skolbakgrund och 

goda ämneskunskaper känner sig exkluderade från den övriga undervisningen. Detta 

vill skolan undvika. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning noterade vi att det fanns en vilja hos 

lärarna att integrera nyanlända elever och läroplanen är tydlig med att alla elever ska 

vara med. Men till vilket pris? Är det verkligen för elevernas bästa när skolan 

tenderar att tveka till att skilja elever åt? Sveriges kommuner får själva avgöra hur de 

vill introducera nyanlända elever för den svenska skolan. Vissa kommuner har valt 

att eleverna direkt får påbörja undervisning i ordinarie klasser. Andra kommuner 

väljer att låta eleverna börja i förberedelseklasser (Skolverket, 2019). 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning samt i rollen som vikarier på skolor har vi 

mött nyanlända elever i skolan. Det vi har sett och uppfattat är att dessa elever får 

kämpa för att tillgodogöra sig undervisningen och att stödet för nyanlända kraftigt 

varierar mellan skolorna. Det bästa för de nyanlända eleverna vore att få 

undervisning på sitt modersmål jämsides med undervisning på svenska menar 

Ladberg (2015). Detta för att underlätta elevernas lärande och förståelse av 



 

 

2 

innehållet, eleverna får en chans öva upp förmågan att tänka på båda språken. Det är 

dock få barn som får den möjligheten, de flesta får enbart undervisning på svenska 

(Ladberg, 2015). Vår uppfattning är att nyanlända elever saknar den språkliga 

kompetens de behöver för att aktivt kunna delta i undervisningen. I skolan förväntas 

de att aktivt delta i det sociokulturella lärandet, men de berövas ofta på grund av 

resursbrist, på sin chans att uttrycka sig. Tolk och språkstöd borde vara en 

självklarhet men så är inte fallet och de nyanlända eleverna riskerar att hamna 

utanför den gemenskap som ska finnas i klassrummet. Kan förberedelseklasser vara 

räddningen eller ska eleverna börja direkt i ordinarie undervisning?  

Som blivande F-3 lärare har vi ett ansvar att ge eleverna de bästa förutsättningarna 

som möjligt för att de ska kunna lära sig och ta tillvara på sina kunskaper även 

utanför skolan i sitt vardagliga liv. Det är därför angeläget att undersöka vilka 

erfarenheter lärare har av att undervisa nyanlända elever samt ta reda på deras syn 

på förberedelseklass och direktintegrering av nyanlända elever. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

I samband med flyktingkrisen 2015 migrerade 162 877 personer till Sverige. Detta 

resulterade i att den svenska skolan fick ta emot många nyanlända elever 

(Regeringen, 2015). Staten gjorde flera insatser för ett gott flyktingmottagande bland 

annat fick alla flyktingar som sökt asyl ett tillfälligt uppehållstillstånd. Alla 

kommuner i landet skulle vara en del av flyktingmottagandet (Migrationsverket, 

2019). Enligt 29 kap. 2 § skollagen (2010:80) har även asylsökande barn rätt till 

utbildning. Nu har det gått fyra år sedan flyktingkrisen och det kan vara relevant att 

undersöka hur detta har påverkat lärares arbete.  

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur tre f-3 lärare 

upplever undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass samt 

hur de upplever undervisningen av de nyanlända elever som inte har gått i 

förberedelseklass.  

För att uppnå syftet besvaras följande forskningsfrågor: 

1. Vilka förutsättningar önskar tre f-3 lärare att nyanlända elever har med sig 

innan de börjar i skolan? 

2. Vilka likheter och skillnader ser tre f-3 lärare i undervisning av elever som har 

erfarenhet av förberedelseklass samt elever som inte har erfarenhet av 

förberedelseklass?     

För att kunna besvara ovan nämnda forskningsfrågor kommer kvalitativa intervjuer 

att användas samt ett pragmatiskt perspektiv med fokus i John Deweys tankar och 

värderingar kring utbildning och lärande. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer först en redogörelse av de begrepp som är relevant för 

studien. Därefter kommer studiens forskningslitteratur att presenteras. 

2.1 Begrepp och definitioner  

Asyl 

Asyl betyder fristad. Att söka asyl innebär att en person söker en fristad, ett skydd i 

ett annat land än sitt hemland (Migrationsverket, 2017). 

Nyanländ elev  

Enligt 3 kap. 12 a § Skollagen (2010:800) är en nyanländ elev en elev som har varit 

bosatt utomlands men nu är bosatt i Sverige och har påbörjat sin utbildning under 

höstterminen det år eleven fyller sju år. Eleven räknas inte som nyanländ längre efter 

att ha gått i skolan i 4 år. förberedelseklass är ett sätt att ta emot nyanlända elever i 

den svenska skolan, i förberedelseklass går nyanlända elever med olika bakgrunder, 

där får de lära sig grunderna i det svenska språket samt hur Sveriges skolsystem 

fungerar. I förberedelseklassen kan eleverna även lära sig om Sverige och hur deras 

omgivning kan se ut. När vi i fortsättningen talar om nyanlända elever i denna text är 

det enligt denna definition.  

Förberedelseklass  

I skollagen 3 kap. 12 f § (2010:800) kan vi läsa att det är rektorn som beslutar om en 

elev ska börja i förberedelseklass. Detta får eleven göra om den saknar tillräckliga 

kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig kunskap i den ordinarie 

undervisningen. En elev för ej stanna i förberedelseklass längre tid än två år. Eleven 

ska så snart som möjligt delta i ordinarie undervisning. Lag (2015:246). 

Förberedelseklass kan också heta IN-klass (internationell klass), förberedelsegrupp 

etc. Vi väljer i denna text att benämna dessa introducerade klasser som 

förberedelseklass. 

Direktintegrering  

Innebär att en nyanländ elev hamnar i en ordinarie klass tillsammans med andra 

lever som redan har erfarenhet av det svenska språket (Bunar, 2015). 

Mångkulturellt samhälle  

Innebär att människor som har olika bakgrunder, religioner samt erfarenheter lever 

sida vid sida med varandra (West, 2012).  

Modersmål  
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Enligt nationalencyklopedin är modersmål det språk som en person lär sig först. Det 

språk som barnet kan tala och förstå när han eller hon är liten. 

Studiehandledning på modersmålet  

Studiehandledning på modersmålet innebär att nyanlända elever får stöd och 

vägledning i undervisningen av någon som talar samma språk som eleven 

(Skolverket, 2019).  

SvA-lärare 

Svenska som andraspråk förkortas i kursplanen för grundskolan som SvA och 

svenska som andraspråkslärare skrivs som SvA-lärare. I denna studie kommer vi att 

använda oss av dessa förkortningar.  

Nyanlända elevers rättigheter  

Frågan om nyanlända elever i Sverige ska få gå i en förberedelseklass eller ordinarie 

klass är en kontroversiell fråga inom skoldebatten. Skollagen föreskriver att 

undervisning av nyanlända elever kan ske i en förberedelseklass dock får dem inte 

hamna där för länge eftersom det kan resultera i att eleverna isolerade och 

stigmatiserade, men att direkt integrera nyanlända eleverna i ordinarie klasser kan 

leda till att dem inte får tillräckligt med stöd. Det är rektorns uppgift att utifrån 

elevernas behov skapa olika system som kan underlätta lärandes hos de nyanlända 

eleverna. Om nyanlända elever sätts i en förberedelseklass är det av yttersta vikt att 

inte även få delta i undervisningen av några ämnen i en ordinarie klass. Detta för att 

undervisning av nyanlända i en ordinarie klass ger förutsättningar för delaktighet. 

Skolverket (2019) har allmänna råd om utbildning för nyanlända elever och det är 

varje enskild kommun och rektorn som ska ansvara för att uppfylla bestämmelserna. 

Varje kommun ska ha som mål att så tidigt som möjligt bekanta nyanlända elever 

med den svenska skolan, varje person ska få en plats på en kommunal skola oavsett 

om personen har fått uppehållstillstånd eller inte. Det är även viktigt för elevernas 

föräldrar att ha information om Sveriges skolsystem exempelvis det fria skolvalet, för 

att föräldrarna ska få ta del av den informationen finns därför information om det 

fria skolvalet översatt till flera olika språk. Det fria skolvalet är till att föräldrarna ska 

kunna önska vilken skola i kommunen deras barn ska gå i, dem har även möjlighet att 

välja fristående skolor (Skolverket, 2019). Skolinspektionen (2014) skriver däremot i 

sin rapport att skolor i olika kommuner inte tar hänsyn till de nyanlända elevernas 

bakgrund, förutsättningar och behov och att skolorna inte ger tillräckligt stöd till dem 

nyanlända eleverna, detta är något som påverkar eleverna då dem inte får motivation 

och därmed påverkas deras lärande på ett negativt sätt (Skolinspektionen, 2014). 

2.2 Tidigare forskning 

Hur tas nyanlända emot i skolan? 
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Nilsson och Bunar (2015) har skrivit artikeln Educational Responses to Newly Ar-

rived Students in Sweden i Scandinavian Journal of Educational Research. Syftet 

med artikeln är att se vilka behov nyanlända elever har samt vad den svenska skolan 

gör för att tillgodogöra de nyanlända elevers behov. Nilsson och Bunar (2015) har 

bland annat kommit fram till att varje kommun bestämmer själv hur mottagandet av 

de nyanlända eleverna ska ske, i vissa skolor finns det förberedelseklasser som ska ge 

eleverna grunderna i det svenska språket samt att eleverna får en introduktion i det 

svenska skolsystemet. Det är vanligt att eleverna i förberedelseklassen i några ämnen 

deltar i undervisningen i en ordinarie klass med hjälp av en modersmålslärare. Detta 

menar (Bunar & Nilsson) kan vara en gradvis övergång från förberedelseklass till 

ordinarie undervisning. Alla skolor arbetar dock inte på detta sätt. Vissa skolor har 

ingen gradvis övergång mellan förberedelseklass och ordinarie klass utan där 

bestämmer läraren när den nyanlända eleven är redo att delta i den ordinarie 

undervisningen. Övergångsprocessen kan vara en väldigt avgörande faktor för de 

nyanlända eleverna. Vidare förklarar Bunar och Nilsson (2015) att vissa kommuner 

mottar nyanlända elever genom att sätta in dem i ordinarie klasser direkt. Detta kan 

vara med eller utan stöd av modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare. 

Det förekommer även att skolorna inte kan erbjuda modersmålslärare och SvA-

lärare. Lärare är kritiska till detta sätt eftersom de saknar resurser och kunskap som 

ska underlätta de nyanlända elevers lärande och utbildning. Nilsson och Bunars 

(2015) forskning skiljer sig i syfte jämfört med denna studies syfte. En gemensam 

punkt är att båda handlar om nyanlända elever i den svenska skolan. Syftet i denna 

studie är att undersöka hur lärare upplever undervisningen av nyanlända elever som 

direktintegreras samt nyanlända elever som har gått i förberedelseklass.  

 En annan typ av mottagande av nyanlända elever som numera har blivit vanligt är en 

kombination av förberedelseklass och direktintegrering. Det går till på så sätt att de 

nyanlända eleverna får några veckor eller någon månad på sig att “landa” i det nya 

landet. Denna typ av mottagande kan se ut på olika sätt beroende på vilken kommun 

det är. I många kommuner får barn tillsammans med sina föräldrar tillsammans med 

några representanter från skolan delta i en “landning” innan de flyttas till skolor. 

Syftet med detta är att ge de nyanlända eleverna möjlighet att bekanta sig med det 

nya landet, helst ska denna ”landning” ske på ett annat ställe än skolan för att det har 

visats ge de bästa resultatet för barn (Bunar & Nilsson, 2015).  

Vidare forskning gjord av Monica Axelsson och Jenny Nilsson (2013) visar 

att övergången mellan förberedelseklass och vanlig klass för nyanlända elever kan 

upplevas som svår och jobbig av eleverna själva. Eleverna har en känsla av att inte 

räcka till och placeras i ett sammanhang de inte själva förstår. Upplevelsen av att vara 

i förberedelseklass beskrivs av eleverna som något som är enklare och där 

information är mer tillgängligt. Undervisningen är särskilt anpassad efter eleverna 

och lärarna som undervisar visar på en förståelse och kunskap om hur inlärning för 

nyanlända elever kan eller ska gå till. Klasserna är oftast mindre i storlek vilket 

gynnar elevernas lärande. Eleverna själva känner en starkare känsla av samhörighet 

än i ordinarie klass. 
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Axelsson och Nilsson (2013) har kommit fram till att nyanlända elever upplever stora 

skillnader i hur skolan introducerar dem för undervisningen. Hur väl förberedda 

eleverna är för skolstart i ordinarie undervisningen har en avgörande roll för 

elevernas fortsatta lärande och skolgång. Vi saknar ett perspektiv på hur lärare ser på 

detta och har för avsikt att undersöka det som Axelsson och Nilsson inte nämner i sin 

forskning. 

Bunar och Nilsson (2015) har i sin forskning kommit fram till att nyanlända elever 

står inför flera utmaningar och att lärare inte tar hänsyn till deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Istället för att ta tillvara på deras tidigare erfarenheter 

och kunskaper i deras nuvarande lärande tolkar lärare deras erfarenheter som något 

problematiskt. De diskuterar att lärare bör ta tillvara på elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenheter samt utveckla dem stället för att försöka hitta problem och 

komplikationer. Lärares arbetssätt ger en tydlig förklaring på varför nyanlända elever 

ställs inför många komplikationer i skolan (Bunar & Nilsson, 2015) I sista delen av 

artikeln nämner de olika strategier som skolan samt lärare kan använda sig av för att 

förbättra de nyanlända elevernas skolgång och utbildningsmöjligheter. Lärare bör se 

varje enskild nyanländ elev istället för att tänka att de är en homogen grupp. Alla har 

olika behov som bör uppmärksammas. Med detta tankesätt som utgångsläge menar 

Bunar & Nilsson (2015) att den svenska skolan kan lyckas bra med mottagandet av 

nyanlända elever vilket denna studies resultat stödjer.  

Modersmålets betydelse  

Nihad Bunar (2015) skriver i sin forskningsöversikt Nyanlända och lärande att de 

nyanlända elevernas modersmål är ett viktigt redskap som kan användas för att 

underlätta deras lärande men att användandet av modersmål som stöd är bristfällig i 

skolorna. Skolorna borde bli bättre på att låta eleverna använda studiehandledning 

på modersmålet i exempelvis matematik och samhällskunskap, detta för att eleverna 

inte ska tappa ämneskunskaper på grund av otillräckliga kunskaper inom det svenska 

språket. Nyanlända elevers modersmål kan tillsammans med det svenska språket 

fungera som ett komplement för att underlätta lärandet (Bunar, 2010).  Även Avery 

(2016) skriver i sin rapport att modersmål kan fungera som en viktig stödåtgärd för 

att inkludera nyanlända elever i undervisningen. Detta sker i form av att en 

studiehandledare finns tillgänglig i klassrummet och kan hjälpa läraren med olika 

uppgifter genom att översätta från svenska till modersmålet. Även Axelsson och 

Nilsson (2013) belyser i sin forskning vikten av att nyanlända elever har tillgång till 

sitt modersmål i skolan. Deras forskning visar att eleverna upplever det som svårt att 

ta del av undervisningen i ordinarie klass utan någon form av språkstöd. Enkla och 

vardagliga uttryck som tas för givna hos en lärare med svenska som modersmål 

riskerar att bli förbisedda och ej förklarade. Eleverna riskerar att gå miste om 

kunskapen i undervisningen och riskerar också att bli sedda som elever med mindre 

kunskaper om ämnet.  

Elevernas upplevelser 
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Forskning gjord av Axelsson och Nilsson (2013) visar att nyanlända elever upplever 

att de ej får tillgång till de resurser som de behöver, varken i förberedelseklass eller i 

ordinarie klass. Dock menar författarna att eleverna har bättre tillgång till resurser så 

som studiehandledare och språkstöd i förberedelseklassen, en resurs som ofta 

försvinner vid övergången till ordinarie klass och att kravet på att prestera som övriga 

elever i den ordinarie klassen bidrar till en känsla av misslyckande hos eleverna.  

Det som tidigare forskning har påvisat är hur skolor i Sverige tar emot nyanlända 

elever. Det har även framkommit att skolor brister i att ta tillvara på nyanlända 

elevers modersmål i undervisningen. Det som forskningen inte har fokuserat på är 

jämförelsen mellan direktintegrering och förberedelseklass som introduktion för 

nyanlända elever. Det är därför angeläget att undersöka mer inom detta område.  

3 Teoretiskt perspektiv  

John Dewey 
Denna studie utgår utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Studien har således ett 

pragmatiskt utgångsläge vid sammanställning av forskningsfrågor, intervjufrågor 

samt vid tolkning av den empiri som framkommer.  John Dewey var en amerikansk 

filosof med en betydande roll inom pragmatismen och utbildningsväsendet. Dewey 

föddes 1859 och dog 1952. Dewey var verksam som professor i filosofi vid University 

of Chicago 1894-1904, 1904-1929 var han verksam vid Columbia University. Han var 

även verksam på Stanford University.  Förutom filosof var han även en författare som 

skrev från tidig ålder till slutet av hans levnadsår. Dewey har bland annat skrivit De-

mocracy and Education, The Public and its Problems, Experience and Nature. (En-

glund, 1997).   

Kunskap och lärande 

Dewey (1985) såg kunskap och lärande som något som en individ tar till sig genom 

hennes olika handlingar och erfarenheter. När vi gör något så lär vi oss under tiden 

”learning by doing” är något som förknippas med John Dewey vilket innebär att 

människor får kunskap genom handlingar. Det elever lär sig i skolan ska vara det som 

de kan ha nytta av i livet utanför skolan. Kunskapen blir inte gynnsam så länge 

människor inte får användning av den. Om skolans undervisning inte är enhetlig med 

elevernas liv utanför skolan och elevernas egna erfarenheter kan risken bli att de 

endast lär sig för skolans skull (Dewey, 1985). Inom den pragmatiska kunskapssynen 

är teori och praktik något som är starkt kopplade till varandra. Teori och praktik är 

integrerade aspekter av människors handlingar vilket innebär att det inte går att 

utföra något praktiskt utan att tänka och reflektera. Ett annat känt uttalande av 

Dewey var ”You teach a child, not a subject”. Enligt Säljös (et al 2017) tolkning 

menade Dewey att skolan ska bygga på elevernas egna erfarenheter och deras 

verkliga liv. Detta för att skolan ska hjälpa dem att utveckla kunskaper som de kan ta 

tillvara på ute i samhället, i komplexa situationer som kan uppstå. För att skolan ska 

lyckas med att ge eleverna de kunskaper de behöver för att klara sig ute i samhället är 
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det således viktigt att det inte finns någon klyfta mellan skolan och samhället, båda 

ska vara en och samma värld. Lärarens främsta uppgift i skolan är att ge elever 

förutsättningarna till att få en förståelse av omvärlden och att undervisningen ska få 

barnen att bygga vidare på sina erfarenheter så att de kan utvecklas ännu mer (Säljö, 

et al 2017). Inom pragmatismen är även språket ett viktigt redskap för lärande, med 

språket kan barnen kommunicera med andra. Det är via kommunikationen som 

människor kan utbyta erfarenheter med varandra. För John Dewey var 

demokratibegreppet centralt inom utbildning. Han menade att skolan ska uppfostra 

demokratiska samhällsmedborgare som kan delta aktivt ute i samhället. Detta sker 

genom att skolan ger eleverna möjligheter att utveckla sina insikter som kan göra 

dem till aktiva samhällsmedborgare. Genom att ta till sig information, granska och 

värdera den kan eleverna bli demokratiska samhällsmedborgare. Detta blir dock svårt 

om det finns glapp mellan skolan och samhället, något som är vanligt i 

undervisningen. Lärare bör därför i undervisningen koppla stoffet till elevernas liv 

utanför skolan.  Något annat som centrerar inom pragmatismen är begreppet inquiry. 

Det finns ingen svensk översättning av begreppet inquiry men det kan tolkas som 

problembaserat lärande. Inquiry innebär att elever lär sig utifrån ett problem, alltså 

man utgår utifrån en problem som skapas eller något man undrar över. För att 

klargöra en situation använder vi oss av fakta och information, vi kanske skaffar ny 

kunskap som kan komma till användning och ge oss nya perspektiv. Med tiden kan vi 

börja se olika lösningar eller svar på problemen och oklarheterna, vad vi har 

åstadkommit då är lärande. Hela den processen tills vi fått våra svar kan kallas för 

lärande genom inquiry (Säljö et al, 2017).  

Pragmatismens koppling till studien 

Säljö et al (2017) hävdar att Dewey har haft en betydande roll inom det svenska 

utbildningssystemet. Mycket av dagens läroplan är förankrad i Deweys tankar och 

värderingar kring lärande. Dewey menade att alla barn skulle få en likvärdig och 

demokratisk utbildning oavsett bakgrund och kön. Detta är även något som 

skolverket (2019) föreskriver. Den främsta anledningen till att pragmatismen är 

relevant för denna studie är att inom pragmatismen ska skolan och undervisningen 

ge barn verktyg för att de ska kunna klara livet utanför skolan, det är något som kan 

kopplas till nyanlända elever. Nyanlända elever börjar i den svenska skolan och 

behöver få verktyg och redskap som de kan ta tillvara på för att bekanta sig med det 

nya landet och människorna i deras omgivning. Dessa redskap kan exempelvis vara 

ett språk, något som är centralt inom pragmatismen. Att nyanlända elever ska få 

samma möjligheter och förutsättningar i skolan som de andra eleverna är en fråga 

som rör demokrati, det är något som också är viktigt inom pragmatismen. Alla elever 

ska ha rätt till utbildning oavsett bakgrund (Dewey, 1985)  

4 Metod  

I följande kapitel behandlas det som har med studiens metod att göra. I metodologi 

avsnittet redogörs de tillvägagångssätt som tillämpats med hjälp av 
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metodlitteraturen. I avsnittet genomförande beskriv operationaliseringen av de 

valda metoderna. Det sista avsnittet i detta kapitel handlar om Forskningsetik där 

en redogörelse av hur de forskningsetiska principerna tillämpats i denna studie. 

Studien som genomförs är en kvalitativ studie som består av semistrukturerade 

intervjuer med tre F-3 från tre olika skolor.  

4.1 Metodologi  

Tivenius (2015) rekommenderar kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod om 

syftet med studien är fördjupa sig i olika frågor. Med kvalitativa intervjuer som metod 

kan forskaren få djupgående och detaljerade data som kan användas i studien. 

Denscombe (2014) nämner flera fördelar med kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer är en flexibel metod eftersom forskaren kan korrigera intervjufrågorna 

samt byta inriktning på frågeställningarna. Svarsfrekvensen i en kvalitativ intervju är 

hög, detta för att intervjuerna med säkerhet kommer att ske eftersom 

intervjutillfällena är bokade i förväg med tid och plats. Denscombe (2014) förklarar 

vidare att semistrukturerade intervjuer innebär att de frågor som ska besvaras av 

informanterna har förberetts noga. Informanterna som ska besvara frågorna har fritt 

utrymme så att de kan besvara frågorna fritt och ha möjligheten till att utveckla sina 

tankar och idéer. 

Kvale och Brinkmann (2014) nämner i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

att det kan vara värt att utgå utifrån en intervjuguide för att kunna får en 

strukturerad intervjuprocess. För semistrukturerade intervjuer kan intervjuguiden 

innehålla olika ämnen som täcker studiens innehåll och utifrån de valda ämnena kan 

intervjuaren välja olika frågor som informanterna ska svara på.  

4.2 Genomförande  

I detta avsnitt görs en redogörelse om hur metodologin operationaliseras för den 

föreliggande studien. I fyra underrubriker beskrivs hur urvalet gått till, hur 

datainsamlingen har skett, analysprocessen samt hur empirin har tolkats.  

4.2.1 Urval 

Urvalet till denna studie är baserat på lärarnas frivilliga deltagande. Urvalet är riktat 

mot lärare som arbetar inom F-3 i tre olika skolor i en stad i Mellansverige. 

Anledningen till valet av antal informanter är baserat på det som Kvale (1997) 

rekommenderar. Man ska intervjua så många som behövs för att besvara 

forskningsfrågorna.  Vi ansåg det vara till stor fördel för studien om lärarna har 

erfarenhet av att undervisa nyanlända elever i skolans alla ämnen. Ett särskilt urval 

har också gjorts på så vis att lärarna någon gång ska ha undervisat nyanlända elever 

som gått i förberedelseklass. Till hjälp att göra detta urval har vi använt oss av 

rektorer på skolorna som vi kontaktat och beskrivit vårt syfte för och sedan mottogs 

kontaktuppgifter till lämpliga kandidater. Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att 

forskare som väljer att använda sig av ett riktat urval känner till och har kunskap om 
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det som ska undersökas. Denscombe menar också att ett riktat urval lämpar sig väl 

att använda då det man undersöker bygger på informanternas erfarenhet. Denna 

studie hade inte kunnat genomföras med vilka F-3 lärare som helst utan att riskera 

studiens tillförlitlighet. Den data vi hade fått fram hade med all sannolikhet inte 

hjälpt oss att besvara våra forskningsfrågor om vi inte riktat vårt urval av informanter 

med erfarenhet av det ämne vi har som avsikt att undersöka. Ett riktat urval lämpar 

sig också bäst då vi har för avsikt att jämföra och hitta gemensamma nämnare i 

informanternas svar (Denscombe,2009).  

Urvalet av skolor har skett på så vis att vi medvetet riktat in oss på skolor som 

erbjuder en stor och varierande mångkultur där ett stort antal av de inskrivna 

eleverna har ett annat modersmål än svenska.  Detta anser vi stärker studiens 

trovärdighet och ger studien ett trovärdigt resultat. Det ger också studien en bredd 

som vi eftersträvar.  

4.2.2 Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna tog 40–50 minuter i anspråk. Informanterna som deltog i intervjun fick 

själva bestämma tid och plats som vi sedan fick anpassa oss efter. Innan intervjun tog 

sin början fick informanterna information om studien samt de forskningsetiska 

principerna som beaktats i studien. Under intervjuerna hade vi en låg profil, detta 

eftersom intervjuarens beteende kan påverka informanternas svar (Denscombe, 

2014). Intervjuerna spelades in, Kvale (1997) menar att intervjuaren då kan 

koncentrera sig på dynamiken och ämnet. Intervjuerna bestod av olika teman med 

konkreta frågor(se bilaga 1). Inför, under och efter intervjuerna fick informanterna 

kännedom om att deras identitet är skyddad samt att den information vi får ej kan 

spåras tillbaka till någon av dem. Detta stärker enligt Tivenius (2015) studiens 

trovärdighet.  

4.2.3 Databearbetning  

Databearbetningen i denna studie har utgått från Kvale och Brinkman (2014) ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun” som har ett pragmatiskt perspektiv. Valet av källa 

och guide för databearbetningen lämpar sig särskilt väl eftersom den data som 

studien genererar kommer att bearbetas efter ett pragmatiskt perspektiv. 

Vid databearbetningen användes en tematisk analys, samt meningskoncentrering. 

Detta innebär att intervjuerna efter transkribering har sammanfattats, kodats och 

kategoriserats i syfte att ge en djupare förståelse (Kvale & Brinkman, 2014). Efter 

genomförda intervjuer satte vi oss ner för att lyssna på och transkribera det material 

vi fått fram. Enligt Kvale och Brinkman bidrar en transkribering till att 

intervjusamtalet blir mer strukturerat och därmed enklare att analysera. 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som man fått fram i sin 

transkribering kortas ner och sammanfattas så att den verkliga innebörden kommer 

fram. Nedan visar ett exempel på hur vi jobbat med meningskoncentrering och 

kategorisering.  
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Jag tycker att förberedelseklass behövs. När man tar in elever i en ny klass direkt utan 
att veta om de är tillräckligt redo för det, blir det svårt för eleverna, särskilt de som inte 
har någon skolbakgrund, de hamnar i en vanlig klass, men de förstår inget och har svårt 
att hänga med. Eleverna har jättesvårt för att förstå de sociala regler som finns i skolan.   

Efter meningskoncentrering får vi fram detta. 

Jag tycker att förberedelseklass behövs. De nyanlända eleverna har svårt att hänga med 
och förstå sociala regler 

Sista steget i databearbetningen innebär att den transkriberade datan och det 

sammanfattade materialet delas upp i nyckelord och därefter teman. Nyckelord för 

ovan nämnda mening skulle kunna vara: Svårigheter, sociala regler. Tema för dessa 

nyckelord skulle sedan kunna vara ”Sociala regler”.  

4.2.4 Tolkning av empiri 

Med stöd av det pragmatiska perspektivet har vi tolkat våra nyckelord som resulterat 

i olika teman. Empirin genererade i fyra teman som beskriver en och samma helhet. 

Dessa fyra teman, Resursbrist, Sociala regler i skolans värld, Utmaningar 

och Kommunikation kommer att tillämpas när forskningsfrågorna ska besvaras.  

4.3 Etiska överväganden  

I denna studie har vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer för god 

forskningssed noga tillämpats samtidigt som ett missivbrev skickades till alla 

informanter. Tivenius (2017) ger en tydlig förklaring av innebörden av de fyra 

principerna. Informationskravet handlar om att informanterna får tydlig information 

om studien, vad studien handlar om, vad som förväntas av dem som deltagare samt 

att deras deltagande är frivilligt och att dem har rätten att när som helst avbryta sin 

delaktighet i studien. Samtyckeskravet handlar om att samtliga deltagare ska ge sitt 

samtycke innan de deltar i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att 

informanternas personuppgifter eller namnet på en verksamhet inte får nämnas i 

studien. Det sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att det insamlade 

materialet från informanterna endast får användas i studiens syfte och inget annat. 

Som tidigare nämnt skickades ett missivbrev till informanterna innan intervjuerna 

tog sin början. Missivbrevet (se bilaga 2) innehöll allt som beskrivits ovan. 

5 Resultat  

I detta kapitel beskrivs först studiens empiri som utgörs av fyra teman, efter det 

tolkas empirin för att på ett korrekt sätt besvara studiens två forskningsfrågor. Sista 

avsnittet i detta kapitel kommer vara resultatsammanfattningen. Där kommer 

studiens resultat att sammanfattas och redovisas. De teman som utgör empirin 

representerar de attityder och värderingar som framträder i informanternas svar i 

databearbetningen. Informanternas svar skiljer sig åt och ett tema kan inte kopplas 
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till en enskild informant utan de är genererade av de tankar och erfarenheter som 

framträder i studiens data.  

 

5.1 Empiri  

Nedan kommer vi att i fyra underavsnitt beskriva den empiri som vi valt att gå vidare 

med. Dessa utgörs av fyra underkategorier. Resursbrist, sociala regler i skolans 

värld, utmaningar och kommunikation. Kategorierna representerar kärnan i den 

data som studien har genererat. 

5.1.1 Resursbrist 

Det råder resursbrist på skolorna. Elever som blir direktintegrerade kan inte det 

svenska språket. För att underlätta lärandet för dessa elever behöver skolorna sätta in 

mer stöd i klassrummet i form av en studiehandledare på elevernas modersmål. Detta 

är något som skolorna har för lite av.    

 
Man behöver många studiehandledare i klassrummet för att eleverna ska få allt stöd de 
behöver.  

 
Det saknas studiehandledare som alltid kan finnas vid elevernas sida och hjälpa dem               
med uppgifter bland annat i so, no och teknik.  

 

Eleverna kan inte följa med i undervisningen om det inte finns studiehandledare som 

kan tolka och översätta det läraren säger. Det blir det svårt för eleverna att följa med i 

undervisningen. Det är komplicerat att direktintegrera nyanlända elever i den 

ordinarie undervisningen om det inte finns tillräckligt med resurser. Bristen på 

studiehandledare kan resultera i att eleverna inte heller får ämneskunskaper 

exempelvis i no, so och teknik, detta för att de inte kan språket och om de inte har en 

som kan hjälpa dem med uppgifterna på deras modersmål så kan de inte göra 

uppgifterna korrekt. 

 
Det är svårt för oss som lärare att alltid räcka till eftersom vi inte kan elevernas språk, 
det är också svårt att förstå vad de nyanlända eleverna tänker och tycker, vad de undrar 
över osv.  

 

Det är en utmaning att undervisa nyanlända elever när studiehandledare inte är 

tillgängliga, eftersom de inte kan prata med eleverna. Eleverna känner sig vilse och 

undervisningen bidrar inte till något bra.  

 
Hur man än gör så blir det alltid svårt att nå de nyanlända eleverna om det inte finns 
någon som kan prata med dem på deras egna språk. 

 

Eleverna känner sig mer trygga när det finns någon i klassen som talar samma språk 

som dem. Studiehandledare är viktigt eftersom eleverna kan ha någon att prata med 
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när de funderar över något eller inte förstår något. Det blir enklare att kommunicera 

med någon som kan deras språk, därför är det viktigt att alltid ha en 

studiehandledare i klassrummet. Lärare upplever dock att skolan inte tar hänsyn till 

det.  

 

5.1.2 Sociala regler i skolans värld 

Både i skolan och i samhället råder det regler och normer. Dessa normer och 

regler kan variera mellan samhällen, kulturer och länder. Det är just skolans regler 

och normer som många nyanlända elever har svårt att anpassa sig till. 

Många nyanlända elever saknar skolbakgrund, detta innebär att de aldrig har tagit 

del av någon form av undervisningssystem. För dessa elever blir det en stor 

omställning att plötsligt befinna sig i skolans lokaler och förväntas ta del av de 

normer och regler som gäller. Elever utan språkkunskaper i svenska eller tillgång till 

språkstöd i form av studiehandledare på sitt eget språk riskerar att gå miste om 

information som övriga elever får ta del av.  

Många nyanlända elever som kommer hit har inte ens hållit i en penna. Jag får börja 
med att visa dem hur man gör och sedan får de öva på att skriva sitt eget namn. Om 
eleven sedan inte kan ett ord svenska eller vet något om vad man gör i skolan leder det 
ibland till uttråkade och frustrerade elever som tillbringar lektionen med att rita.  

 

Nyanlända elever med skolbakgrund har svårt att anpassa sig. Även om de har en 

skolbakgrund från sitt hemland skiljer sig nyanlända elevers erfarenheter av 

skolsystemet och lärare väsentligt från elever som växt upp i Sverige och gått i den 

svenska skolan. De nyanlända eleverna är vana med en typ av lärare som ofta har en 

auktoritär och hård ledarstil. Detta kan leda till att missförstånd sker i 

kommunikationen mellan lärare och elever när läraren behöver sätta gränser. 

Elevernas erfarenhet av en lärare som är mycket strikt och hård i sin framtoning 

leder till att de gränser som lärare i den svenska skolan sätter inte märks av.  

Eleverna är så vana med att lärare från deras hemland är mer strikta, stränga och hårda 
i sin verbala kommunikation. Till en början är det som att de tror att vi också ska vara 
så. Sen märker de inte när jag försöker säga till eller sätta en gräns för vad man får och 
inte får göra. De är så vana med att en lärare ska höja rösten rejält.  

 

Nyanlända elever som börjar i en förberedelseklass får en introduktion för hur skolan 

fungerar. De får i lugn och ro ta del av och lära känna skolans miljö samt de regler 

och normer som existerar. Introduktionen för skolan och hur den sker förefaller vara 

av stor vikt för elevernas fortsatta lärande och utbildning. Förberedelseklassen 

förbereder nyanlända elever på vad som förväntas av dem och de ser en skillnad på 

hur väl eleverna anpassar sig i skolan. För en elev som börjar direkt i skolan kan det 

bli en stor omställning. Alla elever är individer men det är en stor fördel för både 

lärare och elever om den nyanlända eleven kan göra sig förstådd samt förstå det som 

sägs i och utanför klassrummet. Vidare betonas vikten av att nyanlända elever känner 
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till hur en skola är uppbyggd kring vissa normer som exempelvis kösystem i 

matsalen. Detta för att undvika onödiga konflikter.  

Här i vår förberedelseklass får eleverna lära sig om skolan. Det är viktigt att eleverna 
får ta del av det samhälle de ska leva i. Genom utflykter får de kunskap om hur skolan 
och samhället fungerar. Elever i förberedelseklass är alltid med på skolans aktiviteter 
och de gör små regelbundna besök i den klass de senare ska börja i. 

 
Vi upplever att eleverna i förberedelseklass har lätt för att komma in i klassen senare.   
Elevens personlighet spelar roll såklart. En framåt och självsäker elev lär sig snabbare 
och kommer lättare in i klassen.  

5.1.3 Utmaningar  

 

Lärare stöter på olika utmaningar i undervisningen av nyanlända elever. 

Utmaningarna beror främst på skolornas resursbrist. När det inte finns tillräckligt 

med studiehandledare påverkas lärares arbete.  

Det är svårt att veta vilken nivå nyanlända elever befinner sig i, speciellt om eleverna 
direktintegreras   

 

Det är svårt att veta vad nyanlända elever kan och vad de inte kan. Det blir därmed 

svårt för lärare att avgöra hur de ska börja undervisningen. Det är enklare att veta var 

elever ligger kunskapsmässigt om de har erfarenhet av förberedelseklass. De elever 

som direktintegreras i en ordinarie klass kanske inte har erfarenhet av skolgång 

överhuvudtaget. Detta resulterar i att lärares arbete och ansvar blir ännu mer.  

Det är svårt att hitta material som passar eleverna, eftersom vi hela tiden måste tänka 
utifrån den enskilda eleven, ett material som passar en elev kanske inte passar en 
annan.  

  
Hur ska jag som lärare kunna förklara, jag måste själv hitta relevant material som 
underlättar elevers förståelse, det tar tid att hitta bra material.  
 

Det är en utmaning att hitta material och anpassa undervisningen utifrån nyanlända 

elevers behov samtidigt som de har andra elever i klassen. Det är svårt att hitta en 

jämn balans och tillfredsställa alla elever. I en klass kan det finnas flera nyanlända 

elever. Alla kan vara på olika nivåer, det blir då svårt för lärare att hjälpa alla elever i 

klassen men med olika läromedel.  

 
Det är lättare att veta hur man kan lägga upp undervisningen av elever som har gått i 
förberedelseklass för de har med sig lite förkunskaper, om de inte har gått i 
förberedelseklass så måste man börja på noll.  

 

Lärare stöter på färre utmaningar när de undervisar elever som har erfarenhet av 

förberedelseklass. Detta eftersom de får ta del av skolspråk och vardagsspråk när de 

går i förberedelseklass. De har lättare för att följa med i undervisningen och förstår 

mer.  
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5.1.4 Kommunikation  

Bristen på skolspråk och vardagsspråk hos de nyanlända eleverna leder till 

svårigheter i kommunikationen. Detta är något som mest påverkar de eleverna som 

direktintegreras.  

 

Elever som inte får gå i förberedelseklass får inte begrepp och grunderna i det svenska 
språket.  

Med förberedelseklass som introduktion kan de vara mer delaktiga och kommunicera 
när de väl börjar i en ordinarie klass.  

Eleverna som har gått i förberedelseklass innan de börjar i en ordinarie klass har 

lättare att kommunicera med sina lärare och klasskamrater.  

Alla elever är olika, vissa elever kan försöka kommunicera och våga ta för sig medan 
andra elever är mer tillbakadragna.  

Kommunikationsförmågan kan variera från elev till elev. Vissa elever som 

direktintegreras tar eget initiativ och försöker på bästa möjliga sätt kommunicera och 

vara delaktiga, dock finns det de som är tillbakadragna och för dem blir det väldigt 

svårt när de direktintegreras i en vanlig klass. De är mer tysta och följer inte med i 

undervisningen. 

När de nyanlända eleverna och vi lärare inte kan kommunicera med varandra känns 
det som att mycket tid slösas.  

Det är svårt för eleverna själva men även för lärare att undervisa när eleverna inte 

förstår språket. Risken blir då att nyanlända elever i klassrummet exkluderas och 

känner sig utanför, därmed utvecklas heller inte deras lärande.  

5.2 Tolkning av empiri  

5.2.1 Lärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever 

Den första forskningsfrågan vi ställer i denna studie lyder som följer: Vilka likheter 

och skillnader ser tre f-3 lärare i undervisning av elever som har erfarenhet av 

förberedelseklass samt elever som inte har erfarenhet av förberedelseklass?  Empirin 

kommer att tolkas ur ett pragmatiskt perspektiv.  

Studiens empiri visar att lärare upplever att det som de flesta nyanlända elever har 

gemensamt, oavsett erfarenhet av förberedelseklass eller om de blivit 

direktintregrerade är behovet av att kunna kommunicera. Vare sig eleverna har gått i 

skolan i sitt hemland eller aldrig har sett en skola har de alla samma behov och 

rättighet att få uttrycka sina tankar, känslor och idéer. Empirin tyder på att det stöd 

som nyanlända elever behöver i skolan sällan tillhandahålls. Elever i 

förberedelseklass förefaller ha mer tillgång till språkresurser samt att undervisningen 

sker i små grupper. När eleverna sedan börjar i ordinarie klass finns det inte samma 

tillgång till språkstöd eller studiehandledning på modersmålet.  
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Studiens empiri visar att lärare anser det vara svårt att ta emot nyanlända elever om 

de kommer från en annan skolbakgrund. Ännu mer utmaning står lärare inför om 

eleverna helt saknar skolbakgrund och inte får ta del av undervisning i 

förberedelseklass. 

Resursbrist i skolan är föga överraskande. För lärare innebär detta att det är en 

utmaning att försöka hitta ett sätt att kommunicera med eleverna på samt 

tillhandahålla material. Ser vi på empirin ur ett pragmatiskt perspektiv kan slutsatsen 

dras att den undervisning som sker i förberedelseklass baseras på ett pragmatiskt 

perspektiv med en individfokuserad undervisning. Nyanlända elever som får börja i 

förberedelseklass är enligt empirin bättre rustade för att aktivt kunna ta del av den 

undervisning som sker i ordinarie klass. Enligt lärare är elevernas språkkunskaper 

avgörande för hur väl de lyckas tillgodogöra sig undervisningen. Detta eftersom 

empirin visar att skolor brister i att tillhandahålla de resurser som krävs för att 

lärarna ska kunna lära ut. Nyanlända elever som direktintegreras i skolan riskerar att 

hamna i ett klassrum där de inte kan göra sig förstådda eller förstå det språk som 

talas eller de normer som gäller. 

Empirin visar att lärare upplever skillnader i att undervisa nyanlända elever som gått 

i förberedelseklass mot nyanlända elever som inte gått i förberedelseklass utan 

istället blir direktintegrerade i skolan. Den största skillnaden och utmaningen för 

lärare är huruvida en lyckad kommunikation kan ske. Elever som har gått i 

förberedelseklass har större kunskaper i det svenska språket när de sedan börjar i 

ordinarie klass, 

Bristande kunskaper i språket borde inte innebära bristande förmåga att 

kommunicera. Studiens empiri visar att så är fallet och detta leder till att nyanlända 

elever riskerar att gå miste om den undervisningen som sker i klassrummet. Vår 

tolkning av empirin är att undervisningen i förberedelseklass bygger på ett 

pragmatiskt perspektiv och att detta gynnar nyanlända elever som behöver få tillgång 

till undervisning i små grupper där deras erfarenheter och språk kan tas tillvara på. 

Undervisningen i ordinarie klasser sker i stora grupper där en kommunikativ 

förmåga står i fokus för elevers resultat. Nyanlända elever som ej kan språket hålls 

däremot tillbaka på så vis att deras möjlighet till kommunikation är beroende av om 

skolan tillhandahåller studiehandledning på modersmålet vilket sällan är fallet.  

5.2.2 Elevernas erfarenhet kan avgöra 

Studiens andra forskningsfråga lyder: Vilka förutsättningar önskar tre f-3 lärare att 

nyanlända elever har med sig innan de börjar i skolan? Med stöd av det pragmatiska 

perspektivet ska denna forskningsfråga besvaras. Studiens empiri visar att elevernas 

erfarenheter är en faktor som påverkar deras lärande när de börjar i den svenska 

skolan. Lärare upplever att elever som har erfarenhet av skolgång sedan tidigare får 

det lättare när de börjar skolan i Sverige. Det bör understrykas att nyanlända elevers 

tidigare skolgång skiljer sig från den skolgång som de möter i Sverige vilket kan 

resultera i svårigheter när de går i den svenska skolan. Även inom den pragmatiska 
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teorin är erfarenheter en viktig faktor för att uppnå lärande. Med hjälp av elevers 

tidigare erfarenhet kan lärare planera undervisningen (Dewey, 1985).  

Lärare önskar att nyanlända elever som börjar i den svenska skolan 

har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Detta innebär att de kan olika 

begrepp, att de på ett enkelt sätt kan kommunicera med sina klasskamrater och 

lärare. Om eleverna kan språket kan de följa med i undervisning och inkluderas. 

Därmed känner de sig inte utanför. Lärare menar även att det är viktigt att eleverna 

kan skolans sociala regler som kan handla om hur man äter i matsalen samt att man 

måste stå i kö, Enligt informanterna har inte alla nyanlända elever dessa saker som 

lärare önskar att de borde ha när de börjar skolan. Skolors rådande resursbrist är en 

faktor som påverkar lärares arbete med nyanlända elever. Empirin visar att skolor 

med förberedelseklass ger eleverna det de behöver för att sedan kunna klara sig i den 

ordinarie undervisningen. Lärare upplever att det är enklare att undervisa nyanlända 

elever som har gått i förberedelseklass eftersom de har grundläggande kunskaper i 

det svenska språket. Empirin visar att direktintegrering inte fungerar eftersom 

skolorna har otillräckliga resurser. För att lärare ska kunna undervisa nyanlända 

elever som direktintegreras bör skolan tillhandahålla fler resurser i form av 

studiehandledning på elevernas modersmål. Elever som direktintegreras och inte har 

någon skolbakgrund saknar även kunskaper som lärare kan ta tillvara på i 

undervisningen därför är förberedelseklass något som kan ge nyanlända elever 

erfarenheter och kunskap som de behöver för att kunna börja i en ordinarie klass.  

Enligt Dewey är det viktigt med en fungerande kommunikation mellan elever och 

lärare för att elevernas lärande och lärares arbete ska underlättas. Lärare upplever 

dock att det är svårt att kommunicera när nyanlända elever inte har kunskaper inom 

det svenska språket. Deras arbete enklare om det alltid finns en studiehandledare 

tillgänglig som kan tolka. Med hjälp av en studiehandledare kan eleverna uppnå 

kunskaper även i andra ämnen exempelvis i so, eftersom studiehandledaren kan 

hjälpa och översätta uppgifterna på elevernas modersmål. Därmed tappar de inte 

ämneskunskaper på grund av deras brister i det svenska språket. Lärare betonar även 

att förberedelseklass kan ge nyanlända elever de verktyg som de behöver för att klara 

sig i den ordinarie undervisningen. Det blir ättare för nyanlända elever att lära sig 

saker och få kunskap som de kan ha nytta av utanför skolan. På så sätt kan de börja 

lära sig saker och ting om sin omgivning och om det nya landet.  

5.3 Resultatsammanfattning  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur tre f-3 lärare upplever 

undervisningen av nyanlända elever som har erfarenhet av förberedelseklass 

gentemot nyanlända elever som inte har erfarenhet av förberedelseklass. För att 

uppnå syftet utgick vi utifrån två forskningsfrågor:  

Vilka likheter och skillnader ser tre f-3 lärare i undervisningen av nyanlända elever 

som har erfarenhet av förberedelseklass samt nyanlända elever som inte har 

erfarenhet av förberedelseklass? 
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Vilka förutsättningar önskar tre f-3 lärare att nyanlända elever har med sig innan de 

börjar i skolan?  

Efter databearbetningen fick vi fram fyra teman utmaning, resursbrist, sociala regler 

i skolans värld och kommunikation som utgjorde studiens empiri som sedan 

tolkades utifrån ett pragmatiskt perspektiv.     

Studiens empiri visar att den rådande resursbristen på skolor leder till många olika 

konsekvenser i lärares arbete med nyanlända elever. Lärare upplever att de känner 

sig otillräckliga när de ska undervisa nyanlända elever som blir direktintegrerade. 

Detta för att nyanlända elever inte kan språket som i sin tur leder till att lärare och 

elever inte kan ha en fungerande kommunikation. Om det finns språkstöd i form av 

studiehandledare på skolorna blir lärares arbete enklare eftersom de kan vara ett stöd 

för eleverna och hjälpa dem med språket. Därmed blir det enklare för lärare att 

undervisa de direktintegrerade eleverna. Dock har inte skolorna möjlighet att alltid 

ha studiehandledare tillgängliga i klassrummen vilket resulterar i att läraren får 

kämpa och försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt för nyanlända elever.  

Vår tolkning av empirin visar att lärare önskar att nyanlända elever som börjar i den 

ordinarie undervisningen har grundläggande kunskaper i det svenska språket samt 

känner till hur skolan fungerar och vilka sociala regler som råder där. Enligt lärare är 

detta något som förberedelseklasser kan ge nyanlända elever. Förberedelseklass ger 

elever de erfarenheter som de behöver ha för att kunna följa med i den ordinarie 

undervisningen. Lärande genom erfarenheter och handlingar är något som är centralt 

inom pragmatismen (Dewey, 1985). Vår tolkning av empirin visar att elevernas 

erfarenheter är en avgörande faktor. Om eleverna har erfarenhet av skolgång kan 

deras erfarenheter användas i lärandet i den svenska skolan. Men om de inte har 

erfarenhet av att ha gått i skolan så kan det vara lämpligast att de får börja skolan i 

Sverige i en förberedelseklass. Där får de komma i kontakt med grunderna i det 

svenska språket samt arbeta vidare för att underlätta deras övergång till en ordinarie 

klass.  

Tolkningen av vår empiri visar att lärare upplever många skillnader med att 

undervisa nyanlända elever som har gått i förberedelseklass samt nyanlända elever 

som inte har gått i förberedelseklass. Den stora skillnaden är att de elever som har 

gått i förberedelseklass har fått med sig grunderna i det svenska språket. Därmed blir 

det lättare för dem att hamna i en ordinarie klass. Elever som direktintegreras 

däremot har inte alls några kunskaper i svenska språket och därmed får lärare börja 

på noll vilket kan försvåra deras arbete eftersom de har en stor klass där alla är på 

olika nivåer. Det blir svårt att hitta en balans och hjälpa alla elever fast med olika 

läromedel. Det finns dock inte många likheter med att undervisa nyanlända elever 

som har gått i förberedelseklass och nyanlända elever som direktintegreras. De som 

har gått i förberedelseklass har fått en bra start och har bekantat sig med den svenska 

skolan och samhället men de elever som direktintegreras börjar oftast på noll, allt är 

nytt för de eleverna.  
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6 Diskussion  

Diskussionskapitlet disponeras enligt följande: en resultatdiskussion där vi 

diskuterar resultatet utifrån det pragmatiska perspektivet och kommer fram till en 

slutsats. För att redogöra för studiens trovärdighet och trovärdighet förs en 

metoddiskussion. Sista avsnittet i kapitlet avslutas med framtida forskningsfrågor.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur tre f-3 lärare upplever 

undervisningen av nyanlända elever som har gått i förberedelseklass gentemot de 

nyanlända elever som inte har gått i förberedelseklass. Tidigare forskning som gjorts 

om nyanlända elever visar att lärare och elever är kritiska till direktintegrering av 

nyanlända elever samt att nyanlända elever upplever övergången från 

förberedelseklass till ordinarie klass som svår. Denna studie har tagit avstamp i 

lärares uppfattning och den visar att lärare upplever att nyanlända elever som gått i 

förberedelseklass har en lyckad övergång till ordinarie undervisning. Resultaten visar 

på en ökad förståelse för språk och sociala regler hos nyanlända elever. 

Resultatet av studien visar på att lärarens roll till stor del har övergått från att enbart 

stå för undervisning till att fostra och i stort sett agera som en förlängning av 

föräldrarnas roll. Detta är särskilt uppenbart i de fall då skolan har misslyckats med 

att förbereda nyanlända elever för det som förväntas av dem i skolan. Lärares roll 

består av att stötta eleverna i det sociala samspelet samt i de grundläggande normer 

som skolan är uppbyggd på. Vår studie visar som tidigare forskning att 

förberedelseklass gynnar nyanlända elever. Vi saknade dock ett perspektiv på hur 

lärare upplever att det är att undervisa nyanlända elever som gått i förberedelseklass 

jämfört med nyanlända elever som inte gått i förberedelseklass.  

Resultatet visar att förberedelseklass fyller en viktig funktion för nyanländas lärande 

och sociala anpassning. Det studiens resultat får fram om förberedelseklass visar att 

den är uppbyggd på de tankar och idéer som pragmatismen har om skolan överlag.    

Skolan ska enligt Dewey (1985) ge eleverna tillgång till en förenklad miljö och detta 

är något som krävs för att eleverna ska kunna gå vidare i sin utbildning i jakt på 

kunskap.  

Studiens resultat visar även att lärare önskar att nyanlända elever har grundläggande 

kunskaper inom det svenska språket samt att de känner igen de sociala reglerna och 

normerna som råder i skolan. För att detta ska uppnås bör eleverna ha gått i 

förberedelseklass istället för att direktintegreras.  

Studiens empiri visar att skolor tar emot nyanlända elever på olika sätt. Vissa skolor 

direktintegrerar eleverna och vissa låter eleverna först gå i förberedelseklass. Detta är 

även något som kan kopplas till det som Bunar och Nilsson (2015) kommit fram till i 

sin forskning om hur nyanlända elever tas emot i den svenska skolan. Något annat 
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som denna studie har gemensamt med Bunar och Nilssons (2015) forskning är att 

lärare ställer sig kritiska till direktintegrering. Detta på grund av att de saknar 

resurser för att på bästa sätt kunna undervisa nyanlända elever som direktintegreras.  

Axelsson och Nilsson (2013) har i sin forskning kommit fram till att elever upplever 

att de inte får tillgång till de resurser de behöver för att utvecklas, varken i 

förberedelseklass eller i ordinarie klass. Vi har i denna studie kommit fram till att 

lärare upplever att nyanlända elever får tillräckligt med stöd i förberedelseklass så att 

de kan skapa erfarenheter som de kan ta tillvara på när de börjar i den ordinarie 

undervisningen. Däremot behöver nyanlända elever som direktintegreras mer 

resurser och stöd i den ordinarie undervisningen. Om man tittar på studien utifrån 

ett pragmatiskt perspektiv anser vi att man kan koppla nyanländas elevers situation 

till inquiry begreppet. I teorikapitlet har vi beskrivit vad inquiry betyder. När man vill 

veta något eller uppnå något så genomgår man en process och det är under hela den 

processen som man lär sig saker och ting. Detta sker när nyanlända elever hamnar i 

den svenska skolan och sakta men säkert lär sig att kommunicera på det svenska 

språket. Eleverna lär sig även förstå hur skolan i Sverige fungerar och vad som 

förväntas av dem som elever. 

Något annat som kan vara värt att reflektera över är att Bunar och Nilsson (2015) i 

sin forskning lyfter fram att lärare inte tar tillvara på elevers erfarenheter och tidigare 

kunskaper. I vår studie har vi sett att det kan vara svårt för lärare att ta tillvara på 

nyanlända elevers erfarenheter och tidigare kunskaper då många nyanlända elever 

inte har någon tidigare skolbakgrund. Skolan blir något helt nytt för nyanlända 

elever, vissa av dem kanske inte ens hållit i en penna innan. Det är viktigt att 

nyanlända elever så snart som möjligt får uppleva dessa saker i den svenska skolan 

för att inte gå miste om möjligheter att lära 

Den svenska skolans läroplan är präglad av Deweys tankar och ideer, vilket bland 

annat innebär att skolan ska vila på en demokratisk grund där alla elever bör få 

samma rättigheter till utbildning och skolgång. Dock är detta något som inte alltid 

uppnås eftersom nyanlända elever som direktintegreras inte får samma möjligheter 

och förutsättningar till att lära sig det svenska språket som nyanlända elever som 

hamnar i förberedelseklasser får.  

Den tidigare forskning som vi har tittat på har inte jämfört lärares arbete med 

nyanlända elever som har gått i förberedelseklass och nyanlända elever som 

direktintegreras. Detta är något som man kan finna i vår studie, anledningen till att 

det inte finns mycket forskning om det tror vi är för att direktintegrering är ett 

arbetssätt som är nytt. Innan har det alltid funnits förberedelseklasser.  

Det är intressant att se vad resultatet av denna studie kan innebära för framtiden. 

Kommer lärare känna att deras arbete underlättas samt att de kan ge eleverna bättre 

förutsättningar? Svaret på det är att om skolors resursbrist fortsätter blir det därmed 

svårare för lärare att arbeta med nyanlända elever. De kommer troligen bli utmattade 

av allt arbete som de får göra om skolan inte kan erbjuda tillräckligt med resurser. 
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Detta kommer även ha en negativ påverkan på nyanlända elevers lärande eftersom 

det kommer ta tid för dem att lära sig språket. Om de inte kan språket kan de inte 

följa med i undervisningen. Därmed riskerar de att känna sig exkluderade, vilket i 

slutändan kommer resultera i att mycket dyrbar tid från lärares sida men även 

elevernas kommer gå till spillo för att skolan inte har skapat rätt förutsättningar som 

elever och lärare behöver för att arbeta och lära sig. Inom det pragmatiska 

perspektivet är det gynnsamt om elever lär sig saker som de kan ha nytta av i livet 

utanför skolan Dewey (1985). Det är är relevant för undervisningen av nyanlända 

elever. Lärare bör undervisa elever på ett sätt så att elever kan ha nytta av de 

kunskaper som finns utanför skolan där allt är nytt för dem eftersom de nyligen har 

kommit till ett nytt land. Skolan kan och bör rusta dem med verktyg som de kan ha 

för att klara sig utanför skolan.  

6.1.1 Slutsats 

Lärare anser att förberedelseklass gynnar nyanlända elever. Detta eftersom skolan 

idag brister i att tillhandahålla de resurser som de nyanlända eleverna behöver för att 

aktivt kunna delta i undervisningen på lika villkor som övriga elever. 

Direktintegrering kan tillämpas om skolorna tillhandahåller tillräckligt med resurser 

som hjälper eleverna i sin kommunikation. Lärare anser dock att sådana resurser 

saknas. 

6.2 Metoddiskussion  

Studien är noga genomfört med stöd av den metodologi som beskrivs i metodkapitlet. 

Studiens forskningsfrågor är besvarade och processen som lett fram till svaren är 

transparant beskriven. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är uppfyllda, allt 

som vi har refererat till är angivet i referenslistan. Studiens pålitlighet och 

trovärdighet är beprövade vilket kan ses i följande underavsnitt. Där beskrivs även 

hur sanningskriterier har uppfyllts och kapitlet avslutas med reflexivitetavsnittet . 

Därmed anser vi att studien är korrekt genomförd.  

Vi anser att valet av kvalitativa intervjuer är relevant för denna studie och att det gav 

oss ett omfattande material. För att öka studiens omfattning och på så vis samla in 

mer material hade vi kunnat använda oss av enkäter samt fler informanter. Detta kan 

ha bidragit till en mer varierande datamängd. Dock anser vi att vi i förhållande till 

studiens omfattning har valt rätt metod. 

Valet av informanter har bidragit till studiens tillförlitlighet. Det var viktigt att de 

informanter som intervjuades hade rätt erfarenhet och bakgrund. Hade vi valt 

informanter slumpmässigt eller låtit någon annan styra valet hade vi med all 

sannolikhet fått fram en empiri som skiljer sig avsevärt från den nuvarande. Vi är 

också medvetna om att valet av skolor har färgat det resultat vi fått. Vi valde skolor 

med stor mångkultur. Om vi valt skolor med ett få antal nyanlända elever kan 

resultatet ha blivit ett annat. Det resultat vi fått anser vi dock är tillförlitligt tack vare 

informanternas breda kunskap och erfarenhet av att arbeta med nyanlända elever.   
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6.2.1 Pålitlighet och trovärdighet  

För att uppnå ett giltigt och rättvist resultat har vi valt att följa Tivenius (2015) 

rekommendationer om validitet och reliabilitet. Med stöd av tidigare nämnda 

metodologi har studien noggrant genomförts. Den insamlade datan har varit rik 

eftersom vi använd semistrukturerade intervjuer för att informanterna ska ha fritt 

utrymme till att besvara frågorna. Det bör även understrykas att studien har en 

redovisad reflexivet samt uppfyllda sanningskriterier. Datainsamlingen och studiens 

urval har kritiskt granskats av oss själva, detta för att se om vi har fått giltiga och 

tillförlitliga data.  

Reflexivitet  

Inför denna studie gick vi in med en inställning om att vara objektiva och har så 

lyckats förbli under arbetets gång. Vi hade en uppfattning om ett observerat problem 

och en önskan om att få veta mer om problemet. Vi hade hört talas om 

förberedelseklass men ej mött lärare som arbetat med denna undervisningsform. Vi 

visste också att det inte längre är vanligt att nyanlända elever blir placerade i 

förberedelseklass men vad anser lärare om detta? Vi har inte haft ett intresse eller 

önskan om att studiens resultat ska peka åt ett eller annat håll. 

Sanningskriterier 

För att studiens resultat ska vara rimligt bör de olika sanningskriterierna vara 

uppfyllda. Tivenius (2015) redogör innebörden av de tre sanningskriterierna. 

Koherenskriteriet innebär att studiens tolkning ska vara enhetlig och inte 

motsägelsefull. Rimlighetskriteriet innebär att tolkningen av studien ska vara rimlig. 

Det sista kriteriet är korrespondenskriteriet vilket innebär att hela studiens tolkning 

utgår utifrån det valda teoretiska perspektivet som i detta fall är pragmatismen. Vi 

anser att vi i vår studie har uppfyllt de ovannämnda kriterierna. Vi har inte stött på 

några överraskningar under skrivprocessen och därmed har rimlighetskravet 

uppfyllts. Studiens resultat har redogjorts på en allmän abstraktionsnivå samt att 

resultatet mött studiens bakgrundslitteratur, med detta har även 

korrespondenskriteriet uppfyllts. Studiens resultat visar delar av studiens helhet 

därför anser vi att vi även har uppfyllt koherenskriteriet.  

6.3 Framtida forskningsfrågor  

Eftersom studiens resultat väcker flera intressanta frågor skulle det vara intressant 

att göra en undersökning i syfte att få en djupare kunskap om hur lärare i 

förberedelseklasser arbetar med nyanlända elever. Detta för att se hur nyanlända 

elever blir rustade för att sedan kunna gå över till en ordinarie klass. Det vore också 

intressant att utforska hur stor betydelse förberedelseklass har för nyanlända elevers 

framgång i skolan. Med framgång menas då resultat men även hur väl de integreras 

och trivs i skolan.   
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Förberedelseklass  

 Vad tycker du om förberedelseklass?  
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med förberedelseklass?  
 Tycker du att nyanlända elever ska börja i en förberedelseklass innan en 

ordinarie klass? motivera ditt svar.  
 Vad tycker du att förberedelseklass kan ge eleverna som de annars saknar? 
 Vad kan förberedelseklass bidra till för elevernas lärande? 

Direktintegrering 

 Vad tycker du om direktintegrering?  
 Vilka är fördelarna och nackdelarna med direktintegrering?  
 Tycker du att nyanlända elever ska direkt integreras i en ordinarie klass eller 

börja i en förberedelseklass innan en ordinarie klass? motivera ditt svar.  

Undervisning 

  Är det något du anser saknas för de nyanlända eleverna i den ordinarie 
undervisningen?  

 Vilken kunskap anser du är viktigast att nyanlända elever har när de börjar i 
skolan? Är din upplevelse att nyanlända elever har eller saknar denna 
kunskap? 

 Vilka utmaningar har du som lärare med att undervisa nyanlända elever? 
 Vad anser du att dessa utmaningar beror på? Vad tycker du att skolan ska göra 

för att stötta eleverna? 
 Hur jobbar du med att underlätta för de nyanlända eleverna i dessa 

utmaningar? 
 Vad är den stora skillnaden med att undervisa elever som har gått i 

förberedelseklass och elever som inte gått i förberedelseklass? Vilka 
utmaningar finns det? 

 Hur tar du som lärare tillvara på elevernas erfarenheter i din undervisning?   
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Bilaga 2, Missivbrev 

Missivbrev  

Hej! 

 Vi är två lärarstudenter som läser termin 6 av grundlärarprogrammet på 

Mälardalens högskola. Vi ska skriva vårt självständiga arbete på grundnivå inom SO 

ämnena. Vi har tänkt att ta reda på och forska i hur lärare upplever att det är att ta 

emot nyanlända elever. Syftet med arbetet är att jämföra hur lärare i F-3 upplever det 

att ta emot elever som gått i förberedelseklass samt elever som ej gått i 

förberedelseklass. Vilka skillnader kan det finnas enligt lärarna?  

Vi kommer att forska i ämnet med hjälp av litteratur men för att riktigt kunna 

fördjupa oss behöver vi ha dina tankar och åsikter om ämnet. Det är din erfarenhet 

och utbildning som kommer ge oss svar. Vi vill därför genomföra en intervju med dig. 

intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och består av X frågor. Du tillfrågas härmed 

om deltagande i denna undersökning. 

I denna studie kommer vi att följa Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 

som är, informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Dessa principer innebär att vi som genomför studien är 

skyldiga att informera er om studien, vi måste ha samtycke från alla som deltar i 

studien, det insamlade materialet från intervjuerna kommer endast att användas i 

denna studie, ingen person eller plats kommer nämnas i vår studie. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. 

Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen DiVA. 

Med vänliga hälsningar  
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