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Abstract 
 

Syftet med detta arbete var att kartlägga vilka undervisningsmodeller som 

dominerat svensk grundskola för nyanlända elever. Hur skolor organiserar 

undervisningen. Det finns olika sätt att göra detta och aspekter som ses 

som framgångsfaktorer. Litteraturstudien är baserad på forskning inom 

ämnet svenska som andraspråk där författarna diskuterar för- och 

nackdelar med de två dominerande undervisningsformerna, 

förberedelseklass och elevers direktplacering i ordinarie klass.  

Arbetet har också belyst vilka faktorer som påverkas nyanlända elevers 

hälsa i skolan.  

 

Nyckelord: Nyanlända, förberedelseklass, undervisning, integration, social 

tillvaro 

 

The reason for this essay is to get more knowledge about how schools 

organize education for newly arrived students in Sweden. To read about 

this and study researchers and authors I’ve seen what they recommend 

and heard about earlier success stories. The students are either in a class 

where they only study the swedish and english language and math or they 

are involved with the swedish speaking students in all subjects in school. 

This essay will discover advantages and disadvantages about different 

types of way to organize school. This essay have also highlighted the 

factors that affect newcomers health in school.  
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Inledning 
 
I utbildningen grundlärarprogrammet för grundskolans senare del med 

inriktning på svenska som andraspråk ska studenterna skriva ett 

examensarbete där vi genom en litteraturstudie granska forskning inom 

valt ämne för att få en stor och bred grund till vad forskning säger inom det 

ämne studenten valt att skriva om. Detta arbete kommer för mig att handla 

om organisationen kring nyanländas roll i den svenska skolan. Det finns 

olika sätt att arbeta med nyanlända elever och lärare i svensk skola 

upplevs ha bristande kunskaper att hantera nyanlända elever. Eleverna har 

annat modersmål och språket ställer högre krav på samspelet mellan 

lärare och elever (Kaya 2016).  

 

Skolverkets styrdokument säger att andraspråkselever ska ges möjlighet 

att utveckla sina kunskaper inom språket men också få ta del av det 

svenska samhället. Skolans roll för integration ses som viktig (Skolverket 

2011). Förberedelseklass är ett vanligt sätt att organisera skolgången för 

nyanlända och ska ses som en språngbräda och inslussning in i den 

ordinarie undervisningen som innefattar att eleverna läser alla skolans 

ämnen i en klass med svensktalande elever (Bunar 2012). En annan viktig 

aspekt i arbetet blir att belysa hur nyanländas sociala situation ser ut i 

skolan. Det kan vara elever vars föräldrar flyttat hit på grund av arbete men 

det kan också vara elever vars tillvaro präglats av flykt från krig eller 

politiska ändamål.  

  

Problemställning 
 
Läget i skolan har blivit mer allvarligt. Skolresultatet har blivit sämre och 

antalet nyanlända elever har ökat som en konsekvens av det oroliga läget i 

världen. Utvärderingsavdelningen hos Skolverket säger i sin senaste 

rapport från 2015 att skolsegregationen påverkat resultaten och elever 

med olika bakgrunder sällan samverkar. Skolan har ett uppdrag som man 

inte klarar i stor utsträckning att möta alla barn efter deras egna 

förutsättningar (Skolverket 2015). Problemen som finns är att mottagandet 
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av elever är bristfällig, organiseringen av skolan är på många håll 

otillräcklig och att lärare i alla skolans ämnen inte vet hur de ska ta hand 

om eleverna med svag språklig nivå. Det finns ett stort språkligt hinder i 

vägen som gör det svårt för eleverna att fånga in ämnesstoffet de utsätts 

för varje dag. Bristen på kunskap och tid hos lärarna drabbar dessa elever 

då det ges lite tid och utrymme för anpassningar av bland annat material 

för eleverna, detta resulterar många gånger i att de får samma material 

som elever med svenska som modersmål. I en fältstudie upplever elever 

skolan som en skrämmande plats där ångesten tar över deras liv i form av 

för svåra uppgifter och för högt tempo. En elev beskrev skolan som en 

metafor. Det är två bilar som startar samtidigt. Läraren och eleverna med 

svenska som modersmål åker i en bil, i en fart som de båda hanterar. 

Nyanlända elever och elever med annat modersmål sitter i en annan bil 

som går mycket långsammare och då blir det svårt att följa med i tempot. 

Metaforen ger ett intryck över hur eleverna känner sig i skolan och detta 

resulterar i att elever känner en stor oro och blir mycket trötta (Nilsson 

Folke I: Bunar 2015: 60).  

 

Sverige är en av de största mottagarna av asylsökande i EU. 2014 och 

2015 mottogs ca 230 000 ansökningar (www.migrationsverket.se). Det 

finns ett stort behov av ökad medvetenhet hos lärare i svensk grundskola 

eftersom elevantalet ökar och fler nyanlända elever påbörjar skolgång i 

Sverige. Det finns också behov av fortbildning hos lärare och rektorer för 

att anpassa skolan för nyanlända elever. Jag hoppas kunna reda ut en del 

frågetecken kring nyanländas skolgång och vilket tillvägagångssätt som 

fungerar bäst genom att titta på forskning.   

 

Begreppsdefinition 
 
Nyanländ: Definitionen av en nyanländ elev i grundskola är en elev som 

varit bosatt utanför Sverige och som börjat skolan efter höstterminen med 

start efter att eleven fyllt 7 år. Det har alltså att göra med hur gammal 

eleven är och inte hur länge den varit i Sverige. Dock kan en elev ses som 



 

 3 

nyanländ i max fyra år (https://www.lararforbundet.se/artiklar/lagen-andras-

for-nyanlanda-elever).  

 

Förberedelseklass: En nyanländ elev kan få sin undervisning i 

förberedelseklass. Det är en utbildningsform som får räknas till max två år 

av elevens skoltid och det kan se olika ut beroende på hur skolan 

organiserar sina resurser. En förberedelseklass är bara beräknat till 

skolans kärnämnen (Skolverket 2015). 

 

Ordinarie klass: Är den undervisningsform som sker efter att eleven läst i 

förberedelseklass. En del skolor har ingen förberedelseklass utan eleven 

får direkt vid skolgångens start börja i ordinarie klass. Här läser eleven alla 

skolans ämnen som alla andra elever om inte rektor beslutar något annat 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-

larande/allmanna-rad-1.244790).  

 

Studiehandledning: Studiehandledning på modersmål ska styrka elevernas 

kunskapsutveckling i olika ämnen för att hjälpa eleverna att komma så nära 

skolans mål som möjligt. Elever med annat modersmål får träffa en 

pedagog med två/flerspråkiga kunskaper för att vägleda dem genom 

arbetet. En elev som inte klarar av att följa undervisningen på svenska har 

rätt att få studiehandledning på modersmålet (Skolverket 2015).  

 

Modersmål: Eleven har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan om 

eleven har en eller flera föräldrar i hemmet som har annat språk än 

svenska, talar annat språk i hemmet än svenska och har grundläggande 

kunskaper i modersmålet. Med vissa andra kunskaper kan även 

adoptivbarn ha möjlighet till modersmålet även om de inte uppnår 

ovanstående krav för modersmålsundervisningen. Undervisningen får 

enbart ske på skolans språkvalstid, elevens val eller utanför ordinarie 

undervisningsschema. Eleverna får betyg i modersmålsundervisning 

(http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/ratten-till-att-

utveckla-sitt-modersmal-1.239311).  
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Inkludering och Integration: Det är viktigt att särskilja dessa två begrepp 

eftersom inkludering är helheten som ska anpassa dig till mindre delar och 

integrering är de mindre delar som ska anpassa sig till helheten 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/inkluderande

-skola-1.173803). Detta betyder att i en inkludering ska skolan som helhet 

anpassa sig för att inkludera elever som kommer med speciella 

omständigheter och i en integrering är det eleverna som kommer med 

speciella omständigheter som ska anpassa sig till skolan.  

 

Svenska som andraspråk: svenska som andraspråk får läsas av elever 

som har ett annat språk än svenska som modersmål eller elever som har 

svenska som modersmål men som tagits in från skolor i utlandet. På skolor 

står rektor som yttersta ansvar vid beslutandet om eleven ska läsa svenska 

eller svenska som andraspråk. (http://www.andrasprak.su.se/om-

oss/vanliga-frågor/grundskola/vilka-elever-får-läsa-svenska-som-

andraspråk-1.82188). Värt att notera är att de båda kursplanerna väger lika 

mycket för framtida studie på gymnasie- och universitetsnivå.  

 

 
Syfte 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att studera hur man organiserar 

skolgången för nyanlända elever i grundskolans senare år. Att studera 

forskning kan resultera i att se positiva och negativa delar om olika sätt att 

organisera undervisningen. Arbetet ska också belysa vilka faktorer som 

påverkar nyanlända elevers hälsa i skolan. 

 

Frågeställningar 
 

o Vilka organisationsmodeller dominerar svensk skola för nyanlända 

elever? 

o Vad finns det för framgångsfaktorer att presentera i undervisningen 

för nyanlända elever? 

o Vilka förhållanden påverkar nyanlända elevers välmående i skolan? 
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Metod 
 
Arbetet är en litteraturstudie där frågeställningar besvarats genom att 

granska och analysera relevant forskning inom ämnet. Litteraturen är 

forskning i form av avhandlingar, böcker och vetenskapliga texter.  

 

Datainsamling 
 
Jag har använt mig av olika sökmotorer för att finna relevant information. 

De sidor jag använt mig av är DiVA, Google Scholar och Summon via 

Högskolan Dalarna. Jag har beställt litteratur inom ämnet svenska som 

andraspråk från olika bibliotek. Jag insåg tidigt att en del sökord var för 

breda och sökningarna blev stora. Jag begränsade min sökning och 

använde mig mest av sökningen nyanlända skola som visade sig vara en 

stor framgång. Jag har använt mig av material från Skolverket som senaste 

åren tagit fram litteratur om just nyanlända och deras utbildning. Det som 

Skolverket tagit fram är hjälpmedel för skolor som har ett flöde av 

nyanlända elever och om studiehandledning samt 

modersmålsundervisningen. Skolverkets material innehåller mycket tips 

och råd till lärare som är kopplade till Lgr 11.  
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Examensarbete 
1 

       

 Databassökning               

 Databaser Sökord Avgräns-
ningar Träffar Lästa 

Abstract 
Använda 
avhandlingar 

Använda 
böcker Årtal 

 Google Scholar nyanlända 
skola inga 5030 10 1 0 2004 

 Diva Nyanlända 
skola fulltext 48 8 1 1 2000, 

2010 

 Diva nyanlända 
skola inga 63 9 1 1 2006, 

2013 

 Summon Hda nyanlända 
skola fulltext 19 5 - - - 

 Summon Hda nyanlända 
skola inga 41 6 1 1 2003, 

2011 

 Google Scholar Svenska som andraspråk 
skola inga 6530 11 1 1 2008, 

1995 

 Diva Svenska som andraspråk 
skola inga 104 7 - 1 2008 

 Diva Svenska som andraspråk 
skola fulltext 75 - - - - 

 
Högskolan 
Dalarna  

svenska som andraspråk 
skola inga 51 4 - - - 

 
Högskolan 
Dalarna  

Svenska som andraspråk 
skola fulltext 29 - - - - 

 Kumla bibliotek Nihad Bunar  1 1 - 1 2015 

 Örebro bibliotek Nihad Bunar  1 1 - 1 2012 

 Bokus Att undervisa nyanlända 1 1 - 1 2016 
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Källkritik 
 
Valet av litteratur har noggrant studerats efter målgrupp, ämne och 

författare. Forskning finns med från nutid men även forskning från 90-talet 

som har spelat en stor roll i jämförelser och slutsatser som tagits. Jag har 

använt ett kritiskt förhållningssätt i användandet av materialet jag valt och 

studerat om materialet är pålitligt. 

 

Etiskt förhållningssätt 
 
Arbetet innehåller referenser som är noga utvalda. Stora delar av 

referenserna är material som tillhandahölls innan arbetet började skrivas 

och har använts på ett korrekt sätt i form av referat och citat. Vid lånade 

bilder har även referat lämnats under bilden. Det finns referenser som 

hittats genom andra, tidigare skrivna studentuppsatser som givit mig input 

att tillhandahålla en bredare referenslista. Här har det refererats till 

originalkällan (boken/författaren) och inte till studenten som skrivit arbetet.  

 

Bakgrund 
 
Det här kapitlet kommer att handla om vad forskare och Skolverket säger 

om nyanlända elever och deras skolgång. Detta kommer även kopplas 

ihop med en del iakttagelser som gjorts under utbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning (hädanefter VFU).  

 

Vad anser forskare om situationen? 
 
Det ökade elevantalet i svensk skola gör att lärare dagligen möter 

svårigheter som de tidigare inte mött. Enligt Nihad Bunar (2015) kommer 

elevantalet öka ännu mer. Under 2014 kom 31 000 nyanlända under 18 år 

till svenska skolor. Bunar menar att vi kommer se upp emot 60 000 nya 

elever närmsta fyra åren om läget i mellanöstern och Östafrika fortsätter 

(Bunar 2015).  

 

I sin bok Att undervisa nyanlända skriver Anna Kaya (2016) om många 

intryck från hennes erfarenheter och vardag i skolan. Anna arbetade 



 

 8 

mestadels i förberedelseklass. Hon tar upp flera viktiga aspekter varför 

nyanlända inte får den utbildning de har rätt till. Hon menar att okunskapen 

i hela ledet från huvudman via rektorn ner till lärarna är den största orsaken 

till varför inte eleverna får en adekvat utbildning. Skolinspektionen gav 

2009 en sammanfattning på vad som behöver förbättras. 

 

- Nyanlända får inte den utbildning de har rätt till 

- Det saknas ofta gemensamma riktlinjer, kompetensutveckling och 

diskussioner i kommunerna om hur undervisningen ska organiseras 

och drivas 

- Eleverna placeras rutinmässigt i förberedelseklasser där 

undervisningen är lika för alla oavsett elevernas olika bakgrunder, 

förutsättningar och behov. 

- Nyanlända elever får ofta undervisning avskild från övrig utbildning 

och övriga elever. 

- Eleverna får inte studiehandledning på modersmålet i den 

utsträckning de behöver. 

- Kunskap om nyanlända elevers rätt till utbildning saknas i hög 

utsträckning bland personalen i skolorna. 

- Nyanlända elever upplever att de inte blir visade respekt och hänsyn 

för sina olika bakgrunder (Kaya 2016). 

 

Under min VFU har jag märkt att många av dessa punkter fortfarande lever 

kvar trots att det är en sju år gammal sammanfattning och detta styrks av 

Kaya som också menar att många av dessa punkter är högst relevanta i 

dag och hon diskuterar vidare om problematiken att det är extra svårt för 

lärare eftersom de får en sådan viktig roll i ungdomarnas liv. Skolan är 

deras nya vardag och ett ställe som ska ge intryck om ett tryggare liv och 

en plats för lärdom. Svårigheten blir att möta eleverna med likgiltig 

undervisning. Att i en skola kunna arbeta med en utarbetad plan och möta 

eleverna likvärdigt (ibid). 
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Vad står det i Lgr 11 om undervisningen för svenska som 
andraspråk? 
 
I Skolverkets värdegrund skriver man att undervisningen ska anpassas till 

alla elever oavsett vilken bakgrund eller erfarenhet man har (Skolverket 

2011). Här vill jag förtydliga att detta inte gäller kursplanen i svenska som 

andraspråk utan alla ämnen i grundskolan. Svenska som 

andraspråkslärare är ofta bra på att anpassa sin undervisning till 

nyanlända elever men på samma sätt ska skolan kunna anpassa 

undervisningen i alla andra ämnen. Det är orimligt att en nyanländ elev ska 

läsa samma typ av texter som en elev som har svenska som modersmål 

eller varit i Sverige tillräckligt många år för att inte längre ses som nyanländ 

(ibid).  

 

Resultat 
 
Detta kapitel kommer behandla analysen kring de två mest dominerande 

undervisningsformerna som vi har i Sverige. De två mest dominerade är 

förberedelseklass och det som jag i detta arbete valt att kalla för ordinarie 

undervisning. Det kommer också nämna flera framgångsfaktorer som 

forskare pekar på såsom modersmålsundervisning och 

studiehandledningens. Kapitlet kommer också belysa vad som påverkar 

nyanlända elevers hälsa.   

 

Förberedelseklass 
 
Förberedelseklasser är när nyanlända elever placeras i en grupp utanför 

den ordinarie undervisningen. Med hänvisning till skollagen om särskilda 

undervisningsgrupper med anpassad studiegång där avvikelse från 

skolans timplan kan anordnas. Förberedelseklasser är inget svenskt 

fenomen utan används i stora delar av världen (Fridlund 2011). 

Internationell forskning kallar detta för pull-out classes (Candappa 2000). I 

förberedelseklasser studerar eleverna tills lärare bedömer att eleverna kan 

ta ett naturligt steg till ordinarie undervisning. Förberedelseklasser ska 

skapa en språklig miljö där svenska språket sätts som huvudfokus. Den 
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bärande tanken bakom denna undervisningsform är att eleverna ska få 

grundläggande kunskaper i svenska för att senare kunna förstå språket i 

ordinarie undervisning. Nyanlända elever behöver tid att acklimatiseras sig 

i svensk skolmiljö. En generell uppskattning är att eleven spenderar ca två 

år i förberedelseklass (Juvonen 2015 I: Bunar 2015). Skolverket menar att 

det inte finns någon lag eller skyldighet hos skolor att inrätta 

förberedelseklass men att det är en lämplig undervisningsform för 

nyanlända elever för att eleverna ska nå en tillräckligt hög språklig nivå 

(Skolverket 2016) En gemensam nämnare för andraspråkselever som går i 

förberedelseklass är att ingen av dem kan det svenska språket som 

behövs för att klara skolan i Sverige. Det är inte tillåtet att skolor enbart 

sätter sina elever i förberedelseklass under hela skoltiden utan eleverna 

måste få möjlighet att läsa i ordinarie klass i ett eller flera ämnen. Det är 

rektor som avgör hur skolan lägger upp sin undervisning för nyanlända 

elever efter vad som är lämpligast för skolan (ibid). 

 

Vanligt är att elever som kommer till Sverige som nyanlända direkt får en 

klasstillhörighet där de har sin hemvistelse. Eleverna läser mestadels 

svenska men även matematik och engelska får plats i den här typen av 

undervisning. Elevgruppen är inte åldersadekvat och det är en anledning 

till att det är svårt att arbeta med gruppkemi menar Kaya (2016). Det finns 

svårigheter med förberedelseklass eftersom eleverna ibland ska vara med 

på de praktisk-estetiska ämnena och där går efter resterande delen av 

skolans schema så de är i ständig rörelse vilket försvårar situationen att 

lägga ett schema som passar alla. En del lektioner kan läraren ha 15 

elever, nästa lektion kan innehålla 5 elever. En del byter skola, en del byter 

kommun och en del blir utvisade. Insikten för läraren att när den lyckats 

kommunicera med eleverna är det dags att låta dem gå till ordinarie 

undervisning försvårar relationsarbetet (Kaya 2016). Nivågrupperingar som 

sker i förberedelseklass har också visat sig vara dåligt för eleverna när de 

studerar svenska eftersom de elever som hamnar i lågnivågrupper får 

oftast en undervisning som är på lägre nivå än vad de behöver och får inte 
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tillräcklig utmaning än vad elever som blir placerade i högnivågrupper får 

(Axelsson 2004 I: Hyltenstam och Lindberg 2004: 509). 

Det är viktigt att rektor på skolan som står som ytterst ansvarig är 

involverad och visar sitt pedagogiska ledarskap. Många 

förberedelseklasser blir isolerade och tillhör inte skolans gemenskap 

eftersom de sällan träffar andra elever. Vardagen för förberedelseklassen 

kan se olika ut men oftast styrs verksamheten av få undervisande lärare 

bortom rektorns styrning. Enligt skolinspektionen (2014) ses det som en 

framgångsfaktor om rektorn tar sitt ansvar för undervisningen och ser till att 

eleverna blir undervisande av behöriga lärare i alla ämnen som eleverna 

läser (Skolinspektionen 2014).  

 

Integrationsverket gjorde en undersökning 2003. Med hänsyn till att 

undersökningen är 13 år gammal finns intressanta slutsatser med för att 

förstärka det som fortfarande konstateras, att skolans lärare har en stor 

okunskap kring nyanlända elever. Undersökningen gjordes i tre stora 

kommuner i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö) och en i Danmark. 

Resultatet av undersökningen var att städer som Stockholm och Göteborg 

saknade en policy för nyanlända elever i skolan och hur undervisningen 

skulle organiseras. Rapportens författare Mathias Blob gjorde denna studie 

2003 där han översiktligt kollade hur storkommuner anordnade 

mottagande och organisering av skolgången för nyanlända i 

förberedelseklass och språkintroduktion (gymnasieskolans svar på 

grundskolans förberedelseklass) och kom fram till att det var otydligt vem 

som hade ansvar för denna typ av organisation och att det lämnades 

vidare och skapade en förvirring. Rapporten visade att det fanns en stor 

svårighet hos eleverna i skiftet från förberedelseklass till ordinarie klass 

och att det vanligaste tillvägagångssättet var att eleverna successivt gick 

igenom denna övergång med några få lektioner till en början för att sedan 

öka antalet lektioner. Blob (2003) menar att en gemensam nämnare för 

övergången var att det saknades rutiner och vägledning i övergången. Han 

menar att kommunikationen med studiehandledaren blev en viktig faktor 

för en lyckad övergång eftersom eleverna behövde mycket stöttning i 
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början med ett slags inslussningssystem där undervisningen skulle ske 

flerspråkigt. Han ansåg att skolan generellt behöver ökat antal flerspråkig 

personal. Deras kompetens behövde utnyttjas i både undervisning samt i 

kontakt med föräldrar/vårdnadshavare för att göra undervisningen bättre 

för nyanlända elever (ibid).  

 

Positiva och negativa faktorer för förberedelseklass 
 
Kaya (2016) menar att undervisningen i förberedelseklass visats sig vara 

bra för många elever men pekar också på ett flertal studier som hon inte 

nämner att det finns negativa aspekter med denna undervisningsform som 

hon själv upplevt. Hon säger att många av hennes elever inte fått den 

undervisning som de har rätt till och att de ofta får stanna i klassen för 

länge för att det inte finns någon naturlig övergång eller någon som kan 

organisera detta på ett bra sätt. Hon menar att skolorna inte organiserar 

undervisningen på detta sätt för att elevernas behov kräver det utan för att 

skolan har ett utarbetat sätt som man anser fungerar. Slutsatsen blir att 

alla elever, oavsett skolbakgrund, kunskaper, färdigheter går inom samma 

mall för hur skolan vill organisera sin undervisning. Det är beslut fattade på 

gruppnivå utan att se det som kan vara bäst för individen (Kaya 2016). 

 

En annan negativ aspekt med förberedelseklass är att elever riskerar att 

hamna efter kunskapsmässigt i skolans andra ämnen. Det finns ingen klar 

regel för hur länge elever ska gå i förberedelseklass men man säger att 

elever inte ska gå för kort tid men heller inte för lång tid. Wigg (2008) tar 

upp en lösning som innebär att eleverna bör gradvis övergå till ordinarie 

undervisning för att så småningom ses som alla andra elever men med 

stöd i modersmålet (Wigg 2008). Elever ser även detta som problematiskt 

och det påverkar dem på så sätt att kvalitén på undervisningen uppfattas 

som dålig och som meningslös. Eleverna strävar tidigt att få hoppa upp en 

nivå eller flytta till ordinarie klass. Att gå i enskild segregerad undervisning 

gör att kulturkrockar blir ännu tydligare. Eleverna lär sig inte svensk kultur 

och anser att lärare inte har tillräckliga kunskaper om deras kultur (ibid). 

Förberedelseklassen ger utrymme för inkludering i form av en social 
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trygghet och en god pedagogisk idé om samverkan med övriga skolan men 

med att tiden i klassen oftast blir långvarig. Eftersom att tiden oftast blir för 

lång i förberedelseklass resulterar det i en värdeladdad exkludering och 

isolering (Nilsson Folke I: Bunar 2015). 

 

Monika Eklund (2003) är negativt inställd till förberedelseklass. Hon menar 

att skolan inte tar ansvar för elevernas kunskaper eller behov och att det 

skulle kunna gå att göra bättre. Hon menar att eleverna utsätts för mer 

segregation än integration eftersom undervisningen hålls utanför skolans 

övriga lokaler vilket gör eleverna åsidosatta och ges ingen möjlighet att 

socialiseras med svenska ungdomar men också att elevernas modersmål 

inte prioriteras på rätt sätt eftersom så stort fokus läggs på svenska 

(Eklund 2003). I förberedelseklassen får eleverna sällan träffa andra lärare 

än deras svenska som andraspråkslärare och detta skapar en otrygghet för 

en framtida övergång. Om ämneslärare blev mer involverade i nyanlända 

elever i förberedelseklass skulle de även ha en större insikt i elevernas 

kunskaper och egenskaper (Skolinspektionen 2014). 

 

Ordinarie undervisning 
 
Denna organisatoriska modell grundar sig i nyanlända elevers 

direktplacering i ordinarie undervisning. Den bärande pelaren här är att 

lärandet och språkinlärning sker i en kontext där språket används och ses 

som naturligt. Här ges tillfällen för eleverna i möten med svenska elever 

och lärare och det sker en integration med jämnåriga som talar svenska. 

En stark tanke för forskare som förespråkar denna typ av undervisning är 

att mötet som sker leder till en inkludering i skolans målsättning till 

integrering. Under 70-talet fanns nästintill enbart förberedelseklasser men 

när man ansåg att det fanns brister i detta lades många klasser ner och 

man började placera nyanlända elever i ordinarie undervisning. Det var 

låga skolresultat hos de nyanlända eleverna som gjorde detta möjligt och 

tillämpningen trädes i kraft (Bunar 2015).  
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Det finns vissa svårigheter som bör nämnas när elever med språkliga 

hinder sätts in i ordinarie undervisning. Dels har jag själv mött dessa under 

min VFU på olika skolor där svårigheten ligger hos ämneslärare att ta sig 

an nyanlända elever eller elever överlag som läser svenska som 

andraspråk. Juvonen (2015) skriver i sitt kapitel att nyanländas biljett in i 

skolan är språket. Precis likt samhället så bemöts elever med olika 

ansikten och olika mötessätt från människor i deras omgivning beroende 

på språkets utveckling. En elev med liten språklig förmåga bemöts med 

osäkerhet från både andra elever och lärare. Elever med stor språklig 

förmåga bemöts med större säkerhet. Här görs en liknelse. Svenska 

samhället ses som ett hus, där ingången är dörren på framsidan. Dörren är 

låst men nyckel ges ut till dem som kan språket. De som inte kan språket 

får ingen nyckel. Detta tyder på att språket är nyckeln till integration 

(Juvonen 2015 I: Bunar 2015).  

 

Ett annat vanligt sätt om hur skolor organiserar undervisningen för 

nyanlända är genom att låta eleverna ta del av undervisningen med 

ordinarie klass i form av praktisk-estetiska ämnena i skolan. Här används 

ett mycket mer universellt språk och eleverna behöver inte kunna 

målspråket så pass för att kunna utöva arbetsuppgifterna på lektionerna. 

De teoretiska ämnena däremot ställs andra krav för att kunna prestera i 

(Axelsson & Magnusson, 2012). Mötet mellan eleven och läraren ses som 

en stor resurs för elevens utveckling. Mötet ger eleven framgångar i skolan 

och ju mer eleven lär sig, desto mer stärks den studiemässiga självbilden 

och det kan ge ett ökat engagemang för studierna (Axelsson 2004 I: 

Hyltenstam och Lindberg 2004).  När eleverna placeras i ordinarie klass 

ges dem möjlighet att bygga upp sitt eget nätverk men det är också då som 

svenska elever får möjlighet att bjuda in till gemenskap. Idrottslektionerna 

är ett bra exempel på hur ett gemensamt språk kan tillämpas. Med kroppen 

i form av aktioner kan en elev visa och den andra kan härma och där sker 

en öppen kommunikation som ger någon slags förståelse av vad det 

betyder. Samma sak kan göras i musik, bild, slöjd och hemkunskap men är 

svårare i svenska och engelska. Matematiken lämnar jag utanför eftersom 
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den har ett eget språk som uppfattas mer komplext. Att ge nyanlända 

bästa förutsättningar har visat sig vara svårt. Skolverket menar att arbeta 

språkinriktad är en framgångsfaktor. Eleverna kommer möta texter i skolan 

som de tycker är svåra och utmanande och som ibland till och med kan 

uppfattas som omöjliga. Här behöver eleverna stöd i form av 

studiehandledning där eleven tillsammans med studiehandledaren kan räta 

ut de ord och fraser som eleven inte behärskar. Det som också bör tas 

tillvara på är att eleven kan visa sina kunskaper på olika sätt på bästa 

språket. Det skulle kunna betyda att eleven skriver svar på prov på 

modersmålet och studiehandledaren är med och hjälper ämnesläraren att 

rätta provet. Att skriva prov på modersmålet får ske i alla ämnen förutom i 

svenska (Skolverket 2016). 

 

Lgr 11 säger att alla elever ska ges hänsyn för individens behov, 

förutsättning, erfarenhet och tänkande. Lärares uppgift blir att organisera 

och genomföra arbetet så att eleven ges förutsättningar till förståelse och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Skolverket 

2011). En nyanländ elev är inte den andra lik. En elev kan ha upp mot flera 

års skolbakgrund och vara van vid text och skrift. En annan elev kan ha 

obefintlig skolbakgrund där text och skrift är helt nytt för dem. Det spelar 

heller ingen roll vilken ålder de anländer till Sverige i. De flesta kommuner 

har en kartläggningsenhet där man tar reda på elevernas kunskaper innan 

de börjar skolan. En del kommuner har flerspråkiga pedagoger som kan 

hjälpa eleven med studiehandledning men det kan också vara så att en del 

elever har ett mindre språk där denna hjälp inte finns och där möter vi 

ytterligare ett bekymmer eftersom det inte finns en fysisk person i 

kommunen som kan minoritetsspråket. Det kan med andra ord vara svårt 

att ta reda på vad eleven kan vilket är grunden för individanpassning 

(Juvonen 2015 I: Bunar 2015). Lindberg (2009) menar att detta är 

framtidens stora utmaning inom läraryrket och inte bara rektor eller 

svenska som andraspråkslärare utan även för lärare i alla andra ämnen av 

undervisning i svensk skola för nyanlända elever och elever med svenska 

som andraspråk (Lindberg 2009).  
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Pauline Gibbons (2010) har tagit fram en modell om krav och stöd. Denna 

modell bygger på fyra olika hörnstenar där stöd ges i hög och låg stöttning 

samt kraven på eleverna är höga eller låga. Elever som blir placerade i 

ordinarie undervisning och inte får någon anpassning får alldeles för höga 

krav på sig. Lärare har ett stort ansvar i att formulera undervisningen så att 

den utmanar eleverna. Gibbons menar att lärare ska ha höga krav på 

eleverna för att uppnå detta men det måste tas till hänsyn att alla elever är 

olika och klarar olika höga förväntningar. Gibbons säger att kognitiva 

utmaningar är viktigt men att det kräver också att eleverna ges en adekvat 

stöttning som ett komplement till kravbilden (Gibbons 2010). 

 

Modell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild: Kaya 2016). 

 

Modellen kan ses som fyra olika undervisningsmiljöer. Den grönmarkerade 

är den som förespråkas där elever ges höga krav men också hög stöttning. 

Kaya kallar detta för det nyttiga lärandet med koppling till Vygotskijs tankar 

om den närmaste, proximala utvecklingszonen som i sin tur betyder att 
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individen kan klara sig en bit på egen hand men det är i samspelet 

tillsammans med någon annan som lärandet sker maximalt. Med höga krav 

kan det slå emot eleverna och därför ställer det höga krav på lärarna som 

måste hjälpa eleverna med hög stöttning i arbetet (Kaya 2016). När det 

visar sig att arbetet är för svårt och komplext för dem tar det oss vidare in i 

frustrationszonen som är den vanligaste zonen för nyanlända elever 

eftersom lärare uppfattar att det inte finns tillräckligt med tid för att anpassa 

efter elevernas förmåga och krav. Här blir kraven för höga och tillräckligt 

med stöttning ges inte. Eleverna inser att de inte klarar av arbetet och 

frustrationen tar vid. Det som oftast sker när läraren inte känner att den har 

tid är att man förflyttar eleverna ner i uttråkningszonen eftersom man tror 

eleverna kan arbeta mer självgående med det material som de får. 

Konsekvensen blir att eleverna får lågt intresse för uppgiften och 

motivationen sjunker. När eleverna hamnar i trygghetszonen är det för att 

läraren inte ser tidsbrist utan läraren ger eleven den tid den behöver med 

stöttningen men att kunskapen om elevens förmåga är svag och därför ger 

man eleven för enkelt material att arbeta med och det blir för lite lärande 

vilket man kan se i avsnittet om förberedelseklass där många elever 

uppfattar att de inte får tillräckligt svåra uppgifter att arbeta med (ibid).  

 

Det är viktigt för elever som kommer till svensk skola att fortsätta utveckla 

sitt förstaspråk som en framgångsfaktor för andraspråket. Elever är ofta 

snabba och duktiga att tillägna sig baskunskaper i nya språket som gör att 

man kan göra sig förstådd samt förstå lärarens instruktioner. Snabbt ställs 

det dock höga krav på eleven när skolrelaterade språkfärdigheter ska läras 

i olika ämnen (Holmegaard & Wikström 2004 I: Hyltenstam & Lindberg 

2004). Skolverket menar att det tar mellan sex och åtta år att lära sig och 

ta till sig ett skolspråk i ett nytt språk. Skolverket menar att ett fungerande 

arbetssätt med nyanlända elever i ordinarie undervisning är att hela skolan 

arbetar efter en likvärdig plan. Det betyder att alla lärare, oavsett ämnen 

utgår ifrån liknande språkstrategier och fokuserar på innehållet i 

ämnesundervisning och inte på övningar med isolerade ord och fraser 

tagna ur sitt sammanhang (Skolverket 2016). Detta menar också 
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Holmegaard och Wikström (2004) som i sitt kapitel säger i att svenska som 

andraspråk är ett centralt ämne för nyanlända elever. (Se modell 2) 

Svenska som andraspråk ska samverka med övriga ämnen som ses som 

en bro mellan skolan olika ämnen. Det är när eleverna läser svenska som 

andraspråk som svårigheter i andra ämnen kan tas upp eftersom det är en 

plats där alla elever möter språkliga svårigheter. Elever som inte förstår en 

teoretisk uppgift i ett annat ämne kan alltså använda svenska som 

andraspråksämnet till att förklara dessa svårigheter och därför samverkar 

ämnena med varandra. I svenska som andraspråk får eleverna med sig 

språkliga regler samt att öva sina färdigheter i olika muntliga och skriftliga 

genrer. Författarna menar att det inte räcker. Nyanlända elever måste 

också snabbare lära sig ämnesrelaterat språk som de möter läroböcker. 

Svårigheten är inte bara att lära sig ämnesinnehållet utan nyanlända elever 

har även språket som de måste lära sig (Holmegaard & Wikström 2004 I: 

Hyltenstam & Lindberg 2004). 

 

Modell 2: 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild lånad från 

Holmegaard & Wikström 

2004 I: Hyltenstam och 

Lindberg 2004) 

 

 

En annan aspekt som tas upp som en framgångsfaktor är prioriterad 

timplan. Det betyder att eleverna kan läsa mindre tid i ett ämne för att läsa 

mer tid i ett annat ämne. På så sätt kan ämnet svenska som andraspråk 
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fokuseras för att ge eleven snabbare baskunskaper i svenska och vänta 

med att ge sig på ett mer abstrakt språk som eleverna möter i form av So-

ämnen och No-ämnen (Skolverket 2016). 

 
Studiehandledning och modersmål 
 
Modersmålets betydelse som en framgångsfaktor 
 
Flerspråkighet är en resurs som en del av våra barn i skolan har. Att vara 

flerspråkig betyder att man antingen från födsel lärt sig två språk eller fler 

språk samtidigt eller att man utvecklar ett andraspråk men har kunskaper i 

sitt förstaspråk. Detta passar in på de flesta av våra nyanlända elever i 

skolan och det viktigaste är att de får möjlighet att utveckla förstaspråket i 

samband med andraspråket eftersom språken hjälper varandra i 

inlärningen (Skolverket 2015).  

 

”The second component, language development, incorporates both 

development of the second language and continuous development of the 

first as well as literacy development in both languages. Second language 

development, at every level of proficiency, benefits from a natural and rich 

use of spoken and written language. Furthermore, both languages are 

needed to secure an on-going language and knowledge development for 

school success” 

(Nilsson & Axelsson 2013). 

 

Axelsson beskriver vidare i annan litteratur att förutom vikten av att 

använda sig av båda språken är det dessutom viktigt för framgången i 

skolan. Modersmålet kan ge eleven stor hjälp med skolan i skolans alla 

ämnen då eleven kan få använda språket för att förmedla sina kunskaper 

när andraspråket inte räcker till (Axelsson 2004 I: Hyltenstam och Lindberg 

2004). Alla elever som inte har svenska som andraspråk ska som regel 

erbjudas modersmålsundervisning men eleven har också rätten att avstå 

detta om eleven så önskar (Skolverket 2015).  
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Studiehandledningens roll i undervisningen 
 

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver 

det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin 

ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får 

ges studiehandledningen på det språket i stället för på modersmålet, om 

det finns särskilda skäl.                                                  (Skolverket 2015).  

 

Monica Axelsson ser studiehandledning som en stor framgångsfaktor för 

nyanlända elever. Det är centralt att eleven kan använda sitt förstaspråk i 

många av skolans ämnen för att vissa sina kunskaper och för inlärning. 

Studiehandledningen måste komma i fokus så att eleverna får det rätta 

stöd som de behöver. Eleven ska ges alla förutsättningar att få utföra en 

uppgift så bra som den kan och om det ska göras på svenska eller 

modersmålet ska inte spela någon roll så länge eleven får visa sina 

kunskaper (Axelsson 2004). Bunar menar att stödinsatsen är en avsaknad 

inom skolan och ser detta som problematiskt och oroväckande (Bunar 

2010). Detta styrks av Magnusson som säger att stödinsatsen behöver ges 

mer utrymme och tas mer på allvar och menar att avsaknaden av 

studiehandledning ger resultat i att eleverna får sämre studieresultat. 

Många elever anser att det tar för lång tid att lära sig något i form av att 

studiehandleda sig själva när det går mycket fortare att få det förklarat för 

sig på sitt förstaspråk (Axelsson & Magnusson 2012). Detta menar även 

Andersson, Lyrenäs och Sidenhag (2015) som nämner studiehandledning 

som en av fyra framgångsfaktorer för nyanlända elever i svensk skola. 

Faktorerna är: modersmålsundervisning, förtroende till att eleverna har 

förmågan, lärarkompetens, samverkan mellan hemmet och skolan samt att 

eleven ska ha möjlighet att få studiehandledning (Andersson, Lyrenäs och 

Sidenhag 2015). En äldre studie från 1995 tar också upp 

studiehandledningen som en viktig komponent för elevernas studier. Att 

eleverna får en möjlighet till studier utan avbrott för språkfel eller 

språkbekymmer. Författaren menar att nyanlända elever får stora problem 

under högstadietiden eftersom eleverna får texter på en svenska som de 
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ännu inte behärskar och detta gör att de inte kan anta sig skolans ämnen 

och därför är det många som misslyckas (Rodell Olgac 1995).  

 

Nyanländas sociala situation 
 
Enligt migrationsverket har skolan en plikt att se till att ett nyanlänt barn 

eller ungdom kommer till skolan. Om eleven inte kommer till skolan ska 

detta undersökas varför. Nyanlända elever ska erbjudas en likvärdig 

skolgång som alla andra barn (Migrationsverket 2015). Andersson, 

Lyrenäs och Sidenhag (2015) skriver i sin bok om att särbehandling av 

dessa elever är vanligt i skolan och att det är något som vi måste arbeta 

bort. De nyanlända eleverna ska inte se dessa elever som en homogen 

grupp utan målsättningen ska alltid vara att eleverna ska integreras med 

svenska barn och ungdomar. Arbetar skolan inte aktivt med detta kommer 

nyanlända barn att dra sig till varandra och bilda en egen homogen grupp 

och då är det för sent, då måste arbetet ta nya vägar för integration 

(Andersson, Lyrenäs, Sidenhag 2015).  

 

Ellneby (2008) menar att det är kunskapsbrist som gör att kulturkrockar 

sker. Om vi i svensk skola inte lär våra svenska elever om ämnen som 

kultur och religion så kommer vi automatiskt skapa konflikter. Hon menar 

att okunskapen är till grund för våra handlingar. Vi får kunskap genom 

media och internet och skapar oss en uppfattning och om inte skolan möter 

denna kunskap som ges till våra ungdomar så kan de inte lära sig om 

mindre aspekter såsom vardag och värderingar. Det är också kunskapen 

bland pedagoger som måste uppdateras, lärare måste kunna möta dessa 

ungdomar och leda dem i riktningar för att hjälpa dem. Att öka kunskapen 

skulle även ge en minskad rasism, eftersom författaren menar på att 

rasismen bygger på okunskap eller kunskap lärt genom fel forum, såsom 

media och internet (Ellneby 2008). Skolans bemötande blir en viktig del för 

nyanländas sociala situation eftersom många konflikter och åsikter bygger 

på fördomar. Att arbeta i skolan som pedagog gör det extra viktigt att inte 

ha några fördomar eftersom författarna menar på att detta smittar av sig på 

de svenska eleverna. Detta kan i sin tur leda till att svenska elever inte tar 
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kontakt med utländska elever på raster eller utanför skolan. Även här 

påpekas språket som en viktig punkt för att nyanlända elever ska få en 

chans till att kunna socialisera sig (Melander och Stretmo 2014). 

Malmström (2006) menar att det är viktig att lära nyanlända elever om 

rutiner i vardagen. Att bara undervisa eleverna och tro att det är ens enda 

jobb är fel. Eleverna har inte samma förutsättningar som många andra 

barn i skolan utan behöver vuxna som leder dem till besluttagande, 

attityder, bemötande och hur man beter sig i möten med andra. Malmström 

menar att lärare för dessa elever ska utöva lika mycket social skola som 

ämneskunskap i skolan (Malmström 2006).  

 

Melander och Stretmo (2014) hävdar att skolan måste ha en högre 

acceptans med nyanlända elever. Eleverna har varit med om mycket och 

detta måste man visa hänsyn för. Elevernas hälsa kan vara orsaken till att 

skolan går dåligt eller att eleven beter sig dumt. I och med det som de gått 

igenom är vanliga symptom i skolan att de känner sig trötta, deprimerande, 

stressade och oroade. Eleverna måste först och främst må bra mentalt för 

att kunna nå resultaten i skolan. De måste åtminstone finna en inre fred. 

Författarna menar att deras illamående kan smitta av sig bland andra barn 

och ungdomar och därmed skapa en oro i klassrummet (Melander och 

Stretmo 2014). Att nyanlända elever drabbas av posttraumatisk stress är 

inget konstigt utan väldigt vanligt (Malmström 2006). 

 
Diskussion 
 
Arbetets syfte var att undersöka vilka olika undervisningsformer som finns 

för nyanlända elever i svensk skola. Det finns två undervisningsformer som 

dominerar. Förberedelseklass och elever som blir direktplacerade i 

ordinarie undervisning med svenska elever.  

 
Skolverket och skollagen 
 
Under flertal tillfällen har jag refererat till vad skolverket säger i Lgr11 och 

även riktlinjer från skollagen. Det som utmärks mest är elevernas rätt till 

utbildning och att lärare har i sitt uppdrag att anpassa utbildningen till 
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eleverna. Dels ska lärare anpassa undervisningens alla moment till en nivå 

som eleverna kan möta men också ge förutsättningar till att eleverna 

socialiseras i svensk skola och formas till demokratiska medborgare. Det 

tas också upp om världens internationalisering som en väsentlig del i 

skolan och att skolan ska ta sitt ansvar att förmedla en förståelse och 

sympati hos elever. Att öppna upp för förändring och ta emot nya elever i 

skolan.  

 

Koppling till VFU 
 
Jag skulle vilja dra kopplingar till min egen erfarenhet i både arbete och 

VFU perioder när jag varit ute. Jag ser en stor brist i skolan som också tas 

upp hos flertalet forskare. En stor utmaning är att skapa grupper i skolan 

där elever accepterar varandra. Skolan har en vi och dem känsla som är 

svårarbetad. Jag drar slutsatsen att både elever och lärare är osäkra. Det 

finns en osäkerhet om hur mycket av språket som nyanlända elever kan. 

Osäkerheten driver elever till att inte ta kontakt och därför händer inte 

mötet som man eftersträvar. En hel del lärare har samma svårigheter. Man 

frågar ofta svenska som andraspråksläraren om elevens språkkunskap i 

stället för att själv försöka skapa en uppfattning om hur mycket eleven kan 

och därefter anpassa sitt material till elevens behov. Nyanlända som möter 

svenska elever vars rädsla ligger i att ta kontakt skapar också en osäkerhet 

hos de nyanlända eleverna. Möts man hela tiden av elever som inte tar 

kontakt så görs det inte från deras håll heller. Det bildas en mindre bra 

spiral som jag tycker syns tydligt. Litteraturen tar upp många autentiska 

berättelser från olika fältstudier där elevberättelserna pekar åt samma håll. 

Det är vi och dem. Lärare kan i form av gruppindelningar hjälpa elever att 

skapa kontakter. Detta ger eleverna situationer där de ibland måste 

undersöka lite själva hur mycket kommunikation som kan ske.  

 

Förberedelseklass 
 
Jenny Nilsson Folke (2015) har ett kapitel i Nihad Bunars bok som handlar 

om en studie hon gjort hos tre olika skolor i Sverige. Skolorna var olika 

stora och hade olika stora klasser och elevgrupper som var nyanlända. 
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Hennes slutsatser var bland annat att elever uppfattar förberedelseklassen 

som en plats att vila på. Hon menar att flertalet av eleverna som slutat i 

förberedelseklassen ofta kommer tillbaka dit under raster för att de kände 

en hemvistelse där. Det gav en social trygghet. Hon beskriver också 

lärandet som en pyramid där förberedelseklassen var basen i pyramiden. 

Det var den viktigaste biten för att forma elevernas kunskapsutveckling och 

resan mot målen i skolan samt att lära eleverna vägen till en lyckad 

samhällsintegrering. Hon uppfattade att elever kände sig ganska trötta på 

förberedelseklassen efter en tid och att de kände att för varje dag de 

spenderade där minskade chanserna till betyg i de ämnen som dem inte 

läste. Hennes största punkt var ändå separation och åtskillnaden som 

elever mötte. En elev säger:  

 

” Jag önskar att vi kunde prata med dom. Alltså, andra elever i skolan. 

Vanliga elever. För att jag vågar inte så mycket” (Nilsson Folke I: Bunar 

2015) 

 

Den här åtskillnaden skapar en känsla att det är lite pinsamt att gå i 

förberedelseklass. Det betyder att man inte hör hemma eller hör till resten 

av skolan (ibid). 

 

Eleverna får ingen direkt kontakt med andra elever i skolan. Även om det 

är så att elever kommer till praktisk-estetiska ämnena med klassen så blir 

känslan att eleverna kommer på besök. Detta har jag också märkt under 

min VFU att dessa besök sällan ger eleverna möjlighet att socialiseras utan 

lärarna sätter gärna nyanlända elever i egna grupper och sedan spenderar 

mycket tid med eleverna för att få dem att komma igång som resulterar i en 

kompromiss där eleverna inte riktigt förstått hela instruktionen men får 

utföra arbetet ändå. Här anser jag att man istället bör använda sig av 

eleverna som lärarresurser. Låt eleverna lära varandra i ett gemensamt 

språk som faktiskt kan utövas med andra delar än munnen.  
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Ordinarie undervisning 
 
Denna typ av undervisningsform har inte varit lika beprövad. Litteraturen 

beskrev att uppkomsten av denna var på grund av låga resultat bland 

nyanlända elever som gått i förberedelseklass. Dock fanns ingen litteratur 

som beskrev om det skett en förändring av resultateten sedan man införde 

detta på 90-talet. Däremot är det mer vanligt idag att elever hamnar i 

ordinarie undervisning från början med en anpassad studieplan där 

svenskämnet prioriteras.  

 

Päivi Juvonens (2015) har gjort en studie som handlar om skolor där elever 

blir direktplacerade i klass. Analysen tar upp berättelser från lärare 

(ämneslärare) som tar emot eleverna. Frågeställningen är om de anser att 

eleverna är redo för en placering i ordinarie klass. Lärarna är överens om 

att eleverna inte är redo för att bli placerade i ordinarie klass. Det är en 

tydlig bild om att lärare anser att eleverna behöver mer svenska innan de 

kommer in i deras klassrum. Dock är lärarna relativt överens om att den 

största fördelen med denna typ av undervisning är att eleverna får kontakt 

med jämnåriga svenska ungdomar (Juvonen I: Bunar 2015). Det går alltså 

att dra slutsatsen att lärare i svenska som andraspråk och forskare är till 

stora delar överens om att nyanlända elever behöver in i ordinarie klass för 

att organisationen med förberedelseklass har för många brister. Dock är 

ämneslärares uppfattning till stora delar överens om att eleverna inte är 

redo för placeringen i ordinarie klass.  

 

Nivåanpassningen har diskuterats men jag skulle vilja jämföra 

nivåanpassningen som sker till nyanlända elever ska vara minst lika viktig 

som nivåanpassningen till svenska elever med annan problematik. Elever 

med begränsad litteracitet behöver också en nivåanpassning. Dock är 

uppfattningen att det inte ges lika mycket tid och kraft att individanpassa 

arbetet åt nyanlända. Studiehandledningen är ett krav för att detta ska 

fungera. Ämneslärare har ingen utbildning gällande nyanlända elever utan 

en vanlig bild är att man lämnar samma material till alla elever och anser 

att studiehandledaren ska hjälpa eleven till lärandet.  
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Undervisningens nivåanpassning 
 
Gibbons modell (2010) som finns förklarat tidigare i detta arbete är en 

intressant faktor för nyanländas lärande och skolgång. I förberedelseklass 

har det diskuterats att elever uppfattar undervisningen som stundtals 

meningslös och för enkel men med större möjlighet till stöttning. Den 

ordinarie undervisningen kan ses som för svår och komplex undervisning 

med för lite stöttning. Jag vill nämna en studiehandledningstjänst på 

internet som jag lärde mig under senaste VFU perioden. Den heter 

Inläsningstjänst och den har studiematerial översatt av flerspråkiga 

pedagoger. Här kan eleverna lyssna på en text både på svenska och på 

sitt modersmål. På så sätt kunde eleverna få hög utmaning och hög 

stöttning i form av texten inläst på deras bästa språk.  

 

Metodanalys 
 
Examensarbetet är en litteraturstudie. Metoden som använts har givit ett 

tydligt svar på vilka olika undervisningsformer som dominerar i svensk 

skola. Det har givits en tydlig bild av vilka förutsättningar skolor behöver för 
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att ge nyanlända elever det stöd som behövs för en lyckad skolgång. I 

vissa fall har det varit nödvändigt för arbetet att använda sig av längre 

referenser för att kunna ge så tydligt svar på vad forskare vill säga. 

Sökningen av litteratur har varit bra. Många andraspråksforskare har med 

lång erfarenhet analyserat de dominerande sätten att undervisa nyanlända 

elever och även gjort fältstudier med djupare analyser.  

 
Vidare forskning 
 
I hela min utbildning är det här något jag funderat över. I min kommun med 

ca 20 000 invånare finns det tre högstadieskolor med nyanlända elever och 

alla skolor organiserar undervisningen på olika sätt. Detta var anledningen 

till varför jag valde att skriva om detta. Det har givit mig svar på många 

frågor och jag ser ingen anledning att inte fortsätta forska inom detta. Det 

jag skulle vilja få reda på i framtiden är mer statistik på vilka skolor som får 

fram bäst resultat. Jag skulle vilja veta om man kan se ett mönster när man 

tittar på elever som slutat skolan och se vilka skolor som tar fram flest 

elever redo för gymnasiet. Det är också vitalt att se på synen hos 

ämneslärare att nyanlända elevers språkliga förmåga ses som otillräcklig 

för att delta i undervisningen. Det är oroväckande att den uppfattningen 

och intrycket jag fått under mina VFU-perioder stämmer överens. Det 

samverkar inte med skolverkets riktlinjer som lärare arbetar utifrån.  
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