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Abstract:  
Den här uppsatsen har undersökt hur nyanlända elever upplevde skolans bemötande, 

mottagande och organisation samt hur detta har påverkat deras skolvardag samt deras 

övriga vardag. Undersökningen visade att deltagarna i största allmänhet har en positiv 

upplevelse av skolans bemötande, mottagande och organisation, samtidigt som man 

kunde se att det fanns brister i kartläggning och tillgång till material på modersmålet. 

Dessutom fanns det brister i hur lärarna arbetade med integration och det 

interkulturella förhållningssättet, vilket bidrog till klyftor mellan nyanlända elever och 

svenska elever som påverkade deltagarnas trivsel i skolan. Detta påverkade även 

deltagarnas övriga vardagsliv, då uppdelningen på skolan gjorde det svårt för 

deltagarna att ta kontakt med svenska ungdomar, vilket de menar har påverkat deras 

språkinlärning. Det visade sig också att skolan har fungerat som en fristad för vissa 

deltagare, i en annars traumatisk och tung livssituation.   
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Inledning  
  

Att komma till ett nytt land innebär många känslor och omvälvande situationer för 

den nyanlände. Ulrika Jepson Wigg (2011) har skildrat en rad unga människors 

upplevelser och erfarenheter av att fly och komma till ett nytt land. Jepson Wigg 

(2011) skriver att de nyanlända sällan själva får komma till tals, trots att det råder 

många åsikter kring den här gruppen av människor. Jepson Wigg (2011) bidrar i sin 

skildring med kunskap om hur det kan påverka en människa att tvingas bryta upp och 

fly till ett annat land, och börja om. Hon framhåller att skolan är en inkörsport till 

samhället för dessa människor och därmed bär ett stort ansvar (s. 7).  

  

I grundskolans värdegrund och uppdrag står det att alla elever ska erbjudas likvärdig 

utbildning, där allas individuella behov möts med hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper (Lgr11, s. 8). I Skolverkets allmänna råd 

om utbildning för nyanlända elever (2016) tar man upp vilka ansvarsområden de olika 

instanserna i skolväsendet har i mottagandet av nyanlända elever. Här redogör man 

för vikten av att huvudman ansvarar för att mottagande rektor är delaktig i en initial 

bedömning av elevens kunskaper och informerar berörda lärare om hur detta arbete 

ska gå till, och att det finns resurser för att genomföra detta. Rektor ska sedan besluta 

om skolform och placering utifrån den initiala kunskapsbedömningen så att eleven får 

undervisning som möter dennes kunskapsmässiga och erfarenhetsmässiga behov, av 

lärare som är utbildade i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (Skolverket, 

2016).   

På grund av skolans viktiga roll för människor som börjar om i ett nytt land (Jepson 

Wigg 2011, s. 7) och det som formuleras i skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11, s. 

8) samt allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (Skolverket, 2016), är det 

intressant att titta närmare på hur och om organisationen av skolgången för dessa 

människor fungerar, och hur detta har påverkat och påverkar dem i sitt nya liv i 

Sverige.   

  

Syfte och frågeställningar  
  

Syftet med den här kvalitativa undersökningen är få en uppfattning om skolans 

organisation för nyanlända elever samt skolpersonalens förhållningssätt och 

bemötande genom intervjuer med tre nyanlända elever. Utifrån deltagarnas berättelser 

ska jag undersöka skolans organisation i förhållande till de riktlinjer som finns i 

Skolverkets allmänna råd (2016), och skolpersonalens förhållningssätt och bemötande 

utifrån tidigare forskning inom området. För att undersöka detta kommer jag att utgå 

från följande frågor:  

- Hur upplever eleverna skolans bemötande, mottagande samt 

organisation av deras skolgång?  

- Hur har detta påverkat eleverna i deras skolvardag? - 

 Hur har detta påverkat eleverna i den övriga vardagen?   
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Styrdokument  
  

I undersökningen har jag utgått från Lgr 11 (Skolverket) då samtliga av 

undersökningens deltagares berättelser om skolans bemötande, mottagande och 

organisation utspelat sig i grundskolan.   

  

Varje skola måste visa att man välkomnar människor från olika etniciteter, och att det 

kan vara en resurs för utförandet av uppdraget skolan har. I Lgr 11 (Skolverket, s. 7) 

står det att skolan ska ta ansvar för kulturella möten samt lyfta och bekräfta de 

kulturer som finns representerade. Fortsättningsvis står det att skolan som arbetsplats 

ska ha ett interkulturellt förhållningssätt, vilket innebär att skolledningen ska verka för 

att de som arbetar där ska ha en öppenhet och förståelse för mångkulturalitet och 

flerspråkighet. Att känna sig accepterad och bekräftad i sitt ursprung ger elever en 

trygg identitet, vilket skolan har som uppdrag att verka för.   

  

  

  

Bakgrund  
  

Hur man tar emot nyanlända elever och organiserar deras skolgång skiljer sig mycket 

åt mellan olika kommuner i landet. Wessman (2017) redogör för mottagandet och 

organisationen i sin kommun, och framhåller att det visat sig framgångsrikt. I den 

kommunen finns en gemensam mottagningsenhet dit människorna först får komma 

och göra obligatoriska kartläggningar. Därefter undervisas eleverna i svenska som 

andraspråk i åtta veckor, för att bekanta sig med det nya språket innan de börjar 

skolan. Inför skolstarten sker ett överlämningssamtal mellan mottagningsenhetens 

pedagoger och den mottagande läraren samt eleven, vårdnadshavaren och tolk. 

Eleven får därefter börja direkt i ordinarie klass med tillgång till all undervisning med 

en utformning anpassad efter nivå och behov, utifrån kartläggningarna som gjorts på 

mottagningsenheten. Dessutom friställs en lärare i svenska som andraspråk som 

hjälper och visar eleven runt den första skoldagen. Wessman (2017) menar att denna 

organisation eliminerar segregation och ger eleven en trygg start på sin skolgång i 

Sverige.   

  

Det är också viktigt att eleverna får tidigt och relevant stöd utifrån den kunskapsnivå 

som eleverna befinner sig på. Det är viktigt att eleverna kartläggs tidigt så att skolan 

kan utforma undervisningen efter deras behov och tidigare erfarenheter och 

kunskaper där den utförs av pedagoger som har kompetens inom språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt (Norberg Brorsson & Lainio 2015, s. 82).   

  

Vidare menar Axelsson (2013) att måste det finnas tillgång till studiehandledare på 

skolan, som kan stötta eleverna i sitt lärande, både på förstaspråket och på 

andraspråket och framhåller vikten av att eleverna får göra den kognitiva processen 

runt det de ska lära sig på sitt förstaspråk, parallellt med andraspråket, och att det ska 

bidra till ökad förståelse. För att lyckas med detta är det viktigt att rektorer ger 

svenska som andraspråkslärare, ämneslärare och studiehandledare tid för 

samplanering, så att undervisningen kan planeras, följas upp och utvärderas 

kontinuerligt (Norberg Brorsson & Lainio 2015, s. 83)   
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Fortsättningsvis är det avgörande för nyanländas skolframgång att hela skolan arbetar 

språk- och kunskapsutvecklande. Det är därför av stor vikt att det finns flerspråkigt 

material (Axlesson 2013) och att alla ämneslärare lyfter begrepp och arbetar med 

språket, parallellt med det innehållsmässiga arbetet.   

  

Trots teorier och praktiskt beprövade metoder som bevisar framgångsfaktorer för 

nyanländas lärarande presenterar Skolinspektionen (2009) en rad bristpunkter efter en 

granskning av nyanlända elevers skolgång. Bland bristpunkterna framhölls att 

nyanlända elever inte fick den undervisningen de hade rätt till, samt att det fanns 

bristande kunskaper hos ämneslärare om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Dessutom fanns det brister i hur ledningsgrupper samverkade för att organisera dessa 

elevers skolgång. Det presenterades att elever slussades in i förberedelseklasser där de 

satt avskilda från övriga skolan och fick undervisning som var generell, snarare än 

individanpassad. Dessutom saknades studiehandledning på elevernas modersmål och 

eleverna upplevde att de inte respekterades på grund av sin bakgrund 

(Skolinspektionen, 2009).   

  

Skolverkets allmänna råd om utbildning för nyanlända elever  
  

I Skolverkets allmänna råd (2016) står det att hemkommunen ansvarar för att 

nyanlända elever kommer i kontakt med skolväsendet så fort som möjligt och att de 

blivande eleverna och deras vårdnadshavare får information om utbildningsvägarna 

som finns.   

  

Vidare är det huvudmannens ansvar att anpassa organisationen av skolan utifrån 

elevernas individuella behov och fördela resurser utifrån behovet som finns på de 

olika skolenheterna (Skolverket, 2016). Detta innebär bland annat att skolorna får 

tillgång till behörig personal som gör det möjligt för eleverna att få den undervisning 

de har rätt till, till exempel svenska som andraspråk och modersmålsundervisning 

(Skolverket, 2016).   

  

För att kunna anpassa skolgången efter elevernas individuella behov måste en initial 

bedömning av elevernas kunskaper göras (Skolverket, 2016). Rektor ansvarar för att 

rutiner för initiala bedömningar följs av skolans personal och att resultatet av dessa 

används för att organisera elevernas skolgång utifrån kunskapsbehov. Dessa initiala 

bedömningar, eller kartläggningar, får senast ske två månader efter påbörjad skolgång 

(Skolverket, 2016).   

  

Efter genomförda kartläggningar ska rektor besluta om elevens placering i samråd 

med lärare övrig skolpersonal (Skolverket, 2016). Utöver att ta hänsyn till elevens 

kunskaper och ålder behöver rektor också ta hänsyn till sociala faktorer så att eleven 

får bra förutsättningar vad gäller social delaktighet (Skolverket, 2016). Om eleven får 

placering i förberedelseklass ansvarar rektor, lärare och övrig skolpersonal för att 

eleven så fort som möjligt kan delta i undervisning i ordinarie undervisningsgrupp 

(Skolverket, 2016). Rektor ska dessutom se till att de nyanlända eleverna omfattas av 

timplanen som gäller för alla andra elever. Rektor kan besluta om utökad timplan vid 

behov (Skolverket, 2016).   
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Vidare ska rektorn ansvara för att eleven får visa sina kunskaper på sitt starkaste 

språk, och behöver därför sträva efter att det finns studiehandledare tillhands som 

talar elevernas modersmål (Skolverket, 2016).   

  

  

Teoretiska utgångspunkter  
  

Skolan ska, som nämnts i avsnittet om styrdokument, verka för att all personal har ett 

interkulturellt förhållningssätt, vilket beskrivs nedan.   

   
Interkulturellt förhållningssätt  

  

Lahdenperä (2017) beskriver interkulturalitet som en process och en social, 

gränsöverskridande interaktion. I ett interkulturellt förhållningssätt är ömsesidig 

respekt, samt kunskap och förståelse för varandras olikheter central. Dessutom ska 

det vara jämställt socialt och mellan kön (s. 7).   

  

Det är viktigt för elevernas känsla av tillhörighet och identitet att alla ämneslärare har 

ett interkulturellt förhållningssätt. Det kan handla om att låta alla elevers modersmål 

och kulturer ta plats och samverka i undervisningen. Detta kan man exempelvis göra 

genom att arbeta transspråkande (Svensson & Torpsten, 2017), där man arbetar på 

elevernas modersmål och svenska parallellt. Eleverna använder alltså sina språkliga 

erfarenheter som en resurs i skolarbetet och blir bekräftade i sin identitet och 

bakgrund. Det interkulturella förhållningssättet kan också handla om att erbjuda 

eleverna material på deras modersmål för att stärka kunskapsinhämtningen. Enligt 

Axelsson (2013) måste det finnas flerspråkigt material i alla ämnen, så att eleverna kan 

utgå från sitt modersmål i lärandeprocesser. Det kan handla om svenska NO-böcker 

som är inlästa på arabiska eller dari. Att känna tillhörighet och bli bekräftad i sin 

identitet kan också uppnås av att arbeta med identitetstexter (Wessman, 2017), där 

man skriver olika typer av texter på flera språk, för att synliggöra men också utveckla 

de språk som man behärskar.   

  

   

  

Tidigare forskning  
  

Ing-Marie Parszyk (1999) har i sin doktorsavhandling genom tre delstudier undersökt 

grundskoleelevers upplevelser av skolan genom att låta eleverna fritt berätta. Syftet 

var att belysa hur det är att leva med de olika förhållningssätt som elever från etniska 

minoritetsgrupper möter i grundskolan. Av studien framgick det att eleverna var 

mycket ambitiösa i skolan, men att de stötte på problem kring det pedagogiska 

förhållningssättet, och att detta var problematiskt då skollivet inte enbart handlar om 

undervisningen, utan också om hur eleverna har det i den större delen av dagen. 

Vidare kom det fram att eleverna kände sig utanför och som en del av en avvikande 

grupp, nämligen invandrare. Dessutom var jämlikheten mellan olika sociala grupper på 

skolan obefintlig och eleverna mötte sällan intresse för deras kultur, samtidigt som 

tidigare erfarenheter och kunskaper inte tillvaratogs. Eleverna såg språket som en stor 
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svårighet, och uppgav att de var rädda för att inte förstå, samtidigt som att både 

eleverna och föräldrarna var rädda för språklig särbehandling för att det upplevdes 

tydliggöra deras tillhörighet till den avvikande gruppen. En konsekvens av svårigheten 

med språket var att eleverna inte upplevde sig duga. Slutligen kom det fram att 

eleverna upplevde sig bli rasistiskt bemötta och att den hårt segregerade skolan 

försvårade deras möjlighet att integreras i samhället.   

  

I Grönings (2006) avhandling som består av tre delstudier, var syftet i delstudie två att 

undersöka språk- och lärandeförhållanden i grundskoleklasser bestående av både en- 

och tvåspråkiga elever, där kunskaperna i svenska varierade bland de tvåspråkiga 

eleverna. Framförallt fokuserade man på de tvåspråkiga eleverna och deras 

klassrumslärande utifrån faktorer som språkbakgrund, tid i Sverige, deltagande i 

modersmålsundervisning och svenska som andraspråk, behärskning av svenska, 

kunskaper i skolans läsämnen och kamratrelationer. Undersökningen gjordes med 

hjälp av klasslärarna och skriftliga frågor till eleverna utformade efter tidigare nämnda 

faktorer. Totalt undersöktes tre klasser löpande under ett läsår.   

  

Av resultatet i delstudien (Gröning, 2006) framgick att modersmålsundervisning var 

lågt prioriterad på skolan och förlagd utanför ordinarie skoltid, utan koppling till övrig 

undervisning. Dessutom var lektionerna endast 30 minuter långa. Detta gjorde att 

eleverna inte gavs möjligheter att använda sitt modersmål som resurs i sitt lärande. 

Däremot var undervisningen i svenska som andraspråk högt prioriterad och 

välförankrad i styrdokumenten och hade tydlig koppling till skolans övriga ämnen. 

Vad gällde behärskning av svenska såg man att det inte hade något större samband 

med tiden de levt i Sverige. Man såg att många elever som levt i Sverige i många år, 

behärskade svenska på en lägre nivå en förväntat, vilket gjorde att man kunde dra 

slutsatsen att behärskning i svenska beror på när man började exponeras för svenska, 

snarare än hur länge man levt i Sverige. Dessutom rådde det försvårande 

omständigheter vad gällde inlärning av övriga ämnen i skolan. Det ämnesrelaterade 

språket var svårt för andraspråksinlärarna att lära sig, vilket ledde till svårigheter i 

framförallt SO-ämnena, som undersöktes närmare i delstudien. Vad gällde 

kamratrelationer undersökte man dessa utifrån val av arbetskamrat i grupparbeten. 

Man kunde se att valen var könsbundna, och bundna till grupptillhörighet, alltså 

flickor valde flickor och elever med svenska som modersmål valde andra elever med 

svenska som modersmål. Trots att det poängteras att just undersökningen om 

kamratrelationer var väldigt begränsad, kunde man ändå få en indikation om att 

språkbakgrund är kopplat till status och identitet, samt grupptillhörighet.   
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Metod  
  

Metoden för undersökningen baserar sig på kvalitativa intervjuer där meningstolkning 

av deltagarnas upplevelser är central. Jag har valt intervjuer som metod då det är 

lämpligt när man vill undersöka åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

(Denscombe 2017, s. 268).  

  

I följande avsnitt presenterar jag först vilka urval och avgränsningar jag gjort samt 

deltagarna i undersökningen. Därefter beskriver jag genomförandet av 

undersökningen och intervjuerna och slutligen görs en reflektion kring 

forskningsetiska perspektiv.   

  
Urval och avgränsningar  

  

Då föreliggande undersökning främst fokuserar på grundskolan har valet på deltagare 

fallit sig naturligt då samtliga deltagare börjat grundskolan vid sin ankomst till Sverige.  

Jag har dock valt två deltagare som för tillfället går på gymnasiet, eftersom jag ville få 

tillgång till reflektioner kring villkoren som faller under syftet för undersökningen och 

äldre elever förmodas kunna reflektera djupare över mellanmänskliga möten och 

livssituationer. Valet av deltagare har gjorts utifrån syftet med undersökningen, där jag 

ska undersöka deltagarnas upplevelser av skolans mottagande, bemötande och 

organisation, vilket har gjort det relevant att välja deltagare som har erfarenhet av 

både förberedelseklass och undervisning i helklass. Då omfattningen och tiden för 

undersökningen är knapp har jag gjort ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2017) och 

använt mig av deltagare jag känner till. Jag har dessutom valt elever som behärskar 

svenska bra så vi kunde få ut så mycket som möjligt av intervjun och undvika 

språkliga missförstånd. Valet av just tre deltagare till antal har styrts av tiden och 

omfattningen av föreliggande undersökning.  

  
Deltagarna  

  

För att besvara mina frågeställningar i den här kvalitativa studien har jag intervjuat tre 

elever som vid olika tillfällen kommit till Sverige från ett annat land och börjat i en 

svensk grundskola. Deltagarna är 16 respektive 17 och 18 år. 16-åringen har jag valt 

att kalla Sebastian, 17-åringen kallar jag Tom och 18-åringen har jag valt att kalla Erik. 

Sebastian kom till Sverige 2010 och har gått i två förberedelseklasser och i två svenska 

klasser. Tom kom till Sverige 2015 och fick då börja i en förberedelseklass innan han 

efter ett år slussades ut i en svensk klass. Erik kom också till Sverige 2015 och 

placerades i förberedelseklass och blev, precis som Tom, flyttad till en svensk klass 

efter ungefär ett år.    

   

Genomförande  

  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att kunna ändra 

intervjufrågorna (se bilaga 2) vid behov av att utveckla studien (Denscombe 2017, s. 

269). Intervjufrågorna utformades utifrån de rutiner som framstår som viktiga i de 

allmänna råden (Skolverket, 2016) och de metoder och teorier som presenterades i 

undersökningens bakgrundsavsnitt, som anses vara framgångsfaktorer för nyanlända 
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elevers utbildning. Intervjuerna genomfördes i personlig form, och inte gruppform 

(Denscombe 2017, s. 270). Detta för att jag ville låta informanten i lugn och ro berätta 

om sina erfarenheter utan påverkan/störning av andra som kan göra att viktig 

information uteblir. Intervjuerna ljudinspelades så jag kunde lyssna på dem igen och 

bearbeta dem i efterhand. Att spela in intervjuerna ger dessutom validitet till data 

genom att jag eliminerar ett återgivande beroende av mitt minne (Denscombe 2017, s.  

284).   

  
Databearbetning och analysmetod  

  

Analysmetoden jag använt mig av är induktiv och meningstolkande (Kvale & 

brinkmann, 2014). Detta innebär att jag vid bearbetning av intervjuinspelningarna valt 

ut specifika delar av intervjuerna som varit särskilt betydelsefulla för undersökningens 

frågeställningar. I och med att jag använt mig av semistrukturerade intervjuer har 

risken funnits att databearbetningen skulle bli tidskrävande (Denscombe 2017, s. 294), 

men då jag inte har transkriberat all data utan endast utvalda, särskilt betydelsefulla 

delar för undersökningens analysdel och resultat, har detta undvikits. 

Transkriberingarna har jag sedan citerat (Kvale & Brinkmann 2014, s. 330) i 

rapportens resultatdel och sedan gjort en meningstolkning med tydlig förankring i 

undersökningssyftet. Citaten kommer att presenteras i korthet tillsammans med 

sammanfattande och tolkande kommentarer av mig som undersökare (Kvale &  

Brinkmann 2014, s. 331). I citaten har jag valt att använda mig av skriftspråk då det är 

begripligare än det ordagranna talspråket. Då den här undersökningen inte syftar till 

att göra en språkanalys är talspråket oväsentligt i citeringen (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 331).  Jag har tolkat citaten utifrån nio punkter som tagits fram utifrån de 

faktorer som utmärks som viktiga i de allmänna råden för utbildning av nyanlända 

elever (Skolverket, 2016), som är viktiga för att uppfylla undersökningens syfte. Dessa 

punkter har beaktats under intervjuerna då information rörande punkterna varit 

viktigt för undersökningens resultat. Resultaten kommer också att belysas utifrån de 

bristpunkter (skolinspektionen, 2009) som presenterades initialt i den här rapporten, 

för att se om det finns något samband mellan dessa och det deltagarna berättat. De 

nio punkter som ligger till grund för analysen är:  

1. Information inför skolstart  

2. Kartläggning  

3. Skolform  

4. Stöd och tillgång till material på modersmål  

5. Kunskapsutveckling  

6. Modersmålsundervisning  

7. Undervisning i svenska som andraspråk  

8. Trivsel och socialt i skolan  

9. Trivsel och socialt på fritiden  

   
  

Forskningsetiska överväganden  

  

Jag är medveten om att min roll som intervjuare kan har påverkat de intervjuades 

attityd och inställning till deltagandet i intervjun (Denscombe 2017, s. 277). I det här 

fallet har det rått åldersskillnad och etniska skillnader mellan mig som intervjuare och 
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deltagarna. Dessutom har jag vid olika tillfällen undervisat deltagarna och det kan vara 

negativt i hänseendet att de ser mig som en auktoritär person, å andra sidan har jag en 

fördel i att ha jobbat med eleverna tidigare, då jag byggt upp en relation med 

deltagarna som kan verka positivt för deras förtroende för mig och det kan i sin tur ha 

bidragit till att deltagarna vågat berätta om sina erfarenheter relativt transparent. Jag 

som intervjuare har intagit en neutral och passiv roll i intervjusituationen och visat 

deltagarna att jag är där för att lyssna och lära, snarare än att reagera och bedöma 

(Denscombe 2017, s. 277-278).   

  

Deltagarna undertecknade en informations- och samtyckesblankett (se bilaga 1) innan 

påbörjad undersökning för godkännande av sitt deltagande (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 107-108). För deltagarna som ännu inte fyllt 18 år har även målsman tagit del 

av och undertecknat informations- och samtyckesblanketten. Deltagarna 

informerades om sin rätt att avbryta sitt deltagande när som helst samt att de 

anonymiserats och avidentifierats helt i rapporteringen, vilket inneburit att 

information som kunnat avslöja deltagarnas identitet uteblivit från rapporten (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 109-110). Jag har valt att använda mig av pseudonymer för att 

skydda deras identiteter.  

  

Som forskare har jag behövt reflektera över hur intervjun kunde komma att påverka 

deltagarna då de förväntats delge information som möjligtvis kan vara känslig. Det 

behövde säkerställas för deltagarna att det de delat med sig av inte kan drabba dem 

negativt, och att undersökningen är för ett gott syfte (Kvale & Brinkmann 2014, s.  

110). Vid ljudinspelningarna har deltagarnas integritet värnats om och 

ljudinspelningarna har hanterats med största varsamhet och endast funnits tillgänglig 

för mig som undersökare, och raderades så fort undersökningen avslutades 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 27).   

  

Resultat  
    

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de nio analyspunkterna som 

presenterades i rapportens metodkapitel.   

  
Information inför skolstart  

  

Av intervjuerna framgick det att samtliga deltagare upplevde att de hade fått 

information inför skolstarten så att de visste vilken lärare de skulle träffa, vilket 

klassrum de skulle vara i och vilken typ av grupp de placerats i. Två av deltagarna 

uppgav att de inför skolstarten haft ett möte med mottagande lärare och rektor, samt 

målsman och tolk, där de dessutom fått en rundvandring på skolan innan själva 

skolstarten.   

  
Ja precis. Så jag kom dit efter att skolan hade slutat en dag, och jag var där med läraren 
och min mamma. Vi pratade om hur klassen är och när jag ska börja och sådant. Så jag 
fick jag lite information om det, och dagen efter skulle jag börja skolan. På mötet som vi 
hade visade läraren oss runt i skolan och visade mig vart jag skulle vara. Min lärare mötte 
mig på skolgården första dagen också och visade mig till mitt klassrum där jag skulle ha 
alla mina lektioner. Sen fanns det tolk på persiska också, som var med på mötet, som 
översatte så vi verkligen förstod informationen (Sebastian).   
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Samtliga deltagare uppgav att de fått vänta en period innan de fick börja skolan. På 

frågan om de visste varför, svarade Sebastian att han kom till Sverige tidig sommar 

och därför fått vänta till hösten innan han kunde börja skolan. Erik trodde att det 

berodde på att det kommit så många flyktingar vid den tidpunkten och att det blev 

för många för skolorna att ta emot. Tom visste inte riktigt varför, men han trodde att 

det handlade om papper som behövde gås igenom och godkännas. Både Tom och 

Erik berättade också att de fått hemundervisning i svenska, under tiden som de 

väntade på att få börja skolan.  

  
Kartläggning  

  

Vad gäller kartläggningar har det sett olika ut för alla tre deltagare. Erik var bestämd 

kring att han inte fått göra något prov innan han placerades i skolan men Tom 

verkade tydligt komma ihåg att han fått göra tester och prov och vad syftet var, både 

när han skulle placeras i förberedelseklass och inför en eventuell placering i svensk 

klass:  

  
Ja, för att de skulle veta vad jag hade för nivå. Men det var inte på svenska, utan på mitt 

modersmål. Det var frågor om vad jag kunde och så i olika ämnen. Det var ett häfte som 

jag skulle läsa på mitt modersmål, sen fick jag svara på några frågor (Tom).  

  

Sebastian kunde inte svara på om han fått göra några särskilda tester eller prov innan 

placering i skolan, utan kunde endast komma ihåg att hans tidigare skolor skickat med 

material till den tredje kommunen, som visade vad han kunde:  

  

Jag hade med mig en mapp från mina tidigare skolor, där det stod allt jag gjort och 

kunde. Den lämnade jag till migrationsenheten i kommunen, och därifrån lämnades den 

till skolan, och det bestämdes att jag skulle gå i svensk klass men att jag skulle läsa till 

exempel svenska som andraspråk i en annan grupp (Sebastian).   

  

Skolform  

  

Samtliga deltagare blev placerade i någon form av förberedelseklass där de fick 

undervisning i ett begränsat antal ämnen, oftast av en och samma lärare. Erik uppgav 

dock att när de hade matte fick de träffa en mattelärare som jobbade med de ”svenska 

klasserna”, men Sebastian hade ingen kontakt med varken lärare eller elever från 

övriga skolan:  

  

Vi hade en lärare i nästan alla ämnen, förutom idrott. Men vi läste inte så många ämnen, 

typ bara svenska och matte för att träna extra på det och vi träffade inga andra klasser.  

Vi gjorde allt tillsammans hela tiden (Sebastian).   
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När Sebastian gick i förberedelseklass upplevde han att kriteriet för att få börja i 

reguljär klass var att uppnå svenska på en viss nivå. Han berättade att han jobbade 

hårt för att uppnå det, och när han tyckte sig kunna svenska på en nivå där han ansåg 

sig lämpad för att börja i svensk klass, blev han inte flyttad och det motiverades med 

att hans familj inte hade något fast boende. Han berättade att andra fick vara i reguljär 

klass, trots att de inte kunde svenska lika bra som honom.  

  

Tom berättade att han fick gå i förberedelseklass i ungefär ett år innan han fick börja i 

reguljär klass, dock fick han inte läsa alla ämnen från början:  

  

Först fick jag inte läsa alla ämnen med den svenska klassen. Jag var bara med på idrott, 

slöjd, bild och hemkunskap, musik. Ja, jag fick vara med på matte också (Tom).   

  

Förutom att Sebastian inte fick placering i en svensk klass, berättade han också att i 

den andra kommunen han bodde, gick alla som hade svenska som andraspråk i en 

helt egen skola, avskilt från alla andra elever. Han berättade att det var flyktingar och 

samer som gick där:  

  

I den andra kommunen som jag bodde höll de på med någon renovering av en skola, så 

där gick det bara elever som läste svenska som andraspråk. När vi hade slöjd och sådana 

grejer fick vi ta bussen till en annan skola. Det var annorlunda i jämförelse med den 

första kommunen jag bodde i. Även om jag hade fler ämnen som jag läste, kändes det 

annorlunda, eftersom vi i första kommunen jag bodde i, i alla fall träffade de svenska 

eleverna på rasterna. I den här skolan hade vi bara klassen. Det var bara vi liksom. Jag 

ville ju bara gå i en svensk klass. Om man tänker efter lär man sig ju av att ha språket 

runt sig, därför ville jag gå i svensk klass, för att lära mig mer (Sebastian).   

  

Tillgång till stöd och material på modersmål samt modersmålsundervisning  

  

Vad gäller tillgång till stöd på modersmålet råder det lite olika uppfattningar om vad 

som är att få stöd på sitt modersmål. Vid ett tillfälle är Erik fast bestämd kring att han 

inte fått stöd på sitt modersmål och framhöll dessutom att han inte tyckte det var 

nödvändigt:  

  

Nej det var det ingen som frågade. Men jag skulle inte läsa mitt modersmål ändå om de 

hade frågat. Men de har inte frågat heller, men om de hade frågat så hade jag sagt nej, 

för att jag inte behöver läsa mitt modersmål, för jag kan snacka och skriva och så (Erik).  

  

Dock vid ett senare tillfälle, berättar han att det funnits en studiehandledare på hans 

modersmål, som hjälpte dem ibland, som han valde att kalla ”tolk”. Han berättade att 

han tyckte det var bra att ha henne i början av skolgången, men när han lärt sig 

svenska så att han kunde göra sig förstådd på egen hand i de flesta situationer 

upplevde han att det var onödigt med ”tolk”.   
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Det kröp också fram att han använt inläsningstjänst på kemin, efter att han börjat i en 

svensk klass, där han hade möjlighet att lyssna på texterna de jobbade med på sitt 

modersmål. Dock berättade han att det finns olika variationer av hans modersmål och 

att det sällan översattes till hans variation av modersmålet i inläsningstjänst, så oftast 

hjälpte det inte så mycket. Han berättade också att han aldrig fått erbjudande om 

modersmålsundervisning.  

  

Sebastians tillgång till modersmålsstöd har sett lite annorlunda ut. Han berättade att 

han aldrig fått studiehandledning på sitt modersmål, där han poängterar att han inte 

behövt det. Han berättar också att han deltagit i modersmålsundervisning i två års tid 

och att det varit en positiv upplevelse för hans utveckling i det svenska språket:  

  

[Modersmålsundervisning] har jag hjälpt mig att minnas mitt modersmål, att läsa och 

skriva på mitt modersmål. Det är så nu att jag kan många ord på svenska som jag inte 

kan på mitt modersmål, så då har det blivit mycket bättre när jag har lärt mig på båda 

språken så att man förstår innebörden bättre (Sebastian).   

  

Även Tom berättade att han tackat nej till material på sitt modersmål:  

  

Jag tyckte det var viktigare att läsa svenska än mitt modersmål. Det var ju inte som 

pratade mitt modersmål i Sverige, jag ville lära mig svenska. Jag hade ju läst i mitt land så 

jag behövde inte (Tom).   

  

Trots att han tackat nej till material på sitt modersmål uppgav han att det funnits en 

vuxen som hjälpte honom på hans modersmål, och att det underlättat i vissa fall. När 

Tom sedan började i reguljär klass upplevde han att han inte fått material på sitt 

modersmål, och heller inte fått frågan. Dock menade han att det ibland funnits en 

studiehandledare som kunde hjälpa till i vissa ämnen. Även Tom hade fått frågan om 

modersmålsundervisning men tackat nej, med motiveringen att han tyckte svenska var 

viktigare.  

  

Tom berättade också sen, att de använde inläsningstjänst som en form av stöd på sitt 

modersmål:  

  

Ja alltså det fanns en app som vi hade. Inläsningstjänst tror jag. Där fanns det böcker på 

vårt modersmål (Tom).   

  

Kunskapsutveckling  

  

Samtliga deltagare uppgav att de lärde sig mycket när de gick i förberedelseklass. Tom 

berättade att de bara hade en lärare och att det fungerade bra, dessutom var materialet 

på en nivå där det inte var för svårt och heller inte för lätt. Sebastian upplevde att han 

lärde sig svenska väldigt fort och att det var viktigt för att bli placerad i en svensk 

klass så småningom:  
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Om vi ska prata om svenskan så lärde jag mig den väldigt snabbt. Det var ju min första 

gång i skolan någonsin så jag tog studierna på allvar. Jag studerade hela tiden, både i 

skolan och hemma. Mitt mål var att komma till en svensk klass. I början när jag kom till 

klassen var det flera som flyttade till en svensk klass nära där de bodde. Det ville jag 

också göra. Om jag såg att det gick bra för någon annan, ville jag också göra det bra. Det 

var ingen som sa till mig vad jag skulle behöva kunna för att få komma till en svensk 

klass, men jag tänkte nog att om jag bara lär mig svenska tillräckligt bra kan jag nog få 

komma till en svensk klass. Men i mitten av terminen fick vi något papper där det stod 

vad vi behövde klara av för att komma till en svensk klass. Sen tror jag att läraren skulle 

bedöma oss utifrån det där pappret på något sätt, och om vi hade klarat ett visst antal 

punkter så fick man börja i svensk klass (Sebastian).   

  

Erik gick i förberedelseklass i ungefär ett år och upplevde under den här tiden att det 

var kunskaperna i svenska och matte som vägde tyngst för att få börja i en svensk 

klass. Erik upplevde att lärarna visste vad han kunde genom att titta på allt han 

jobbade med:  

  
Vi fick olika papper, en träningsbok. Vi fick använda översätt. Sen kunde lärarna titta på 

allt vi gjorde och sen besluta om vi fick börja i svensk klass eller inte (Erik).   

  

När Erik sedan började i svensk klass tyckte han att lärarna var hjälpsamma. Dock 

tyckte han att det var svårt med engelskan och han berättade att det inte blev bra i 

varken svenska eller engelska då han upplevde att det var svårt att lära sig två nya 

språk samtidigt:  

  

Ja det var svårt. Det är svårt även nu. Det är svårt att lära sig två språk samtidigt. Det blir 

liksom halvbra på svenska och halvbra på engelska (Erik).   

  

Efter två och ett halvt år i Sverige flyttade Sebastian till en tredje kommun där han 

genast fick placering i reguljär klass och började med det läsa fler ämnen. Han tyckte 

att det gick snabbare än innan att lära sig saker, vilket han upplevde bero på att han 

läste fler ämnen samt att de hade utvecklingssamtal där det tydliggjordes för honom 

vad han klarat och vad han hade kvar att klara:  

  

Jag läste fler ämnen. Jag lärde mig svenskan snabbare. Jag hade mål i alla ämnen, typ att 

det här skulle jag klara för att få ett visst betyg. Vi fick måldokument så det var tydligt.  

Vi hade också utvecklingssamtal där vi gick igenom vad vi hade klarat och inte klarat 

(Sebastian).   

  

Sebastian framhöll också att tiden i förberedelseklass hade hjälpt honom mycket med 

svenskan, och han menade också att tiden i förberedelseklassen hade gjort att han 
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kunnat lära sig saker på djupet, i sin takt. I den reguljära klassen upplevde han att det 

inte fanns tid att vänta in dem som inte förstod:  

  

I en svensk klass kanske man inte förstår allt och takten är lite snabbare. I en 

förberedelseklass tar man allt väldigt noggrant och går in på djupet så att man verkligen 

förstår, både språket och innehållet. I en svensk klass finns inte tiden att vänta in en elev 

som inte förstår. Men på ett annat sätt blir man ju tvungen att skärpa till sig och bara 

prata svenska om man bara har svenska runt sig. I förberedelseklassen tänker man att 

man har tid och att man får ta lång tid på sig (Sebastian).   

  

Undervisning i svenska som andraspråk  

  

Alla deltagare uppgav att de vid något tillfälle läst svenska som andraspråk. I 

Sebastians fall var det under tiden han gick i förberedelseklass och när han gick i 

reguljär klass på mellanstadiet. På högstadiet började han läsa vanlig svenska. Han 

upplevde att det var lättare att få betyg i svenska som andraspråk, jämfört med vanlig 

svenska, och att han valt själv att inte läsa svenska som andraspråk på högstadiet. 

Detta trodde han främst berodde på att han var så rädd att skiljas från den svenska 

klassen. Dock framgick det att han inte fått erbjudande om att läsa svenska som 

andraspråk på högstadiet:   

  

Jag har inte fått något erbjudande. Men från mellanstadiet skickade de med allt jag hade 

gjort och allt jag kunde, och jag minns en gång att läraren i svenska som andraspråk på 

högstadiet kom fram till mig i matsalen och ville prata, och då blev jag så rädd för att 

flyttas bort från min klass att min mentor bestämde att jag skulle läsa med min klass hela 

tiden. Jag ville vara i en svensk klass hela tiden (Sebastian).   

  

Både Tom och Erik läste svenska som andraspråk i en särskild grupp. Det innebar att 

när det var svenska på schemat gick de iväg till ett annat klassrum, tillsammans med 

andra som skulle läsa svenska som andraspråk, vilket de båda upplevde som bra och 

viktigt.   

  

Trivsel och socialt på skolan  

  

Vad gäller trivsel i skolan berättade deltagarna lite olika saker. Erik tyckte det var 

jobbigt i början på grund av omständigheterna som tvingat honom att fly från sitt 

hemland, och då hittade han tröst och trygghet i sina kompisar som kunde hans 

modersmål:  

  

Från början var det jobbigt för att vi hade flyttat hit, till nytt land och ny kultur. Vi kände 

ingen, kunde inte språket, kunde inte snacka med någon. Jag saknade min familj. Allt var 

problem. Det var väldigt svårt. Men jag brukade vara med mina kompisar som jag kunde 

prata mitt modersmål med (Erik).   
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Även Tom tyckte det var jobbigt i början, men det berodde framförallt på språket och 

att han inte förstod så mycket.   

  

Erik berättade också att det var särskilt svårt när han skulle börja i den reguljära 

klassen, där alla pratade svenska, vilket gjorde att han också var tvungen att prata 

svenska. Han upplevde detta som jobbigt då det lät annorlunda när han pratade 

svenska i jämförelse med alla andra, och att detta gjorde att han upplevde att de andra 

i klassen skrattade åt honom. Dessutom stötte han på beteenden från sina 

klasskamrater som inte upplevdes som särskilt välkomnande. Han berättade också att 

han tyckte att lärarna kunde ha tagit ett större ansvar i att blanda de svenska och 

utländska eleverna. Han berättar också, trots att integrationen inte var särskilt bra, att 

han tyckte att han fått den bästa placeringen, då han upplevde att allt han gjorde i 

skolan tog honom mot sina mål, som framförallt handlade om att komma in på 

gymnasiet och sedan komma in på arbetsmarknaden. Han berättade om kompisar 

som fått placeringar på andra platser i landet, som inte alls hade det som honom:   

  
Det var svårt. Det var mycket nytt, och alla pratade svenska så man var själv tvungen att 
prata svenska. Det låter ju lite annorlunda när jag pratar svenska, så ibland kunde de 
skratta åt mig. En gång lurade en tjej och två pojkar mig, att de skulle skriva något i min 
översätt i telefonen. Då skrev de att vi flyktingar bara var turister och att vi snart skulle 
skickas tillbaka hem (…) De svenska pojkarna var med sig och vi var bara med varandra, 
som kunde vårt modersmål. Det är dåligt, av lärarna kan man säga. Lärarna borde göra 
mer för att blanda oss allihop (Sebastian).   
  

Även Tom ansåg att lärarna hade ett ansvar i att underlätta för integrationen genom 

att ge de svenska eleverna mer information om alla flyktingar, trots att han tyckte att 

lärarna hjälpte till mer än vad Erik tyckte. Tom menade att de svenska ungdomarna 

inte visste tillräckligt mycket om alla nya elever som kommit, och att det var en orsak 

till den tydliga uppdelningen:  

  
Jo, alltså, jag frågade en svensk kompis en gång, ganska i början, varför är ni inte kompis 
med flyktingar, och han berättade att de trodde att vi var farliga. För att de har hört att 
vi kommer från länder där det är krig hela tiden, vilket ger dem en negativ bild av oss, de 
tänker att vi kanske vill kriga här också. De vet ju inte vad som har hänt (Tom).   

  

Sebastian hade inget att tillägga utöver att han trivts i skolan hela tiden.  

  

Trivsel och socialt på fritiden   

  

Erik berättade att han inte gjorde så mycket på fritiden, och mest kände sig ensam. 

Han kunde dock ibland gå och simma, både själv och med sina kompisar. Han 

berättade att han bara umgicks med kompisar från sitt hemland, som han kunde prata 

sitt modersmål med, vilket var bra för honom eftersom han kunde prata med dem om 

saker som var jobbiga just då.  

  

I början umgicks Sebastian mest med sina kompisar från klassen, som kom från 

samma land som honom, eftersom han inte kände någon annan. Han menade att han 

nog hade umgåtts med några fler om han hade gått i en svensk klass, och att han 

kanske hade lärt sig språket snabbare då. I början använde han bara svenska i skolan 

och när han behövde tolka för sin mamma:  
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Jag hade nog lärt mig språket snabbare. Jag använde bara svenska när jag var i skolan 

eller skulle tolka för min mamma. På fritiden använde jag bara mitt modersmål 

(Sebastian).   

  

När jag frågade Sebastian om han trodde att fritiden hade sett annorlunda ut om han 

börjat i svensk klass direkt svarade han att den första tiden var viktig för honom, så 

som den var, eftersom hans familj hade splittrats och då kändes det tryggt att kunna 

prata sitt modersmål med sina kompisar, och göra roliga saker tillsammans, och inte 

bara fokusera på skolan och att lära sig saker.   

  

Efter att Sebastian började i reguljär klass blev fritiden annorlunda för honom. Då 

fick han nya, svenska kompisar och började även spela fotboll, trots att skolarbete tog 

upp mest av hans tid:  

  
Det blev väldigt annorlunda. Vi hade ju fått en egen lägenhet då, där jag hade mitt eget 
rum som jag kunde studera i. Det var väldigt bra. Sen kände jag inte så många, och 
många bodde en bit utanför där skolan var och där jag bodde så man kunde inte umgås 
så mycket. Så det var mest plugg man fokuserade på (Sebastian).   
  

Tom berättade att skolan var väldigt viktig för honom, för att kunna fokusera på 

något annat och släppa tankarna på allt som var jobbigt i hans liv för en stund:  

  

När jag var hemma brukade jag tänka på alla mina problem, och när jag var i skolan fick 
jag tänka på något annat istället. Och jag har ju lärt mig så mycket saker i skolan som har 
hjälpt mig. Svenska och så (Tom).  

  

  

Diskussion  
  

I följande avsnitt kommer resultaten av intervjuerna att diskuteras utifrån de nio 

punkter från vilka materialet har analyserats. Det kommer dock inte föras någon 

diskussion kring rubriken svenska som andraspråk då ingen anmärkningsvärd 

information kom fram under den punkten. Resultaten kommer att diskuteras utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar, om hur eleverna har upplevt skolans 

mottagande och organisation samt hur detta har påverkat deras trivsel och sociala liv i 

skolan och den övriga vardagen.  

  

Information inför skolstart  

  

Alla elever uppgav att de hade fått utförlig information innan skolstart och två av dem 

var helt säkra på att de haft ett möte med rektor, mottagande lärare, vårdnadshavare 

och tolk. Trots att den tredje var osäker på om ett möte ägt rum, kände han sig 

informerad inför skolstarten. Detta kan ses som positivt utifrån det Wessman (2017) 

skriver om det framgångsrika tillvägagångssättet kring mottagandet av nyanlända i 

hennes hemkommun, där man har ett initialt möte med rektor, mottagande lärare, 
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elev, vårdnadshavare och tolk. Dessutom uppgav två av deltagarna att de hade fått en 

rundvandring på skolan, så att de visste precis vart de skulle gå den första skoldagen.   

  

Att initialt ha ett möte med eleverna, där de får träffa rektorn och den läraren de 

tillskrivits, samt få en visning på skolan, kan man anta ger eleverna en trygghet inför 

skolstarten som verkar positivt för deras upplevelse av sin första tid i skolan. Att börja 

på ny skola i ett nytt land är, precis som Jepson Wigg (2011) skriver, omvälvande. 

Kan man genom en utförlig och grundlig introduktion reducera en del av nervositeten 

och rädslan hos eleverna, bör detta vara en stående rutin för alla nya elever, såväl 

infödda som utländska.   

  

Kartläggningar  

  

Två av deltagarna uppgav att de, under tiden som de fick vänta på att börja skolan, 

hade hemundervisning i svenska. Det framgår inte om personen som undervisade 

dem var utbildad i svenska som andraspråk, eller utbildad lärare överhuvudtaget, men 

båda deltagarna tyckte de lärde sig sådant som sedan var till hjälp för dem när de 

började skolan. Wessman (2017) skriver att de i hennes hemkommun har en 

mottagningsenhet, där eleverna först placeras för några veckors svenskundervisning 

samt kartläggningar. Detta lämnas sedan över till mottagande skola och utifrån 

kartläggningarna bestäms placering på skolan. Trots att ingen av deltagarna uppgav att 

de initialt varit på en mottagningsenhet, kan hemundervisningen i svenska den första 

tiden ses som en form av förberedelse inför skolgången, som är syftet för 

mottagningsenheter. Dock är det svårt att avgöra om hemundervisningen var 

organiserad av utbildningsenheten på kommunen, eftersom det inte framgick i 

intervjuerna. Det utfördes heller inga kartläggningar under tiden de väntade på att få 

börja skolan.   

Eftersom alla deltagare uppgav att de fick vänta några månader innan de fick börja 

skolan, borde kommunerna ha använt väntetiden mer effektivt. Då det framgår tydligt 

av de allmänna råden om utbildning för nyanlända (2016), Brorsson & Lainio (2015) 

att det är viktigt att eleverna kartläggs så skolan får kännedom om elevens 

kunskapsmässiga behov, och kan organisera skolan efter elevens individuella behov, 

borde man möjligen ha satsat på att utföra kartläggningar så fort som möjligt, och 

organiserat deras väntetid utifrån detta. Man kan anta att placering av eleven skulle gå 

smidigare när det väl var dags att börja skolan, om kartläggningarna redan gjorts.   

  

Dock framgår det att kartläggning av den här undersökningens deltagare varit 

minimal. Det var bara en av deltagarna som uppgav att han gjort tester och prov, där 

det var tydligt att syftet var för att ta reda på vilken kunskapsnivå deltagaren befann 

sig på. De andra två uppger ingenting om tester eller prov inför skolstart, utan de fick 

bara besked om placering. Sebastian uppger dock att rektorn och den mottagande 

läraren i den tredje kommunen han kom till fick ta del av hans skolmaterial från hans 

tidigare skolor och utifrån det kunde de bestämma hans placering. Därmed bekräftar 

den här undersökningen Skolinspektionens (2009) redogörelse över den bristfälliga 

kartläggningen, och att elevens skolgång organiseras utifrån skolans resurser och 

behov, snarare än efter elevens individuella behov. Dock uppgav alla deltagare att de 

upplevde att lärarna i de flesta fall visste vad de behövde kunskapsmässigt och att de 

lärde sig mycket av undervisningen, vilket innebär att lärarna måste ha haft metoder 

för att lära känna elevens kunskapsmässiga nivå, vilket man kan anta att en lärare får 
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en uppfattning om, efter en tids undervisning av en elev. Man kan å andra sidan tänka 

att initiala kartläggningar innebär att man kan skräddarsy elevens skolgång så 

kunskapsutvecklingen blir så effektiv och stor som möjlig, snabbare, än om man 

måste lägga ner tid i själva undervisningen, på att hitta vilken nivå eleven behöver 

utvecklas från.   

  

Skolform  

  

Alla elever fick vid något tillfälle placering i förberedelseklass där de redogör för 

avskildheten från övriga skolan. Sebastian gick i två olika förberedelseklasser, där 

kontakten med svenska elever var minimal. I en av förberedelseklasserna gick han på 

en skola där det bara gick elever som hade svenska som andraspråk, vilket är 

problematiskt om man ska utgå från Skolinspektionens (2009) kritik mot avskildhet i 

förberedelseklass och skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11) som handlar om att 

skolan ska främja kulturella möten och jobba för en likvärdig skola för alla. Dessutom 

berättar deltagarna att de under perioder endast läst ett fåtal ämnen, där de också 

poängterar att svenskan skulle prioriteras. Detta behöver också ifrågasättas utifrån 

skolans likvärdighet (Lgr11) och en timplan som ska följas.   

  

Tillgång till stöd och material på modersmål och modersmålsundervisning  

  

Vidare visar det sig att deltagarna upplevt att de inte erbjudits stöd och material på sitt 

modersmål, i den utsträckning som skolan bör erbjuda detta. Det framgår att alla vid 

olika tillfällen trots allt fått någon form av stöd på sitt modersmål, men att det varit 

begränsad tillgång. Deltagarna berättar att de inte ville ha modersmålsstöd och att om 

erbjudandet kommit skulle de tackat nej, till förmån för svenskan. Detta kom även 

fram i Grönings (2006) delstudie, där modersmålsundervisningen var lågt prioriterad 

vilket gjorde att många elever valde att inte delta. Detta är problematiskt utifrån det 

Axelsson (2013) skriver om vikten av stöd och handledning i sitt modersmål, 

samtidigt som det visade sig att eleverna faktiskt haft tillgång till studiehandledare och 

inläsningstjänst, men att de möjligen inte tydliggjorts för dem att den möjligheten 

fanns och vikten av att använda det stödet. Dessutom menar Axelsson (2013) att det 

måste finnas material på elevernas modersmål i alla ämnen, vilket det inte verkar ha 

funnits på deltagarnas skolor. Detta är såklart problematiskt utifrån skolans skyldighet 

att ha ett interkulturellt förhållningssätt (Lahdenperä, 2017), genom att bekräfta alla 

elevers olika bakgrund, där det ingår att förse andraspråkselever med material på deras 

starkaste språk.   

Då forskning framhåller att det är av stor vikt för språkutvecklingen att man jobbar 

parallellt på sitt modersmål och andraspråk (Axelsson, 2013) bör man som lärare vara 

noggrann med att informera eleverna om detta, eftersom eleverna, baserat på 

resultaten i den här undersökningen, är så inställda på att lära sig svenska att de inte 

vill jobba med sitt modersmål. Vikten av att fortsätta utveckla sitt modersmål 

bekräftas av Sebastian som berättar att han upplevt en utveckling i svenska efter att 

han började på modersmålsundervisning.   

  
Kunskapsutveckling   
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Alla deltagare upplevde att de lärde sig saker och tyckte att materialet i 

förberedelseklassen var på en nivå som utvecklade dem. Utifrån svaren som 

deltagarna gav kan man anta att de var ambitiösa och var inställsamma på att lära sig 

saker. Detta kongruerar med Parszyks (1999) fynd om att eleverna var väldigt 

ambitiösa. Om kunskapsutvecklingen berodde mest på kompetenta lärare eller 

inställsamma elever är svårt att avgöra, dock kan man anta att målinriktad inställning 

har stor betydelse för kunskapsutveckling.   

  
Trivsel och socialt i skolan och den övriga vardagen  

  

Något som tydligt framgår av intervjuerna är att deltagarna tycker att eleverna på 

skolan delat upp sig enligt kultur och ursprung. Detta stödjer resultaten som kom 

fram i Grönings (2006) delstudie, där man kunde se att kamratrelationerna formades 

efter grupptillhörighet och kön. Det framgår också att de upplevde att lärarna borde 

ha tagit ett större ansvar i saken. Att deltagarna upplevde att lärarna tog för lite ansvar 

för integrationen är högst problematiskt då skolor är ålagda att arbeta interkulturellt 

och ta ansvar för kulturella möten och verka för jämställdhet vad gäller kön och social 

bakgrund (Lahdenperä, 2017), samt vara öppen för och framhäva de olika kulturer 

som finns enligt skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11). Dessutom behöver man ta 

i beaktande det Svensson & Torpsten (2017) skriver om att göra aktiva val för 

inkluderingen, exempelvis genom gruppindelning i klassrummet, vilket verkar varit 

bristfälligt under majoriteten av deltagarnas skolgång. Detta har också påverkat 

deltagarnas trivsel periodvis, då de berättade att de känt sig utanför och dessutom 

blivit utsatta för mobbning av svenska elever.   

  

Alla tre deltagare uppgav att de endast umgicks med kompisar som de kunde tala sitt 

modersmål med i början av sin tid i Sverige, vilket alla framhöll som bra på grund av 

jobbiga omständigheter och att det då var en trygghet att kunna använda sitt 

modersmål. Däremot, med tiden, upplevde eleverna att de ville umgås med svenska 

ungdomar, men att skolformen gjorde det svårt att ta kontakt. Återigen behöver man 

som skolpersonal vara noggrann med att efterfölja det som står skrivet i skolans 

värdegrund och uppdrag (Lgr11) om interkulturellt förhållningssätt, då det ger ringar 

på vattnet för nyanlända elevers generella tillvaro i Sverige.   

  

Det framgick också av intervjuerna att skolan kan fungera som en fristad, i en i övrigt 

ganska traumatiserad vardag. Här är det viktigt att återigen ta i beaktande den 

likvärdiga skolan (Lgr11) och ställa samma krav på nyanlända elever som ställs på 

svenska elever, så åtminstone vardagen i skolan känns normaliserad för dessa elever.   

  

Metoddiskussion  

I och med att intervjuer är självrapportering (Denscombe 2017, s. 267), är det svårt att 

avgöra om deltagarnas svar i intervjuerna är subjektiva sanningar eller stämmer 

överens med verkligheten. Det självupplevda är inte nödvändigtvis den objektiva 

bilden av vad som ägde rum, vilket kan påverka undersökningens validitet (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 296). Dessutom har deltagarna behövt minnas saker som ägde 

rum för många år sedan, där risken finns att de glömt saker med tiden. Dessutom 

behöver det tas i beaktande att jag som undersökare känner deltagarna, och att detta 

kunnat påverka vilka svar de gett. Då risken finns att de sig mig som en auktoritär 

person, kan de ha modifierat sina svar utifrån vad de tror att jag vill höra, å andra 
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sidan har deltagarna berättat om svårigheter i ämnen som jag vid den tidpunkten varit 

delaktig i och därför kan man anta att mitt förtydligande om min passiva och neutrala 

roll i det här fallet hjälpt dem att transparent dela med sig av sina erfarenheter.   

  

Då den här undersökningen är begränsad i sin omfattning, med enbart tre deltagare, 

måste resultatets reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 295) övervägas. På grund av 

den småskaliga undersökningen, inom ett begränsat geografiskt område, och att 

deltagarna själva behövt återge utifrån sina subjektiva uppfattningar kan man inte utgå 

från att resultatet är generaliserbart (Kvale & Brinkmann 2014, s. 310). Man kan dock 

få en uppfattning om hur fenomenet möjligen ter sig.   

  

Slutsatser och vidare forskning  
  

Utifrån resultatet kan man besvara undersökningens frågeställningar som följer:  

  

- Hur upplever eleverna skolans bemötande, mottagande samt organisation av 

deras skolgång?  

  

Man kan se att deltagarna överlag har en positiv bild av skolans bemötande, 

mottagande och organisation av deras skolgång. Alla uppgav att de lärt sig mycket 

under sin tid i skolan och att de i de flesta fall upplevt att de fått den hjälpt som de 

behövt. Det framgick dock att det tidvis varit otydligt kring deltagarnas placering och 

varför, möjligtvis som en följd av bristande kartläggning. Å andra sidan verkar inte 

deltagarna ha upplevt att detta påverkat deras kunskapsutveckling särskilt mycket.   

  

Alla deltagare uppgav att de fått någon form av stöd på sitt modersmål, eller deltagit i 

modersmålsundervisning, trots att de visade motstånd till att träna på sitt modersmål 

till förmån för svenskan. Det framgick att det var särskilt svårt i vissa ämnen, där 

bland annat historia kom upp som ett ämne där man använde många svåra ord och 

meningar, samt engelska där det upplevdes att det inte var optimalt att lära sig två nya 

språk samtidigt.   

  

- Hur har detta påverkat eleverna i deras skolvardag?  

  

Det framgick att deltagarna vid tillfällen känt att skolan inte gjort tillräckligt för att 

integrera dem i resten av skolan, då det i samtliga av deltagarnas fall varit tydliga 

uppdelningar utifrån ursprung och kultur. Detta resulterade i att några av deltagarna 

kände sig utanför och även utpekade i vissa fall. En period gick dessutom en av 

deltagarna i en skola där det bara gick elever som hade svenska som andraspråk, vilket 

deltagaren upplevde som negativt för språkutvecklingen, då det inte fanns möjligheter 

att knyta kontakter med någon annan än de som talade hans modersmål. Det 

framgick också att deltagarna vid olika tillfällen upplevt det som svårt och jobbigt att 

inte kunna svenska, då detta gjort att de inte alltid förstått vad som kommunicerats.   

  

- Hur har detta påverkat eleverna i den övriga vardagen?   
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Alla deltagare uppgav att de i huvudsak umgåtts med personer från sitt hemland, eller 

med personer som talar deras modersmål, då uppdelningen i skolan inte gett dem 

förutsättningar att ta kontakt med svenska ungdomar. Alla upplevde detta som 

tråkigt. Däremot uppgav en att han efter några år, när han börjat i en svensk klass, 

fick svenska kompisar och att kommunens migrationsenhet hjälpte honom att ta 

kontakt med föreningar som sysslade med fritidsaktiviteter, så han kunde börja spela 

fotboll, vilket han upplevde som positivt. Det framgick också att skolan fungerade 

som en fristad i en traumatiserad och tuff livssituation, där skolarbetet distraherade 

dem från det jobbiga. Alla upplevde att deras språkutveckling kunde gått snabbare om 

skolan arbetat mer aktivt för integration och samspel mellan nyanlända ungdomar och 

svenska ungdomar, då de tror att det kunnat leda till att de haft fler svenska kompisar 

att använda språket med.   

  

I framtiden är det intressant att närmare undersöka hur skolor runt om i landet 

arbetar med integration och det interkulturella förhållningssättet, då det i den här 

undersökningen framgår som bristområden, utifrån elevernas perspektiv. Då eleverna 

upplever att dessa brister påverkat dem både i skolvardagen och i den övriga vardagen 

bör detta undersökas vidare.   
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Bilagor  
  
Bilaga 1: informations- och samtyckesblankett  

  

Information- och samtyckesblankett  
En intervjustudie om elevers upplevelse av skolans 

mottagande och organisation  
  
Syftet med studien är att undersöka några nyanlända elevers upplevelse av skolans 
mottagande och organisation av deras skolgång. Studien utförs inom ramen för ett 
självständigt uppsatsarbete på högskolenivå och kan komma att publiceras på högskolans 
databas. Personer som intervjuas i studien kommer helt att avidentifieras och 
anonymiseras. I studien kommer ett antal utvalda personer att intervjuas utifrån 
undersökningssyftet. Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Inspelningarna kommer 
endast att finnas tillgänglig för undersökaren och raderas så fort undersökningen 
avslutats. Deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande eller avstå att besvara 
specifika frågor.   
  
Jag samtycker härmed till deltagande i aktuell studie och eventuell publicering för allmän 
beskådan:  
  

Namnteckning deltagare:  Datum/ort:  

Namnförtydligande:   

  

Namnteckning vårdnadshavare (för 

deltagare under 18 år):  
Datum/ort:  

Namnförtydligande:   

  

  

  

  
Bilaga 2: intervjufrågor  
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1. Kan du berätta lite om din första tid i Sverige?   

2. Hur var det när du skulle börja skolan? Kan du berätta lite om det?   

3. Vad gjorde du när du undrade över något, vad som helst, både skola och 

övrigt? Vem vände du dig till?  

4. Hur upplevde du att du lärde dig saker i början av din skolgång?  

5. Hur blev det sen?  

6. Hur är det nu?   

7. Har du erbjudits modersmålsundervisning?  

8. Har du haft studiehandledning på modersmålet?  

9. Har du haft tillgång till material på ditt modersmål?  

10. Hur har du trivts i skolan fram till nu?  

11. Hur trivs du nu?  

12. Hur har skolan påverkat ditt liv i Sverige i största allmänhet?   

13. Hur har du upplevt/upplever du dina lärare?  

  

  


