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Abstrakt  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare beskriver och uppfattar sitt arbete i 
två olika förberedelseklasser, en med en hög andel flerspråkiga elever och en med få 
flerspråkiga elever. I studien jämförs och analyseras lärarnas beskrivningar av 
arbetssätt, förberedelseklassens organisation och elevernas skolframgång.  
 
För att uppnå syftet har en kvalitativ studie genomförts där fyra lärare har intervjuats. 
Resultaten som framkom visar att arbetssätten i de båda förberedelseklasserna är 
snarlika. Samtliga lärare betonar vikten av att utforma arbetet utifrån varje individ och 
utgå ifrån elevens tidigare kunskaper. I resultatet visade sig den stora skillnaden 
mellan skolorna vara tillgången på modersmålslärarna och studiehandledarna. Vidare 
är föreberedelseklasserna organiserade på olika sätt och gruppuppdelningarna ser 
även olika ut. Resultatet uppvisar att utslussningen från förberedelseklasserna i båda 
fallen sker efter ungefär ett och ett halvt år. Informanterna berättar om vikten av 
kartläggning och samarbete med ämnes- och klasslärare. När det gäller elevernas 
skolframgång visar det sig i denna undersökning att samtliga lärare menar att det är 
ytterst individuellt hur eleverna klarar sig efter sin tid i förberedelseklassen. 
Informanterna pekar på att det är olika faktorerar som påverkar elevernas 
skolframgångar. Vidare pekar resultatet på att i början av sin tid i förberedelseklassen 
interagerar eleverna främst med varandra, men att eleverna tids nog integreras och 
blir slutligen en del av den ordinarie klassen. Slutligen visar resultatet att faddersystem 
är att föredra, men att det oftast är andraspråkselever som blir faddrar till de 
nyanlända. 
 
 
 
 
Nyckelord: andraspråksundervisning, förberedelseklass, grundskolan, interaktion, 
nyanlända, svenska som andraspråk.  
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1 Inledning 
 
Under ett antal års tid har den svenska skolan upplevt ett ständigt inflöde av nya 
elever från olika länder i världen. Det senaste året har detta inflöde eskalerat och de 
svenska skolorna har tagit emot ett större antal elever än tidigare. Axelsson (2015) 
menar att ända sedan på 1970-talet har den framträdande mottagningsmodellen för 
nyanlända elever varit förberedelseklasser, med fokus på att undervisa i svenska som 
andraspråk. Sverige har sedan 1970- talet haft fokus på att ge barn en trygg skolmiljö 
och skapa möjligheter till fortsatt kunskapsutveckling. Tanken med 
förberedelseklassen har varit att eleverna ska tillägna sig tillräckligt med kunskaper i 
svenska språket för att kunna kommunicera med skolkamraterna och delta i den 
ordinarie undervisningen. Juvonen (2015) påpekar att oavsett vad orsaken är till att 
barn och ungdomar befinner sig i Sverige, om de är papperslösa, asylsökande eller har 
uppehållstillstånd, har de rätt till utbildning utifrån sina individuella förutsättningar. 
De nyanlända eleverna är placerade i förberedelseklasser under en begränsad tid, ofta 
separerade från de övriga eleverna på skolan. När eleverna i förberedelseklasserna 
senare förvärvat tillräckligt med kunskap placeras eleverna i ordinarie klass. 
Förberedelseklassen har fått stöd för sin verksamhet både i svensk samt internationell 
forskning, men samtidigt har den kritiserats.  Vissa menar att eleverna känner sig 
trygga i förberedelseklassen och får bra stöd från modersmålslärare och lärare i 
svenska som andraspråk medan andra anser att organiseringen av förberedelseklass, 
som det ser ut på de flesta skolor idag, leder till segregering. Nilsson Folke (2015) 
benämner det som en typ av inkluderande exkludering.  
 
Med ovanstående fakta som bakgrund finns ett intresse av att undersöka hur det ser 
ut i förberedelseklasser i årskurserna 1-6, ute i det verkliga livet. I denna studie belyses 
lärarnas tankar utifrån två olika förberedelseklasser. Den ena skolan med en hög andel 
flerspråkiga elever och den andra med en lägre andel flerspråkiga elever.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I detta kapitel presenteras bakgrund till studien, såsom föreberedelseklassen, likvärdig 
utbildning, definition av nyanländ elev, allmänna råd samt nya regler angående 
nyanlända elevers utbildning.  
 
 
1.1.1 Förberedelseklass 
 
Rodell Olgaç, (1996) menar att en förberedelseklass kan beskrivas som en 
introduktionsklass för nyanlända elever. Eleverna som placeras i en förberedelseklass 
har begränsade kunskaper i svenska och de har kommit till Sverige under olika 
omständigheter. Förberedelseklassens uppdrag är att eleverna ska få kunskaper i det 
svenska språket, men också kännedom om den svenska kulturen. När eleverna 
bedöms ha tillräckligt med kunskaper, och känner sig redo, slussas de ut i en ordinarie 
klass. Cekaite (2006) menar att elever generellt spenderar cirka ett år i en 
förberedelseklass, men att de under detta år gradvis förflyttas till sin hemklass. 
Eleverna är i början oftast med sin hemklass i de estetiska ämnena som exempelvis 
idrott och slöjd. Antalet ämnen utökas sedan efter hand som eleven blir mer 
förtrogen med dem och behärskar språket mer och mer.  
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1.1.2 Likvärdig utbildning 
 
I skolans värdegrund och uppdrag, i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011, påpekas vikten av att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever: 
 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform  
och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet  
den anordnas. […] En likvärdig utbildning innebär inte att  
undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att  
skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas  
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar  
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av  
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  
       (Skolverket 2011:8) 

 
Axelsson och Magnusson (2012) betonar att alla barn i skolan inte har en likvärdig 
utbildning. Flerspråkiga elever har ofta en ojämlik situation i skolan, det kan bland 
annat gälla språkfärdigheter i svenska och läsförmåga. En av de viktigaste faktorerna 
för om en elev får en god skolframgång är hur skolan organiserar och utformar 
undervisningen i och på andraspråket. Cekaite (2006) anser att förberedelseklassen 
utgör en speciell form av utbildning som har flera mål. Dels ska pedagogerna ta hand 
om de barn som nyligen anlänt till Sverige och introducera dem i det svenska språket. 
Dels ska de förbereda eleverna för övergången till undervisning i en ordinarie klassen. 
De ska även introducera dem i det svenska utbildningssystemet och den svenska 
skolkulturen.  
 
 
1.1.3 Definition av nyanländ elev 
 
De nya bestämmelserna som träder i kraft 1 januari 2016 innehåller bland annat en ny 
definition av vem som är nyanländ. Definitionen av en nyanländ elev är en elev som 
kommer till Sverige nära skolstarten eller under sin tid i grundskolan, gymnasiet eller 
särskolan. Eleven har ett annat modersmål än svenska och har oftast inga kunskaper i 
det svenska språket. Barnen vistas i Sverige på grund av varierande anledningar och 
under olika förhållanden. Även barnens skolbakgrund ser olika ut. En del har gått i 
skolan, andra har en mycket splittrad skolgång och några har inte fått möjlighet att gå 
i skolan (Skolverket, 2008). Enligt skollagen (SFS 2010:800) anses eleven efter fyra års 
skolgång inte längre vara nyanländ. 
 
 
1.1.4 Allmänna råd 
 
I Skolverkets allmänna råd finns rekommendationer på stöd för hur skolans olika 
regler och lagar kan användas. I de allmänna råden står det: ”Om eleven före 
ankomsten till Sverige undervisats på annat språk än modersmålet får 
studiehandledning ges på det språket.” (Skolverket 2008:5). Kommunen bör ha 
riktlinjer för hur mottagande av nyanlända elever ska ske, och dessa riktlinjer är av 
yttersta vikt att skolornas personal känner till. Skolan bör ha goda rutiner för hur 
mottagandet ser ut och ska fortast möjligt skapa goda och förtroendefulla relationer 
med vårdnadshavare till eleven. Det är viktigt att ständigt ge elev och vårdnadshavare 
information om skolans arbetssätt, värdegrund och mål. Vidare ska skolan ha bestämt 
innehållet i skolintroduktionen samt ha rutiner för hur den nyanlände introduceras i 
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sin klass. Det är av yttersta vikt att kartläggning sker av den nyanlände eleven. Skolan 
ska kartlägga läs- och skrivförmågan, kunskaper i modersmålet samt kunskap i de 
olika skolämnena. Det är viktigt att ha rutiner för hur kartläggningen görs och av vem. 
Kartläggningen ska ske fortlöpande och skolan ska överväga för- och nackdelar med 
att undervisa eleven i klass eller särskild grupp, till exempel förberedelseklass. Skolan 
ska planera undervisningen utifrån varje nyanländ elevs förutsättningar och behov. 
Elevens intressen, förmågor och tidigare kunskaper ska stå i centrum för 
undervisningen och utvecklas vidare. Arbetssättet ska vara en kombination av 
språkutvecklande arbetssätt och lärande av ämnesinnehållet. Kommunen ska ge 
skolorna bra förutsättningar i form av att tillgodose behovet av modersmålslärare och 
lärare i svenska som andraspråk. ”För att kunna tillgodose elevens rätt till 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet krävs att skolan har 
tillgång till lärare med adekvat kompetens.” (Skolverket, 2008:14). Om eleven är i 
behov av studiehandledning på modersmålet är skolan skyldiga att ge eleven det. 
Skolan bör vidare inventera personalens behov av kompetensutveckling. Det är 
viktigt att samtliga lärare som arbetar med andraspråkselever har grundläggande 
kunskaper i vad andraspråksinlärning innebär och hur de ska arbeta språkutvecklande 
(Skolverket, 2008). 
 
 
1.1.5 Nya regler 
 
Den 1 januari 2016 trädde de nya bestämmelserna i kraft angående nyanländas 
utbildning. Skolplikt kommer att gälla nyanlända elever som ska vistas i Sverige i mer 
än ett år och är folkbokförda här. Rätt till utbildning har alla barn som söker asyl i 
Sverige och därmed rätt att gå i skolan från höstterminen då de fyller sex år. Även 
papperslösa barn och ungdomar som vistas i Sverige har rätt till samma utbildning 
som de som bor i landet. Dessutom innehåller de nya bestämmelserna ett nytt 
nationellt kartläggningsmaterial framtaget av Skolverket. Kartläggningsmaterialet är 
uppdelat i tre steg och är ett stöd för skolans bedömningsarbete. Kartläggningen är 
tänkt som ett underlag för beslut om vilken årskurs eller undervisningsgrupp en elev 
ska placeras i samt för planering av hur elevens framtida undervisning ska organiseras. 
Kartläggningen visar elevens kunskaper samt erfarenheter och bör med fördel 
användas som underlag för att bygga vidare på dessa. Med hjälp av kartläggningen kan 
skolan även se vilka insatser som krävs. Kartläggningen bör ske skyndsamt och 
rektorn ska ta beslut om elevens placering inom två månader. Elever ska vistas i 
förberedelseklass under en begränsad tid och vara ute i ordinarie klass från första 
dagen. Vilka ämnen de ska vara i ordinarie klass är beroende på vad kartläggningen 
visat. Detta kan vara olika från elev till elev då man utgår från elevernas styrkor i olika 
ämnen (Skolverket, 2015). Observera dock att denna uppsats är författade 2015 innan 
de nya reglerna trädde i kraft.  
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare som arbetar i 
förberedelseklasser på två olika typer av skolor, en med en hög andel flerspråkiga 
elever och den andra med få flerspråkiga elever, uppfattar och beskriver sitt arbete. 
Därmed är syftet att jämföra och analysera lärarnas beskrivningar av arbetet i 
förberedelseklasserna, utifrån arbetssätt, hur förberedelseklasserna är organiserade 
och elevers interaktion och skolframgång.  
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1.3 Frågeställningar 
 
Undersökningens frågeställningar är formulerade som följer: 
 

1. Hur beskriver lärarna arbetssättet i förberedelseklass? 
2. Hur beskriver lärarna att förberedelseklasserna ser ut organisatoriskt? 
3. Hur skapar lärarna förutsättningar för elevernas interaktion och 

skolframgång? 
 
 
1.4 Teoretisk utgångspunkt 
 
Den teoretiska utgångspunkten i studien är det sociokulturella perspektivet. De 
centrala bitarna i det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2000) interaktion 
(samspel) och kommunikation. Säljö påpekar att människor är deltagare i social 
interaktion och lär genom att delta i kommunikativa och praktiska samspel med 
andra. I interaktionen lär vi oss att tolka och resonera kring verkligheten, det är med 
dessa resurser vi i framtida situationer kan förstå och kommunicera. I det 
sociokulturella perspektivet sker tänkandet både kollektivt och inom varje individ.  
 
Säljö (2000) menar att de kommunikativa processerna är centrala och utgör ett band 
mellan barnet och omgivningen. I kommunikationen med andra blir individen 
delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom att höra vad andra talar om och hur de 
föreställer sig saker och ting, blir barnet medvetet om vad som är intressant och 
värdefullt att urskilja från mängden av intryck. Det som håller ihop ett samtal är att vi 
utbyter meningar med varandra, enligt olika gemensamma spelregler. 
 
Elmeroth (2008) menar att läraren bör organisera elevens undervisning utifrån 
Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen. Den närmaste 
utvecklingszonen innebär att eleven klarar mer med hjälp av stöttning och kan senare 
klara av mer på egen hand. Flerspråkiga elever behöver få stöd av bland annat 
modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk. Med stöd av modersmålslärare 
och studiehandledare kan eleverna utvecklas i sin utvecklingszon.  
 
Elmeroth (2008) framhåller att exkludering handlar om att bevara ett vi-och-dom-tänk. 
Detta är ett synsätt som innebär att invandrare inte ska blandas med etniska svenskar 
och ska leva exkluderade från det svenska samhället. Ett inkluderande synsätt innebär 
istället att alla får möjlighet att delta och känna gemenskap. Säljö (2000) menar att 
socialisering sker i gemenskap med andra. Socialisation förmedlar olika kunskaper, 
förhållningssätt och färdigheter.  
 
Det sociokulturella perspektivet är relevant för studien eftersom interaktion och 
kommunikation ständigt sker i skolans värld. Vidare är stödet (inom den närmaste 
utvecklingszonen) som Säljö (2000) påpekar viktigt framförallt för andraspråkselever. 
Slutligen är det essentiellt att framhålla vikten av exkludering och inkludering som 
Elmeroth (2008) betonar.  
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2 Tidigare forskning 
 
I denna del redovisas tidigare forskning såsom avhandlingar och litteratur som tar upp 
forskning om mottagning och undervisning av nyanlända elever. För att hitta 
avhandlingar har sökningar gjorts via Google Scholar och Summon, i sökningen har 
sökordet Förberedelseklass använts. Vidare valdes litteratur ut genom manuell sökning 
utifrån andra avhandlingars referenslistor. 
 
 
2.1 Olika sätt att se på förberedelseklassen 
 
Bunar (2015) framhåller att det finns två sätt att organisera mottagandet av nyanlända 
elever på grundskolenivå, nämligen genom förberedelseklass eller direktintegrering. 
Förberedelseklassen är inte en egen skolform, utan en möjlighet för skolan att hänvisa 
barn till särskilda undervisningsgrupper. Detta kan ske med eller utan anpassad 
studiegång1. Bunar (2015) menar vidare att förberedelseklassens vara eller icke vara 
ofta har debatterats. Några fördelar med förberedelseklassen är att elevens 
bakgrundskunskap kartläggs fortlöpande och att barnet lär sig grunderna i svenska 
språket i en trygg miljö. Vidare får eleverna introduktion i den svenska skolkulturen 
och skolsystemet samt studiehandledning på sitt modersmål. Slutligen får eleverna 
stöd av utbildad personal i sin språkutveckling. Bunar (2015) påvisar att skolorna ofta 
försöker minska segregationen av eleverna som går i förberedelseklassen genom att 
låta dem delta i undervisningen i den ordinarie klassen i de praktisk-estetiska ämnena. 
Ofta antar lärarna att det inte krävs en hög språklig nivå i svenska för att klara av att 
delta i de praktisk-estetiska ämnena. Nackdelar som lyfts fram med 
förberedelseklasser är att klassen blir fysiskt isolerad från resten av skolan och att 
eleverna ofta hålls kvar i förberedelseklassen för länge. En annan nackdel är att i 
förberedelseklassen samlas barn med olika förutsättningar som ska undervisas 
samtidigt och ganska ofta är det åldersintegrerade klasser. Ett annat sätt att organisera 
mottagandet av nyanlända elever är genom direktintegrering, innebär istället att den 
nyanlända eleven omedelbart placeras i den ordinarieklassen. Med denna modell är 
tanken att undvika den fysiska segregationen som förberedelseklassen innebär. Bunar 
(2015) menar dock att nackdelen med direktintegrering är att skolorna i många fall 
saknar stöttande strukturer såsom studiehandledare och lärare som är utbildade i 
språkutvecklande arbetssätt och kan hantera att det sitter ett antal elever i klassen som 
inte kan det svenska språket. Axelsson (2015) påpekar att direktintegreringens främsta 
syfte är att de nyanlända ska socialisera med majoritetseleverna, men detta uppnås inte 
eftersom det gemensamma språket oftast är svenska, vilket de nyanlända eleverna inte 
behärskar än.  
 
Skowronski (2013) påvisar i sin avhandling att de nyanländas sociala gemenskap med 
andra elever på en ny skola i de flesta fall sker inom den förberedande 
undervisningen. De elever som både vistats i föreberedelseklassen och den ordinarie 
klassen känner samhörighet med de elever, som liksom de själva, är nya i Sverige. 
Flera elever uttrycker att de känner sig trygga i en förberedelseklass där alla har 
samma svårigheter med språket. En del elever längtar efter att få komma till den 
ordinarie undervisningen och känna sig som alla andra. I Bunars (2010) undersökning 
påtalade en del elever att de var kritiska till att förberedelseklasser särskiljer elever. 
Informanterna i undersökningen menade att denna åtskiljning bidrog till uppdelningar 

                                                           
1 Anpassad studiegång innebär att avvikelser kan göras från timplanen för olika ämnen, oftast görs 
detta med fokus på ämnet svenska som andraspråk (Bunar, 2015).  
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och kategoriseringar. Även Axelsson (2015) påpekar att förberedelseklassens 
utanförskap skapar tillfälliga uppdelningar och segregeringar, vilket i sin tur leder till 
att gränser skapas till resten av skolan. Å andra sidan menar Bunar (2010) efter att ha 
studerat förberedande klasser i ett flertal länder, att en för tidig inslussning i ordinarie 
klass, utan tillräcklig kunskap i undervisningsspråket och med en lärare som inte kan 
eller har tid att ge eleven det stöd hen behöver medför risker. Risker i form av dåligt 
självförtroende, social isolering i klassen och dåliga prestationer. Skowronski (2013) i 
likhet med Bunar (2010) menar att de nyanlända eleverna möts av en rad hinder i den 
svenska skolan för att inkluderas med de övriga eleverna på skolan. Skowronski 
(2013) påpekar att eleverna har svårt att inkluderas i de sociala gemenskaperna i 
klassen. Bunar (2010) framhåller att lärarna ofta har lägre förväntningar på de 
nyanlända eleverna samt att svenskheten är en norm som nyanlända eleverna ofta 
bedöms efter.  Nilsson Folke (2015) menar att övergången mellan förberedelseklassen 
och den ordinarie klassen oftast är den svagaste länken i de nyanländas 
utbildningskedja. Eleverna i Nilsson Folkes studie menar att de känner sig otrygga, 
ensamma och tysta. Språkligt homogena skolor med lite erfarenhet av att ta emot 
nyanlända elever utgör den socialt mest utsatta kontexten. Vidare menar eleverna i 
studien att övergången till ordinarie klass var en stor omställning och att de upplevde 
svårigheter att följa med i undervisningen. Detta på grund av att en del lärare inte är 
vana att anpassa undervisningen till de nyanlända och antal studiehandledningstimmar 
oftast minskar. Nilsson Folke (2015) menar att de nyanlända eleverna ofta betraktas 
som någon annans ansvar och tvingas anpassa sig till en enspråkig norm. Slutsatsen 
som Nilsson Folke drar av sin studie är att inkluderingen av eleverna i den ordinarie 
klassen oftast blir en exkluderande integrering, medan förberedelseklassen utgör en 
typ av inkluderande exkludering.  
 
 
2.2  Elevens tidigare kunskaper 
 
Cummins (2001) påpekar vikten av att elevens tidigare kunskaper ska utgöra basen, 
som ny kunskap byggs på. Det är viktigt att komma ihåg att elever inte är ett oskrivet 
blad, utan att alla har värdefulla kunskaper och erfarenheter med sig. Genom att 
bygga vidare på den tidigare kunskapen blir det lättare att göra ny information och 
kunskap mer begriplig. Elever med begränsade kunskaper i andraspråket (svenska) 
bör med fördel tillåtas använda sitt förstaspråk för att göra innehållet i undervisningen 
mer förståligt. I undervisningen är det viktigt att låta eleverna bidra med sina tidigare 
språkliga och kulturella förkunskaper. Axelsson (2015) menar i likhet med Cummins 
(2001) att undervisningen för nyanlända ska utformas individuellt utifrån elevens 
tidigare skolbakgrund samt vara mycket flexibel så att undervisningen kan ändras över 
tid. Undervisningen ska inte förenkla ämnesinnehållet och lärarna ska inte ha för låga 
förväntningar på de nyanlända eleverna. För att de nyanlända eleverna ska tillgodose 
sig de olika ämnena är det viktigt att ett samarbete finns mellan ämneslärarna och 
lärarna i svenska som andraspråk. Det är även viktigt att ta tillvara på 
modersmålsundervisningen och studiehandledningen. Slutligen menar Axelsson 
(2015) att smågruppsarbeten är gynnsamt för nyanlända och flerspråkiga elever. Detta 
eftersom eleverna får tillfälle till muntlig interaktion och tillsammans bearbetar 
ämnesinnehållet. Cummins (2001) anser att om eleverna bidrar med sina erfarenheter 
i undervisningen så känner de sig delaktig, självkänslan växer och hen deltar aktivt i 
inlärningsprocessen. För att eleven ska vilja utvecklas i sin nya identitet, i att tillägna 
sig det nya språket och bli en aktiv deltagare av den nya kulturen, är det nödvändigt 
att hen får uppleva ett positivt och bekräftande samspel med personer från den nya 



 

7 
 

kulturen. Läraren är ytterst viktig när det kommer till att följa och stödja eleven i 
dennes förståelse för vem hen är och vad hen vill bli. Respekt och bekräftelse är 
centrala faktorerna för att motivera andraspråkseleverna till att aktivt engagera sig i 
sina studier.  
 
Bunar (2015) menar att i en del kommuner runt om i landet samlas alla elever i en viss 
åldersgrupp på en eller två skolor, detta eftersom man menar att resurserna och stödet 
då finns centrerade på dessa ställen, istället för att det är spritt över hela komunnen. 
Bunar (2010) betonar att i många kommuner är förberedelseklasserna 
åldersintegrerade, vilket kan hämma elevernas utbildning och kan vara förödande för 
skolmotivationen. Vidare menar Bunar (2015) att det även förkommer olika typer av 
bussningar av elever för att minska belastning för en skola där det går många 
nyanlända elever. Sällan utvärderas de olika metoderna som nämnt ovan.  
 
 
2.3 Gemenskap och interaktion 
 
Skowronski (2013) påpekar att när eleverna ska knyta nya kontakter i den ordinarie 
klassen börjar de oftast med att ta kontakt med elever som själva har invandrat, talar 
samma språk eller talar ett annat förstaspråk. Med andra ord dras eleverna med 
svenska som andraspråk till varandra. Fördelarna när två elever i en klass har samma 
modersmål är att den eleven som varit i Sverige en längre tid kan hjälpa den 
nyanlända eleven när det kommer till att förstå texter och förklara vad som sägs på 
lektionerna. En negativ aspekt med denna typ av segregation är att andra elever ofta, i 
alla fall i början, är ointresserade eller till och med avvisande mot de nyanlända 
eleverna. En stor orsak till ensamheten i den ordinarie undervisningen menar 
Skowronski (2013) beror på hur de nyanlända tas emot av klasskamraterna. De 
nyanlända eleverna har ofta en lägre social status jämfört med svenskfödda elever och 
andragenerationens invandrarelever. Intervjuerna i Skowronskis (2013) studie visar att 
många elever under en tid känner sig ensamma innan de så småningom inkluderas i 
den ordinarie klassen och får nya vänner. Med tiden blir det accepterade och en 
förutsättning för att minska fientligheten mot de nyanlända är att det finns 
möjligheter för eleverna att lära känna varandra.  
 
 
2.4 Fadderskap och inkluderande förhållningssätt 
 
Vidare påpekar Skowronski (2013) att de nyanlända som fått en fadder har upplevt 
detta som tryggt och till stor hjälp. Skowronski ställer sig dock frågande till varför 
lärarna inte medvetet försöker få eleverna att lära känna varandra genom att välja en 
fadder som inte själv är invandrare. Vidare visar Skowronskis undersökningar att 
många nyanlända blir tystlåtna i skolan eftersom de skäms över det svenska språket 
som de tillägnat sig. När de varit i förberedelseklass har deras språk ansetts vara fullt 
dugligt, men när de kommer ut i ordinarie klass känner eleven att det svenska språket 
de lärt sig inte är värt någonting. Skowronski menar att om skolan skulle ha ett 
inkluderande förhållningssätt till språkanvändningen skulle det innebära att skolans 
alla elever känner att de kan uttrycka sig på olika sätt. Det betyder inte att skolan inte 
ska arbeta för att utveckla elevernas språk, men att alla är värda att bli lyssnade på. 
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2.5 Relationer med föräldrar och samhället 
 
I Bunars (2010) forskningsöversikt har det visat sig att det krävs en förbättring när det 
kommer till kommunikationen mellan skola och föräldrar med utländsk bakgrund. 
Genom att informera föräldrarna om deras rättigheter och skyldigheter kan de redan 
från början aktivt delta i barnens skolgång. Vidare menar Bunar (2010) att i den 
internationella forskningen kring förberedande klasser har en del länder kommit 
längre än Sverige. I de länderna har skolan ett nära samarbete med det lokala 
samhället samt organisationer och föreningar som kommer till skolan och agerar 
mentorer, tolkar och förebilder samt hjälper till med undervisningen.  
 
 
2.6 Mottagningssystem och studiehandledning  
 
Med stöd i sin undersökning menar Skowronski (2013) att mottagningssystemet för 
de nyanlända eleverna måste bli mer flexibelt. Det är ytterst individuellt hur länge en 
elev behöver vara i en förberedande klass, men individens behov och önskemål bör 
styra. Både Bunar (2015) och Elemeroth (2008) betonar att de nyanlända eleverna är 
en mycket heterogen grupp.  Bunar (2010) menar att ålder, social bakgrund, 
geografiskt ursprung och grad av integration spelar roll för hur det går för de 
nyanländas skolgång. Skowronski (2013) understrycker att en del elever tidigt kan 
delta i ordinarie undervisningen om de exempelvis får mycket stöd av 
studiehandledare på modersmålet. I likhet med Skowronski (2013) menar Bunar 
(2010) att studiehandledning på elevens modersmål främjar ämneskunskaperna 
eftersom innehållet hamnar i fokus istället för språket. Med studiehandledning 
utvecklas identiteten, ämneskunskaperna, modersmålet och det svenska språket 
parallellt.   
 
 
2.7 Framgångsfaktorer 
 
Slutligen förtydligar Bunar (2010) att i frågan om elever ska vara i förberedelseklass 
eller inte, verkar den bästa lösningen vara att elever är i förberedelseklass under en 
begränsad tid (6-12 månader). Placeringen ska till viss del vara frivillig och föräldrarna 
ska vara informerade och involverade. Vidare är det att föredra om 
förberedelseklassen ligger i skolbyggnaden och att det finns ett nära samarbete med 
de ordinarie klasserna redan från första dagen. Att eleverna deltar i skolans 
gemensamma aktiviteter och gradvis deltar i fler och fler ämnen är även att föredra. 
De nyanländas närvaro i skolan bör också göras mindre dramatisk genom att 
informera elever och föräldrar. Satsningar bör ske både på majoritetsspråket och på 
modersmålet och helst ska det finnas personal som är tvåspråkiga. Slutligen är det 
viktigt med fortlöpande uppföljning och utvärdering.  
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3 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras datainsamlingsmetoden som använts, vilka urval som 
gjorts, information om informanterna samt hur genomförandet av datorinsamlingen 
gått till. Vidare tas de etiska aspekterna upp och avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion. 
 
 
3.1 Design och metod 
 
För undersökningen har en kvalitativ undersökningsmetod använts, då syftet har varit 
att belysa enskilda fenomen och att upptäcka variation. Undersökningsmetoden som 
använts är strukturerade intervjuer. Lärare som arbetar i förberedelseklass har 
intervjuats. Samtliga intervjuer har transkriberats och sedan analyserats. Den 
kvalitativa forskningen är subjektiv och inte lika saklig och mätbar som den 
kvantitativa, vilket innebär att forskare måste lägga fram resultaten på ett extra 
trovärdigt sätt. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att i intervjuer får den 
tillfrågade möjlighet att berätta om sin tolkning av världen som de lever och verkar i. 
De får uttrycka hur de uppfattar situationer utifrån sitt synsätt. Utifrån Cohen, 
Manion och Morrison (2007) anses intervju vara den mest lämpade metoden för 
denna typ av studie. Detta eftersom studien vill belysa lärarnas syn på 
förberedelseklassens arbetssätt, organisation samt elevernas interaktion och 
skolframgång. En enkät hade inte gett samma utförliga svar och observationer hade 
inte varit möjligt då forskaren hade behövt observera under en längre tid för att nå 
studiens syfte. Cohen, Manion och Morrison (2007) menar vidare att en intervju inte 
är ett vanligt samtal, då den har ett specifikt syfte.  
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) anser att ett sätt att kontrollera reabiliteten är att 
ha en mycket strukturerad intervju, med stängda frågor och använda sig av samma 
frågor till samtliga informanter. Vidare vänder författarna på synsättet och menar att 
det är viktigt med öppna frågor i intervjuer för att informanten ska kunna berätta om 
sitt unika sätt att se på saker och ting. Ledande frågor kan vara missvisande då den 
typen av frågor lägger orden i informantens mun. En lösning på detta tvetydliga 
synsätt angående reabiliteten kan vara att göra en förnuftig kompromiss. För just 
denna studie har intervjuer valts att göras med ett fåtal relativt öppna frågor, för att 
styra innehållet så lite som möjligt.  
 
En nackdel med intervjuer kan vara att den som intervjuar påverkar lärarna att inte 
avslöja sitt arbetssätt, om de upplever det som bristfälligt. De vill kanske inte framstå 
som att de gör fel när det kommer en person som kan komma att värdera deras 
arbetssätt. Extra svårt kan det vara om läraren har arbetat under en längre tid eller är 
ny i yrket. En fördel som väger upp nackdelen kan vara att intervjun gör att lärarna 
börjar tänka efter i frågan om sitt arbetssätt och sin organisation. Intervjun kan ses 
som ett bollande samspel och en dialog som är starten till en förändring. Det kan vara 
så att intervjun hjälper lärarna att få upp ögonen för ett nytt synsätt. En annan fördel 
med intervju som metod är att den som intervjuar kan ställa direkta motfrågor när 
hen upplever svaren som otydliga eller outvecklade. Detta är inte möjligt i en 
enkätundersökning.  När informanterna har varit fåordiga har några följdfrågor ställts 
för att få informanterna att förtydliga eller utveckla sina svar. 
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3.2 Urval 
 
I studien har förberedelseklasserna avgränsats till årskurs 1-6, detta eftersom 
författaren är verksam i dessa årskurser och är på så sätt mer insatt i arbetssätten för 
dessa åldersgrupper. Kommunen där intervjuerna äger rum är en medelstor kommun 
i södra Sverige. När urvalet av förberedelseklasser har gjorts har detta skett i samtal 
med en rektor, då hen deltar i ett nätverk med förberedelseklasser i kommunen. 
Tillsammans har vi diskuterat kommunens förberedelseklasser och efter dessa samtal 
har två förberedelseklasser valts ut, som är varandras motsatser när det kommer till 
antal elever med svenska som andraspråk. Den ena skolan har en mycket hög andel 
elever med annat modersmål än svenska och ligger i en förort till den större staden. 
Den andra skolan är en byskola, som ligger i en mindre ort med ett mindre antal 
elever med svenska som andraspråk. Valet av motsatsskolor har gjorts för att se om 
det framträder någon skillnad i arbetssätt etcetera mellan två olika typer av skolor som 
har förberedelseklasser.  
 
 
3.3 Informanterna 
 
För att välja ut informanterna, tog författaren kontakt med rektorerna på de utvalda 
skolorna. Rektorerna har gett sitt godkännande till intervjuerna, men de har även 
föreslagit vilka lärare de tycker är lämpliga att intervjua. Efter att ha fått 
telefonnummer till respektive lärare har författaren kontaktat dem och förklarat sitt 
ärende samt bokat in tider för intervjuer. Alla namn i studien är fiktiva och benämns 
som följande: Julia, Lena, Maria och Sara. Julia har arbetat i sin förberedelseklass i 13 
år och har en grundutbildning som modersmålslärare. Hon har senare vidarutbildat 
sig till lärare i svenska som andraspråk (60 hp). Lena är mellanstadielärare i grunden 
och läste en extra utbildning för att bli behörig upp till högstadiet. Hon valde då 
svenska som andraspråk, men arbetade inte med ämnet, utan arbetade på 
mellanstadiet. Lena har arbetat i sin förberedelseklass i fem och ett halvt år. Maria har 
arbetat i förberedelseklassen i åtta-nio år. Hon är lärare i svenska och SO i årskurserna 
1-7, men har läst till ämnet svenska som andraspråk (30 hp). Sara är förskollärare i 
botten och har läst lite svenska som andraspråk i sin utbildning. Hon vill bygga på 
med fler kurser i svenska som andraspråk. Sara har arbetat i sin förberedelseklass i ett 
år. Lena och Julia arbetar tillsammans på den ena skolan. Maria och Sara arbetar 
tillsammans på den andra skolan.  
 
 
3.4 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes i ett rum i skolornas lokaler. Intervjuerna spelades in med 
en diktafon och varade mellan 15 minuter och 60 minuter. Tillstånd gavs av 
informanterna, att återkomma via epost eller telefonsamtal om det var något som 
behövde kompletteras eller förtydligas. Samtliga intervjuer har transkriberats med 
exakthet. I vissa fall har dialektuttal ändrats, vilket gör att det blir lättare att läsa. Då 
informanterna sagt ”dom” och detta ändrats till ”de” eller ”dem”. Därefter har 
författaren sökt information i materialet som varit relevant för studiens syfte och 
frågeställningar. Med olikfärgade pennor har understrykningar gjorts i materialet. 
Olika färger har symboliserat de olika frågeställningarna. På detta vis har svaren i de 
olika intervjuerna kunnat sammanfogas. Intressant och relevant material har sedan 
skrivits ner och citerats i resultatet.  
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3.5 Etiska aspekter 
 
De etiska aspekterna måste alltid beaktas. Det är därför viktigt att forskaren tar del av 
de olika reglerna som gäller vid en intervju. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det 
fyra etiska regler att förhålla sig till. De fyra huvudkraven är: samtyckeskravet, 
nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. De etiska riktlinjerna 
ska forskaren förhålla sig till såväl muntligt som skriftligt. I enighet med detta är det 
viktigt att forskaren innan intervjun fått samtycke att genomföra och spela in 
intervjun. Innan intervjuerna började fick informanterna läsa igenom ett 
informationsbrev som de därefter fick skriva under med samtyckte till deltagande. 
Informanterna har även informerats om vad examensarbetet handlar om och vad 
materialet ska användas till. Konfidentialitetskravet måste tas i beaktning, då det är av 
yttersta vikt att inte avslöja personer, identitet eller skola. I studien har fiktiva namn 
på samtliga lärare och skolor använts. Det är viktigt att materialet i studien nyttjats på 
rätt sätt.  Det har varit av yttersta vikt att inte skriva om någonting som kan skada 
någon på något sätt i uppsatsen.  
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4 Resultat 
  
I denna del redovisas undersökningens resultat. Resultatet är uppdelat i två delar, en 
för varje skola. Uppdelningen är gjord för att tydliggöra svaren från de olika skolorna. 
På så vis blir det lättare för läsaren att få en tydlig helhetsbild över skolorna. Namnen 
på skolorna är fiktiva och namnges som Skogsskolan och Bergsskolan.  
 
 
4.1 Skogsskolan 
 
4.1.1 Presentation av skolan och förberedelseklassen 
 
På Skogsskolan arbetar Julia och Lena, som har vars en grupp i förberedelseklassen. 
Skogsskolan är en F-9 skola med ungefär 450 elever. Skolan har mellan 30% och 40% 
flerspråkiga elever. Skogsskolan är en byskola och ligger i en mindre ort. Till 
förberedelseklassen kommer det elever från hela skolområdet, från totalt fem olika 
orter. Orterna ligger utspridda i skolområdet och när eleverna gått klart i 
förberedelseklassen kommer de att gå i skolan som ligger på deras respektive hemort. 
Dessa elever är dock inskrivna i en klass på Skogsskolan som de slussas ut till under 
sin tid där. Lena berättar om elevantalet i förberedelseklasserna på skolan:  
 

När jag kom hit så var vi ungefär 10-12 elever, men förra läsåret 
så började det växa. Och nu har det ju växt oerhört mycket, så  
nu är vi uppe i över 35 elever (F-9). […] Vi är 21 barn just nu i  
de båda klasserna (F-5). 

 
Julia berättar att ”vi har delat upp klassen med en nybörjargrupp och en grupp som 
har kommit lite längre med språket.” Lena arbetar i gruppen som har kommit lite 
längre, medan Julia arbetar i nybörjargruppen. I Lenas grupp finns det elva barn, hon 
berättar att nio barn pratar arabiska. ”Det är ju lite annorlunda att ha så många med 
samma språk. Och det är väl inte det optimala tycker jag, utan det är bättre om man 
har många olika nationaliteter.”  
 
 
4.1.2 Interaktion mellan elever 
 
Lärarna berättar att kontakten mellan de svensktalande och de flerspråkiga eleverna 
sker till viss del på rasterna och på lektionerna i hemklasserna. Eleverna spelar gärna 
fotboll och då spelar de även med de svensktalande eleverna, men ibland blir det 
konflikter och då hänger ofta eleverna i förberedelseklasserna ihop.  De leker mycket 
för sig själva på rasterna, och Lena förtydligar att eleverna i förberedelseklassen ofta 
umgås med varandra: 
 

På nåt sätt, nu när har vi fått så många här, så nu är det svårare.  
[…] Sen blir det klart lättare när de börjar komma ut i klassen  
mer. Men de dras ändå mycket till varandra, speciellt den här  
stora arabiska gruppen som vi har för närvarande. 

 
Eleverna i förberedelseklasserna äter tillsammans, men samtidigt som de andra 
eleverna på skolan. Lena säger ”jag önskar ju att de skulle, när de börjar vara ute, gå 
och sätta sig med sin klass, men vi har väldigt trångt i matsalen, så det finns ju inga 
extra bord heller.” När schemat stämmer och tiden passar äter en del elever med sin 
klass, det kan exempelvis vara om förberedelseklasseleven ska ha lektion efteråt i sin 
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hemklass. När skolan anordnar temadagar, gemensamma aktiviteter och 
julpysseldagar brukar förberedelseklassen delta. Julia förtydligt ”vi brukar göra saker 
tillsammans med de andra.” 
 
 
4.1.3 Utslussning 
 
När det handlar om utslussning från förberedelseklassen till elevens hemklass berättar 
både Lena och Julia att det är mycket individuellt när de börjar slussa ut elever. När 
eleven varit i föreberedelseklassen ett par månader börjar de slussas ut. De upplever 
båda att de börjar med utslussningen ganska snabbt. Julia berättar ”vi gör det så fort 
som möjligt.” De brukar börja med de estetiska ämnena, först går de ut i idrott och 
senare i bild och musik. Författaren undrar hur det fungerar för eleverna att gå ut i de 
estetiska ämnena när de inte kan så mycket svenska. Lena berättar att det oftast 
fungerar bra, men att de (Lena och Julia) pratar med ämneslärarna så att de blir 
medvetna om att eleverna inte förstår så mycket. Lena berättar om vikten av att ge 
tydliga instruktioner och att slussa ut eleven i hens starkaste ämne: 
 

De måste ge extra tydliga instruktioner. […] Och sen när vi bedömer 
då att de har så pass mycket vardagsspråk så att de kan klara  
en klassrumssituation så tar vi ut dem i ett ämne som de är  
starka i. En del har ju läst engelska, så då plockar vi ut dem i det.  
Och matte är det ju många elever som är duktiga i också. 

 
När Lena och Julia märker att det fungerar för eleven i klassen har de ett samtal med 
klassläraren och sedan får eleven gå vidare, ett ämne i taget. I samtalet kring hur lång 
tid det tar tills eleverna har slussats ut helt i sina klasser säger Lena att ”direktiven för 
närvarande är att de ska ut inom ett år, men det är ju inte enkelt för alla elever.” Hon 
menar att de som har svårt med språkinlärningen och har ett ”dåligt modersmål” ofta 
stannar kvar i förberedelseklassen i mer än ett år. De är överens om att utslussningen 
tar olika lång tid för alla elever och att det inte går att forcera. Julia berättar ”vi har till 
och med haft elever som har varit här i två år.” 
 
 
4.1.4 Arbetssätt 
 
I de två förberedelseklasserna som eleverna är uppdelade i arbetar de naturligtvis 
mycket med det svenska språket i form av olika språkövningar. Båda grupperna 
arbetar en hel del med ord och bilder i ordinlärningen. Arbetetet utformas 
individuellt, dels beroende på hur mycket svenska eleven kan, och även om de kan 
läsa och skriva på sitt modersmål. Lena förtydligar hur de arbetar med inlärningen: 
 

Det är ju rätt stor skillnad om man kan läsa på sitt modersmål  
eller om man inte kan det. Och de barn som då inte kan läsa  
på sitt modersmål, då får man lägga mycket tid på  
bokstavsinlärning och ljudinlärning. 

 
Tema är någonting som de arbetar mycket med. Julia och Lena har samma tema i de 
båda grupperna. ”Vi arbetar som sagt med något tema alltid vid sidan om” påpekar 
Julia. Lena berättar att exempel på tema kan vara kläder, kroppen och natur.  
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4.1.5 Elevens skolframgång 
 
I samtal kring hur eleverna i förberedelseklassen klarar sig i sin hemklass när de 
slussats ut, menar både Lena och Julia att det är mycket individuellt. Julia påpekar hur 
stor roll åldern spelar för inlärningen:  
 

Det beror på hur gamla de är när de kommer till Sverige.  
Åldern spelar ju också roll. För de äldre eleverna har ju svårare,  
oftast svårare att nå målen.  

 
Hur de klarar sig beror också på hur mycket de läst i sina hemländer. Lena menar att 
de elever ”som har svårigheter redan när de börjar hos oss, deras svårigheter hänger 
tyvärr kvar.” Julia upplever att det ofta är engelskan som de nyanlända eleverna 
saknar. Oftast går det snabbare och lättare för de yngre eleverna och de elever som 
har en drivkraft. Lena påpekar att många är väldigt motiverade och älskar att gå i 
skolan. ”De står här och är så glada att det är skola, de tycker ju inte om när det är 
lov.” Författaren frågar Lena om hon tror att det finns något man kan göra för att fler 
ska nå målen. Lena anser att med mer studiehandledning än vad de har idag, så skulle 
kanske fler nå målen. I de två förberedelseklasserna finns det idag två stycken 
nystartsarbetare2 som talar arabiska. I början tyckte Lena och Julia att 
nystartsarbetarnas stöd var bristfälligt, eftersom de själva var på väg att lära sig det 
svenska språket, men nu menar Julia att ”vi får mycket stöd och hjälp.” 
Nystartsarbetarna är inte placerade i de vanliga klasserna eftersom de för tillfälligt inte 
fått så många på skolan. Lena menar dock att det är viktigt att det är rätt person som 
kommer, gärna någon som är insatt i ämnet och med fördel är lärare i botten.  
 
 
4.1.6 Lärarnas förslag på förbättringar 
 
Om Lena och Julia fick förändra någonting i föreberedelseklassen skulle Lena önska 
fler nationaliteter och att det var färre som pratade arabiska. Hon tycker att det blir 
enklare då. Vidare skulle hon vilja ha mer tid, eftersom arbetet i förberedelseklassen är 
annorlunda och kräver mycket tid. Inte för stora grupper eller två lärare i respektive 
grupp är också ett önskemål. ”Sen hade det ju varit enklare också om man haft elever 
som kom till Sverige ungefär samtidigt. Nu måste man vara så flexibel för det 
kommer ju nya hela tiden.” Julia tycker att hon ständigt gör förändringar i sitt arbete: 
 

Man försöker ju att förändra hela tiden någonting, under tiden.  
Jag, man jobbar och lär sig av varandra till exempel. Jag jobbar  
ju med en annan lärare och så vi samarbetar väldigt mycket  
när det gäller just själva undervisningen. Om man tänker på det.  
Då gör man ju hela tiden förändringar. […] Det här kan vi  
prova och se om det blir bättre. 

 
Julia menar att fick hon önska något skulle det vara ”en lite mindre grupp, för ibland 
är det lite för många elever.” Hon påpekar dock att detta inte är något hon kan 
påverka. Båda lärarna tycker det är ett roligt och utmanande arbete. Lena trivs väldigt 
bra och Julia tycker att det är roligt att ”förbereda dem inför skolan.” 
                                                           
2 Nystartsarbete är till för personer som varit arbetslösa en längre tid eller nyligen kommit till Sverige. 
Arbetsgivaren får ersättning av Arbetsförmedlingen för att anställa nystartsarbetare på deltid eller 
heltid. Anställningen är oftast tidsbegränsad (Arbetsförmedlingen, 2015).    
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4.2 Bergsskolan 
 
4.2.1 Presentation av skolan och förberedelseklassen 
 
På Bergsskolan arbetar Maria och Sara. Bergsskolan, som är en F-5 skola, är en 
mångkulturellskola som ligger i en förort till en större stad. På skolan går det 250 
elever, 95-97% är flerspråkiga elever. ”Just nu har vi mycket arabisktalande barn, 89-
90% är arabisktalande” berättar Sara. Området som skolan ligger i har stor in- och 
utflyttning, men för närvarande kommer det inte så många nya elever, eftersom det 
inte finns några lediga bostäder kvar i området. Sara berättar: 
  
 Bergsskolan är en hundraårig skola i grund och botten, den  
 har flyttat hit efter en rockad som vi var tvungna att göra, 

för vi fick inte plats. […] Men det var ju en liten skola med,  
vad hade vi, 100 elever. Sen började vi få ett tryck då  
och det pratades om att vi skulle komma hit till Bergsskolan. 

 
Maria menar att nu när elevantalet minskar pratas det om att bussa ut elever från 
staden (centrum), eftersom det är där de lediga bostäderna finns, men skolorna där är 
fulla. Det finns två förberedelseklasser på skolan som är indelade efter ålder, Sara 
arbetar i årskurserna 1-3 och Maria i årskurserna 4-5. Maria förtydligar hur de har 
tänkt angående uppdelningen av förberedelseklassen: 
 
 Vi har provat det andra en gång tidigare, men det funkar  
 bäst med åldern. Och det är väl främst för undervisningen 
 att det blir för barnsligt för de stora. Och ja, det är ju lättare, 
 du gör lite andra saker med småbarn än vad du gör med 
 de större. Och då kan du ju även gå framåt i en annan takt  

med de äldre eleverna. 
 
I Marias grupp går det för tillfället sex stycken elever, de har plats för tio stycken, men 
ibland har det varit både elva och tolv stycken. I Saras grupp går det för närvarande 
elva elever.  
 
 
4.2.2 Interaktion mellan eleverna 
 
Lärarna berättar att kontakten mellan de svensktalande och de flerspråkiga eleverna 
inte finns på Bergsskolan, eftersom andelen barn med svenska som modersmål är 
mycket liten. Angående kontakten mellan de nyanlända eleverna och eleverna i 
hemklasserna menar Maria att de ”måste jobba med det hela tiden. Det kan vara svårt 
och vissa barn smälter in väldigt lätt och vissa inte.” Sara och Maria försöker ha 
mycket kontakt med de övriga lärarna, så att de nyanlända eleverna får vara med när 
det händer någonting roligt. Förberedelseklasseleverna i årskurs 1-3 äter med Sara, 
men vid vissa tillfällen då de exempelvis haft idrott med sin hemklass, äter de med sin 
klass. Årskurs 1-3 äter dock samtidigt som årskurs 1 och 2, vilket innebär att eleverna 
träffar sina kamrater. Eleverna i årskurs 4-5 äter med sin respektive hemklass. 
Rasterna ligger lite olika, ibland har eleverna i förberedelseklassen rast samtidigt som 
de andra och ibland ligger rasterna på en annan tid. Sara berättar att de har ”en stor 
beläggning på skolgården efter luncherna och så att ibland kan det vara bra att de inte 
möts hela tiden, det här att man krockar liksom.” 
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Maria berättar att varje nyanländ elev blir tilldelad en fadder. Faddern går i 
hemklassen och talar samma modersmål som den nya eleven. Lärarna väljer en fadder 
som de tycker är lämplig, tanken är att de nyanlända ska ha någon att leka med på 
rasterna och kunna få hjälp av faddern i början. Vidare berättar Maria att de redan 
från början är tydliga med att presentera den nyanlända eleven: 
 

Det är inga problem, de liksom, när de först kommer hit så  
försöker jag liksom ta mig in i deras klass, för de får ju en  
hemklass och presenterar och berättar att det här är en ny  
elev, det här är eran klasskompis, hon ska nu gå hos mig ett  
tag och lära sig svenska, så att även de eleverna vet att  
en dag så kommer den här eleven in till er och det är en av er. 

 
 
4.2.3 Utslussning 
 
Maria påpekar att det kommer en ny lag till årsskiftet och att de sedan en tid tillbaka 
arbetat enligt innehållet i den nya lagen. Detta innebär att eleverna i 
förberedelseklassen redan från dag ett går ut i sina hemklasser och deltar i idrott och 
slöjd. Är eleverna starka i exempelvis matte eller bild, brukar de efter ett tag slussas ut 
även i något av de ämnena. Sara menar också att eleverna börjar med att gå ut i de 
praktiska ämnena, såsom idrott, musik och tema. Maria förtydligar deras resonemang 
kring utslussningen:  
 
 Nu är det ju så här att du ska ju inte ha dem längre än ett år 
 eller ett och ett halvt för de som kommer som analfabeter. 
 Så vi försöker hålla det där omkring. Ett och ett halvt år har 
 det kanske varit oftast innan de går ut helt, men alla går ju ut  
 redan från första dan till idrott i alla fall och slöjd också. […] 
 NO och SO är nästan de svåraste ämnena, med så mycket ord. 
 
Sara berättar om vikten av att ständigt samarbeta, både med lärarna och elevernas 
föräldrar. Hon menar att den nyanlända eleven är hennes ansvar, men även elevens 
klasslärares ansvar. Med hjälp av kartläggningen av eleven blir det lättare att se vilket 
ämne hen ska gå ut i. Sara har idéer om att tänka i nya banor kring utslussningen: 
 
 Jag har tittat lite om man kan ändra om det lite. Har jag kanske två  

elever som strålar ut, så kanske de kan gå ut samma dag och då 
har jag möjlighet att kanske följa med. Så man inte känner att, för  
jag har stått där själv som pedagog i en klass med 20 stycken, så  
kommer barn från förberedelsegruppen och man har inte hunnit  
stråla ihop med pedagogen […] man vill ju förbereda lite grann. […]  
Då tänker jag att när jag har studiehandledning i gruppen så kanske  
jag kan följa med mer.  

 
Sara och Maria uppger båda två att engelskan är ett stort problem för många 
nyanlända elever. Oftast handlar det om att eleven inte läst engelska tidigare och 
anländer till Sverige i årskurs 5 och måste börja med engelska på en årskurs 3 nivå. 
Maria berättar att de har provat på olika sätt att få det att fungera, för eleverna har 
som hon uttrycker det, ”rätt till sin engelska”. De har provat att de nyanlända eleverna 
går ner i årskurs 3 och har engelska eller att de har engelska med eleverna i sin 
hemklass, men nu har Maria själv hand om engelskan i klassen. Detta tycker eleverna 
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är skönt, enligt Maria. Eleverna lär sig då bas-engelska, allting är muntligt och de lär 
sig lite svenska samtidigt. Maria berättar att ”det är svårt känner jag med, så att även 
de som har gått ut och klarat sig hur fint som helst i alla andra ämnen, har oftast 
engelska som den svåraste biten om de inte har haft det med sig.” Ibland slussas 
eleven ut tidigare, om hen exempelvis gått i en privatskola och har en kunskapsnivå 
som ligger mycket högre än sin årskurs. När detta inträffar är eleven oftast helt ute i 
sin klass och kommer endast till förberedelseklassen för extra svenskaundervisning.  

 
 

4.2.4 Arbetssätt 
 
I de båda förberedelsegrupperna arbetar de ständigt med olika teman. På onsdagar 
och torsdagar berättar Sara att båda förberedelsegrupperna jobbar med läsgrupper. 
De följer ett material som de själva lagt upp och då är de tre pedagoger; Maria, Sara 
och en studiehandledare som talar arabiska. Värdegrundsarbetet pågår ständigt på 
skolan, Sara berättar ”Vi är ju en stor skola och det känns ju på barnen också, det har 
varit mycket konflikter, men det känns som att man kan börja titta på sig själv.” Sara 
berättar att hon erbjuder eleverna att prova olika sorters metoder, de arbetar mycket 
laborativt och med hjälp av teknik. Vid vissa tillfällen presenterar eleverna sina 
arbeten i temat för förskoleklasserna eller får de spela in sig själva på Ipad. Maria 
betonar att de har alla ämnen i klassen, men att alla ämnen egentligen är svenska. I 
samtliga ämnen arbetar de mycket med ord och begrepp. Maria tydliggör vikten av att 
eleverna inte ska känna sig utanför: 
 
 Vi försöker jobba på ett sätt så att, och sen att de inte ska  

känna sig utanför, för det är ju väldigt lätt att det blir en  
liten grupp i skolan som är för sig själv. Men jag har väldigt  
bra kontakt med 3-5ornas lärare så de får vara med på  
luciatåg, utflykter, pysseldagar, ja allt.  

 
Sara påpekar att det är viktigt att vara tydlig mot barnen, och att ständigt ha en dialog. 
Hon tycker inte att man ska förenkla allting, utan menar istället att läraren bör visa 
olika arbetssätt och förklaringar för att få eleverna att förstå. Slutligen tycker Sara att 
det är viktigt att känna ett lugn i klassrummet och att eleverna lär sig att varva ner.  
 
 
4.2.5 Elevens skolframgång 
 
Maria menar att det är ytterst individuellt hur eleverna klarar sig efter sin tid i 
förberedelseklassen. Hon berättar att det gått mycket bra för några av eleverna som 
de haft. Både Maria och Sara påpekar att skolan bidrar med olika typer av stöd och 
hjälp till eleverna, efter sin tid i förberedelseklassen. Maria menar att ”det är ju 
meningen att studiehandledningen just ska hjälpa till med de nya som kommer till 
klassen.” Modersmålsenheten betalar för studiehandledning under första året som en 
nyanländ elev är ute i vanlig klass. Studiehandledaren kan ses som en länk mellan 
föreberedelseklassen och hemklassen. Eleverna har även läxhjälp efter skoltid, där de 
kan få extra stöd och hjälp från studiehandledarna. Sara menar att det är viktigt att 
även om en elev har slutat i förberedelseklassen, ska hen alltid känna trygghet och 
veta att pedagogerna finns tillhands om det skulle vara någonting. Maria berättar om 
hur matematiken planeras och genomförs: 
 

Matten försöker vi göra samma sak som de, jag har ju samma  
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planering som mina femmor har till exempel. Och gör samma  
saker, vi gör samma prov, men de får då kanske hjälp på sitt  
modersmål i provsituationer till exempel.  

 
Maria försöker så långt det är möjligt att arbeta med samma område i SO och NO 
som de ordinarie lärarna. Hon berättar att de gör en del av planeringarna tillsammans. 
Maria tycker att samplaneringarna ”funkar bra, jag tror det funkar speciellt bra i våran 
skola faktiskt.” Hon tror att de har kommit långt på skolan när det handlar om att 
arbeta med nyanlända elever på olika sätt.  
 
 
4.2.6 Lärarnas förslag på förbättringar 
 
Om Sara fick förändra någonting skulle det vara budgeten, lokalerna och att skapa 
mer aktivitetsmaterial till eleverna. Hon skulle också vilja skapa ett mer öppet 
arbetsklimat, med öppna dörrar där lärarna kan kliva in i varandras klassrum. Hon 
önskar fler gemensamma små och stora projekt på skolan, som exempelvis läsprojekt 
som de haft tidigare. Hon berättar om att två klasser kan mötas och ”vi kan komma 
in och lyssna på redovisningar, små saker som man kan bygga vidare på.” Sara 
påpekar även att kamraterna från hemklassen kan få komma till förberedelseklasen, 
det har de gjort några gånger och det har varit lyckat. Även Maria önskar mer 
samarbete med de andra lärarna. Hon har förslag på att arbeta med olika former av 
grupper som skulle kunna gynna fler elever: 
 
 Det finns ju väldigt många barn som skulle behöva extra, även  

de som är födda i Sverige, men som har väldiga språksvårigheter,  
språket är ju jättesvårt för dem. Att man kunde kanske ibland jobba 
mer hela skolan och alla eleverna ännu mer med detta än vad vi gör. 

 
Maria skulle även önska att skolbiblioteket är mer bemannat och att bibliotekarien 
arbetar heltid. Hon tycker det är viktigt att få eleverna att läsa, hon menar att ”det är 
ju ända sättet i ett sådant här område.” Maria tror att om skolan skulle arbeta med 
böcker och bibliotek i centrum skulle resultaten bli mycket bättre. Dels får eleverna 
ett bättre ordförråd, men även en bättre läsförmåga. Både Maria och Sara trivs med 
sitt arbete i förberedelseklassen, men de säger även att det är prövande och tungt. 
Maria menar att som lärare i förberedelseklassen blir man en mycket viktig person. 
”Jag är ju den första kontakten de egentligen har.” Vidare menar Maria att det tråkiga 
med arbetet är att när det börjar bli roligt och eleverna börjar kommunicera är det 
dags för dem att flytta och för lärarna att börja om igen.  
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5 Analys 
 
I denna del analyseras resultatet utifrån studiens syfte och den teoretiska 
utgångspunkten, nämligen det sociokulturella perspektivet.  
 
Resultat visar att arbetssätten i de båda förberedelseklasserna är snarlika. Lärarna 
berättar att de arbetar med olika språkövningar, ord i kombination med bilder, ord 
och begrepp samt tema. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan informanternas 
beskrivningar tolkas som att kommunikation har en central roll i undervisningen. I 
kommunikation med andra lär eleverna sig kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). På 
Bergsskolan har eleverna även möjlighet att presentera sina arbeten för 
förskoleklasserna. Vilket, utifrån det sociokulturella perspektivet, kan tolkas som att 
eleverna har fler möjligheter att kommunicera och interagera (Säljö, 2000). Samtliga 
lärare betonar vikten av att utforma arbetet utifrån varje enskild individ och utgå ifrån 
elevens tidigare kunskaper. I resultatet visade sig den stora skillnaden vara tillgången 
till de viktiga modersmålslärarna och studiehandledarna. På Bergsskolan finns det 
större tillgång till modersmålslärare och studiehandledare, medan på Skogsskolan är 
tillgången på modersmålslärare och studiehandledare mer begränsad. 
 
Resultatet visar att föreberedelseklasserna är organiserade på olika sätt. På 
Skogsskolan bussas de nyanlända eleverna till skolan från fem orter i skolområdet, 
medan på Bergsskolan bor eleverna i skolans upptagningsområde. 
Gruppindelningarna i de båda förberedelseklasserna ser även olika ut. På Skogsskolan 
är eleverna uppdelade i en nybörjargrupp och en grupp med elever som kommit 
längre. På Bergsskolan är eleverna indelade efter ålder. Resultatet visar att 
utslussningen från förberedelseklasserna i båda fallen sker efter ungefär ett och ett 
halvt år. Skillnaden är att på Skogsskolan börjar eleverna slussas ut efter några 
månader, medan på Bergsskolan sker utslussningen från dag ett. Utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan informanternas beskrivningar tolkas som att interaktion 
och samspel sker på flera olika plan (Säljö, 2000). Dels sker interaktion och samspel 
mellan eleverna i förberedelseklassen, dels mellan eleverna i förberedelseklassen och 
eleverna i hemklasserna. Interaktionen sker med de andra eleverna på rasterna och i 
matsalen. Resultatet av intervjuerna visar att informanterna hade önskat mer 
interaktion och samspel, men även att de ständigt måste arbeta för att samspel ska äga 
rum mellan eleverna. Vidare pekar resultatet på vikten av kartläggning och samarbete 
mellan lärarna i förberedelseklass och ämnes- och klasslärare, för att se till elevernas 
bästa. Sara på Bergsskolan föreslår att eleverna från hemklasserna kan få umgås mer 
med eleverna i förberedelseklassen. Utifrån ett inkluderande synsätt kan informantens 
beskrivning tolkas som att detta skulle skapa en större möjlighet till deltagande och 
känsla av gemenskap för de nyanlända eleverna (Elmeroth, 2008). 
 
I resultatet när det gäller elevernas skolframgång menar samtliga lärare att det är 
ytterst individuellt hur eleverna klarar sig efter sin tid i förberedelseklassen. Resultatet 
pekar på att det är olika faktorerar som påverkar elevernas skolframgång. En del av 
lärarna menar att det är viktigt att eleverna får trygghet och stöd efter sin tid i 
förberedelseklassen. På Bergsskolan finns det olika typer av stöd för eleverna efter 
deras tid i förberedelseklassen i form av läxhjälp, studiehandledare och 
modersmålslärare. På Skogsskolan har det i resultatet inte framkommit att det finns 
liknande stöd, de har dock delvis stöd från nystartsarbetare. Utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv kan informanternas beskrivningar tolkas som att ovanstående stöd är 
viktigt för andraspråkeleverna. Stödet kan utifrån det sociokulturella perspektivet ses 
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som en hjälp att komma längre med hjälp av någon annan, i detta fall 
studiehandledare eller modersmålslärare (Elmeroth, 2008). Informanterna betonar att 
stödet är extra viktigt för eleverna i övergången mellan förberedelseklassen och 
hemklassen. På Bergsskolan finns även ett faddersystem. Faddern kan utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv ses som en individ som hjälper eleven att nå lite längre och 
som är ett viktigt stöd på många plan (Elmeroth, 2008).  
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6 Diskussion 
 
I nedanstående avsnitt presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion. Slutligen 
följer en avslutande reflektion.  
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Valet av kvalitativ metod i form av intervjuer lämpade sig väl utifrån studiens syfte då 
detta var att beskriva hur lärare som arbetar i förberedelseklass på två olika typer av 
skolor uppfattar och beskriver sitt arbete. På den ena skolan fanns en stor andel 
flerspråkiga elever, medan på den andra färre flerspråkiga elever. Vidare var syftet att 
analysera och jämföra lärarnas beskrivningar av arbetet i förberedelseklassen, utifrån 
arbetssätt, hur förberedelseklassen är organiserad samt elevernas skolframgång. Efter 
att ha läst tidigare forskning inom området, genomfört intervjuer som sedan har 
transkriberats och slutligen analyserats, kan det konstateras att intervjuerna gett viktig 
information för att besvara studiens syfte. Intervjuerna gav även information som inte 
besvarade syftet, men som var mycket intressant att ta del av som bakgrundsfakta och 
för att få en större bild av helheten. Metodvalet i form av intervju har svarat på syftet, 
vilket gör att valet av metod varit relevant. Cohen, Manion och Morrison (2007) 
menar att intervjuer är ett flexibelt redskap för att samla in data. I en intervju återfinns 
både det verbala och det icke-verbala. Intervjuer är alltså ett kraftfullt redskap för 
forskare. Samtidigt finns det en nackdel med den kvalitativa forskningsmetoden, i 
form av att reabiliteten kan vara svår att påvisa. Svårigheter kan uppstå när det 
kommer till trovärdighet i redovisningen av resultatet. Detta eftersom forskaren tolkar 
materialet. Här är det ytterst viktigt att vara saklig och inte göra personliga 
värderingar. Då egna värderingar kan påverka hur resultatet blir. Cohen, Manion och 
Morrison (2007) framhåller att validiteten är av yttersta vikt för en effektiv forskning. 
Om en del av forskningen saknar validitet är den oanvändbar. Detta innebär att det är 
viktigt att studera det som ska studeras.  För att studien ska vara trovärdig och valid 
har författaren endast transkriberat det som sagts på intervjuerna, det vill säga inte 
värderat, läst mellan raderna eller tolkat informanternas svar. Vidare har 
informanterna delvis citerats i resultatet för att öka trovärdigheten. 
 
Antalet informanter, i detta fall fyra stycken, påverkar reabiliteten eftersom antalet är 
få. Samtidigt är antalet relevant för denna studies syfte, metod och förutsättningar. 
Från början skulle informanterna vara två till antalet, vilket i efterhand kan 
konstateras vara för få. Efter att ha valt en extra informant på varje skola upplevdes 
bilden av skolan, arbetssättet och organisationen bli mer omfattande och trovärdigt. 
Även om antalet informanter är för litet för att kunna dra några generella slutsatser, är 
det tillräckligt intressant för att använda i denna studie och bidra med ny kunskap. 
För att få en större reabilitet och kunna generalisera, skulle ett större antal 
informanter intervjuats och fler skolor deltagit. Cohen, Manion och Morrison (2007) 
menar att varje deltagare i en intervju kommer att definiera sin situation på ett visst 
sätt.  
 
För intervjuerna fanns det ingen på förhand satt tidsram, vilket innebar att 
informanterna fick tala tills de kände sig nöjda. Cohen, Manion och Morrison (2007) 
påpekar att intervjuer kan vara tidskrävande. Trots att samma frågor användes under 
intervjuerna tog de olika lång tid. Den kortaste intervjun varade i 15 minuter, medan 
den längsta i 60 minuter. Informanten som intervjuades i den kortaste intervjuen var 
fåordig och visste ibland inte vad hon skulle svara. Hon upplevdes vara nervös och 
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osäker. Vidare poängteras att hon inte var förtjust i att spelas in. Hon upplevdes bitvis 
ha svårt att tala om sitt arbete. En slutsats som kan dras utifrån detta är att 
osäkerheten bidrog till att en del fokus försvann från frågorna och svaren, vilket 
gjorde att materialet som senare skulle analyseras var bristfälligt. Intervjun som varade 
i 60 minuter var mycket omfattande och utsvävande. Informanten svarade på mycket 
mer än vad frågorna tog upp, vilket innebar att materialet blev svårt att analysera. 
Detta eftersom det blev svårt att ta ut de väsentliga delarna. En anledning till varför 
informanten svävade ut i sina svar kan vara att hon hade mycket att berätta och hade 
många funderingar. Även det faktum att någon tog sig tid att lyssna och intressera sig. 
Trots de olika typerna av intervjuer var samtliga intressanta och bidrog med viktigt 
material till studiens syfte.  
 
Cohen, Manion och Morrison (2007) framhåller att det finns olika typer av intervjuer, 
nämligen strukturerade och ostrukturerade intervjuer, med slutna respektive öppna 
frågor. Intervjufrågorna i denna studie var få och relativt öppna, med möjlighet att 
ställa extra frågor för att förtydliga eller utveckla. Trots att informanterna fick samma 
grundfrågor tog samtalen olika form, vilket innebar att i en del intervjuer behöveds få 
extra frågor, medan i andra krävdes fler. Trots detta skulle fler grundfrågor inte vara 
att föredra då intervjuerna skulle blivit för omfattande, långdragna och framförallt 
blivit för styrda. För styrda intervjuer och frågor skulle kunna bidragit till att svaren 
blivit styrda och informanterna inte svarat lika sanningsenligt. Då det var 
informanternas personliga tankar och åsikter som önskades anses intervjufrågorna 
vara utformade på rätt sätt. Vidare är det viktigt att forskaren är påläst innan intervjun 
äger rum, för att få ut mesta av intervjun och får svar på de frågor som studien syftar 
till. 
 
Det faktum att informanterna inte var kända för mig sedan tidigare anses påverka 
undersökningen på ett positivt sätt. Om informanterna varit kända sedan tidigare, i 
form av kollegor etcetera, skulle detta kunna påverka undersökningens resultat och 
reabiliteten. Att informanter och forskare är okända för varandra kan göra att saker 
och ting förtydligas och förklaras på ett annat sätt än om de skulle vara kända för 
varandra sedan tidigare. Samtidigt kan det finnas en fördel med att känna varandra, 
eftersom det kan leda till att samtalet för ett större djup och blir mer personligt. Trots 
detta anses de icke personliga relationerna vara att föredra då andra aspekter, i form 
av lojalitet och inställsamhet, kan påverka när det finns en personlig relation.     
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Nedan diskuteras studiens resultat. Detta görs i form av tre rubriker, en för varje 
frågeställning.  
 
 
6.2.1 Arbetssättet i förberedelseklass 
 
I samtliga förberedelseklasser beskriver lärarna att de arbetar mycket med det svenska 
språket i form av olika språkövningar. Ord- och begreppsinlärningen är väsentlig och 
sker oftast med hjälp av ord i kombination med bilder. Samtliga lärare arbetar även 
med tema. På Skogsskolan betonar lärarna att det är viktigt att arbetet utformas 
individuellt och att läraren måste utgå från hur mycket svenska eleven kan samt om 
hen kan läsa och skriva på sitt modersmål. Cummins (2001) menar att det är viktigt 
att elevens tidigare kunskaper utgör basen som ny kunskap byggs vidare på. Alla har 
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värdefulla kunskaper och erfarenheter med sig. Axelsson (2015) i likhet med 
Cummins (2001) påpekar att undervisningen ska utformas individuellt och utifrån 
elevernas tidigare skolbakgrund, precis som lärarna berättar att de gör på Skogsskolan. 
Cummins (2001) betonar dock att om eleven har ett bristfälligt andraspråk bör eleven 
få möjlighet att använda sitt förstaspråk för att kunna förstå innehållet i 
undervisningen. På Skogsskolan finns det inte tillgång till modersmålslärare och 
studiehandledare på daglig basis, istället finns det nystartsarbetare placerade i 
förberedelseklassen. Resultatet visar att nystartsarbetarna troligen används som hjälp 
till eleverna genom att de kan förklara på arabiska. Problemet uppstår när det 
kommer en elev som inte talar arabiska, som är majoritetsspråket i 
förberedelseklasserna för tillfället. Frågan är då hur lärarna går tillväga för att eleven 
ska kunna ta hjälp av sitt förstaspråk. Utifrån resultatet kan man tolka det som att på 
Bergsskolan får eleverna daglig hjälp från studiehandledare och modersmålslärare. 
Cummins (2001) menar att det är essentiellt att ta tillvara på 
modersmålsundervisningen och studiehandledningen. Sara på Bergsskolan menar att 
det är viktigt att vara tydlig mot eleverna och ständigt föra en dialog. I likhet med 
Cummins (2001) påpekar hon att det är viktigt att inte förenkla ämnesinnehållet. Sara 
menar istället att man kan visa olika förklaringar och arbetssätt. Författaren upplever 
utifrån resultatet att lärarna i förberedelseklassen har en helt annan flexibilitet och ett 
bredare tänk när det kommer till undervisning och arbetssätt, än vad majoriteten av 
”vanliga lärare” har. Sara berättar bland annat att eleverna får prova olika metoder, 
arbeta mycket laborativt och med teknik. Hon berättar även att eleverna får tillfälle att 
spela in sig själva via en Ipad eller redovisa för elever i förskoleklasserna. Denna 
flexibilitet och detta nytänkande krävs för att tillgodose elevernas individuella behov i 
en förberedelseklass. Om samtliga lärare i alla klasser skulle arbeta på detta sätt, skulle 
det då vara möjligt att undervisa alla elever, även nyanlända, i vanliga klasser från dag 
ett? Bunar (2010) påpekar att efter att ha studerat förberedande klasser i ett flertal 
länder, att en för tidig utslussning till en ordinarie klass kan medföra risker. Dessa 
risker uppträder när eleven inte har tillräckligt med kunskaper i språket eller har en 
lärare som inte kan eller har tid att ge stöd till eleven. Därför krävs det en 
grundförståelse av språket för att kunna slussas ut tidigt.  
 
 
6.2.2 Hur förberedelseklassen är organiserad 
 
Skogsskolan och Bergsskolan är organiserade på olika sätt. Skogsskolan är en byaskola 
med mellan 30-40% flerspråkiga elever. De nyanlända eleverna kommer till 
förberedelseklassen från skolområdets fem skolor. Efter sin tid i förberedelseklassen 
kommer eleverna att gå i sin respektive skola, men medan de är på Skogsskolan har 
eleverna en hemklass som de succesivt slussat ut till. Bergsskolan är en mångkulturell 
förortsskola med mellan 95-97% flerspråkiga elever. Området som skolan tillhör har 
stor in- och utflyttning. Eleverna som går i förberedelseklassen bor i området och den 
klassen eleverna slussas ut i är även deras framtida klass. Bunar (2015) poängterar att i 
en del kommuner i Sverige samlas alla förberedelseklasselever i en viss ålder på en 
eller flera skolor. Detta görs för att resurserna och stödet till eleverna då är centrerade 
på dessa ställen. Det förekommer då olika typer av bussningar för att minska trycket 
på de skolorna som har en stor andel flerspråkiga elever. Sällan utvärderas 
ovanstående tillvägagångssätt. Till Skogsskolan bussas elever från fem olika orter i 
skolområdet, resultatet visar att det inte är för att avlasta skolor med många 
flerspråkiga elever, utan för att förberedelseklassen är lokaliserad på Skogsskolan.  I 
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resultatet framgår det inte hur eleverna som bussas ut till Skogsskolan upplever sin 
skolgång.  
 
Skogsskolans F-5 förberedelseklass är uppdelad i en nybörjargrupp och en grupp som 
kommit lite längre i sin språkinlärning. Bergsskolans förberedelseklass är indelad efter 
ålder, en 1-3 grupp samt en 4-5 grupp. Bunar (2015) menar att en nackdel med 
förberedelseklassen är att den samlar barn med olika förutsättningar som ska 
undervisas samtidigt samt att det ofta är åldersintegrerade klasser. Vidare påpekar 
Bunar (2010) att i många kommuner är förberedelseklasserna åldersintegrerade, vilket 
kan hämma elevernas utbildning och kan vara förödande för skolmotivationen. Enligt 
Bunar (2015, 2010) är det alltså en nackdel med åldersintegrerade klasser, även Maria 
på Bergsskolan påpekar att de provat åldersintegrerade klasser, men att det inte 
fungerar. Hon menar att det blir för barnsligt för de stora eleverna och att om de 
yngre och äldre eleverna skiljs åt kan arbetet ske på ett mer givande sätt, vilket hon ser 
som en fördel. Utifrån resultaten och Bunar (2015) anses åldershomogena klasser vara 
det bästa för både elever och lärare. Detta eftersom de yngre och äldre eleverna 
arbetar med olika saker. Undervisningen för de yngre eleverna fokuserar på läs- och 
skrivinlärning, medan de äldres undervisning innehåller specifika ämnen och begrepp. 
I en klass med yngre elever ”leks” kunskaperna fram, medan de äldre eleverna i vissa 
fall tycker det blir för barnsligt, precis som Maria menar. I resultatet från Skogsskolan 
framkommer inte fördelarna med att åldersintegrera. Förberedelseklasserna i båda 
skolorna har växt mycket den senaste tiden och för närvarande talar majoriteten av 
eleverna arabiska. Bunar (2015) påpekar att förberedelseklassens för- och nackdelar är 
omdebatterade. Axelsson (2015) menar att förberedelseklassen skapar utanförskap, 
medan Skowronski (2013) anser att eleverna känner sig trygga i förberedelseklassen, 
eftersom de inte är ensamma om att ha svårigheter med språket. Detta är ett axplock 
av de för- och nackdelar som olika forskare och författare tar upp. Resultaten från de 
båda skolorna visar att samtliga lärare trivs med sitt arbete i förberedelseklasserna, 
men att det stundtals är tungt och krävande. Både Julia och Lena påpekar att de 
önskar mindre elevgrupper eller mer personal. Lena önskar även att det var flera olika 
nationaliteter och inte enbart arabisktalande barn.  
 
På båda skolorna förtydligar lärarna att direktiven för närvarande är att eleverna i 
förberedelseklassen inte ska vara där i mer än ett år. Trots detta menar lärarna från 
båda skolorna att eleverna oftast stannar kvar i föreberedelseklassen i mer än ett år, 
oftast är det ungefär ett och ett halvt år. Lärarna påpekar att det inte är lätt för alla 
elever att behärska svenskan inom den angivna tidsramen. Bunar (2015)framhåller att 
de nyanlända eleverna oftast hålls kvar i förberedelseklasserna för länge. Frågan är hur 
länge, enligt Bunar (2015), som är för länge? Är ett och ett halvt år för länge eller är 
det rimlig tid för eleverna att lära sig svenska så de har möjlighet att delta på 
lektionerna? Direktiven säger ett år, men hur noga bör direktiven följas och är det 
rimliga direktiv? Att döma av resultatet är ett och ett halvt år en mer rimlig tidsram. 
Lärarna från de båda skolorna tycker likadant när de säger att de nyanlända eleverna 
börjar slussas ut i de praktisk-estetiska ämnena. Den stora skillnaden är att på 
Skogsskolan börjar eleverna slussat ut efter några månader, medan på Bergsskolan 
slussas eleverna ut från dag ett. Sara på Bergsskolan påpekar att det är viktigt att med 
hjälp av kartläggningen ta reda på vilket som är elevens starkaste ämne som hen kan 
börja slussas ut i. Även Lena på Skogsskolan menar att eleven bör slussas ut i hens 
starkaste ämne. Ovanstående svar från resultatet väcker funderingar, varför slussar 
lärarna ut eleverna i praktisk-estetiska ämnen när de säger att de slussar ut elever 
utifrån deras starkaste ämne? De praktisk-estetiska ämnena kan omöjligt vara allas 
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starkaste ämnen. Eller menar lärarna att de först slussar ut eleverna i de praktisk-
estetiska ämnena och senare, när de förstår mer svenska, slussas de ut i sina starkaste 
ämnen? Bunar (2015) betonar att skolorna ofta låter eleverna gå ut i de praktisk-
estetiska ämnena för att minska segregationen. Ofta tror lärarna att det inte krävs en 
hög språklig nivå i svenska för att delta i dessa ämnen. Resultatet kan tolkas som att 
de praktisk-estetiska ämnena är de ”lättaste” ämnena att slussas ut i, eftersom eleverna 
inte behöver läsa och skriva i samma utsträckning. Oavsett gäller de nya 
bestämmelserna från 1 januari 2016, att eleverna ska slussas ut från dag ett i elevens 
starkaste ämne. Här spelar kartläggningen en ytterst viktigt roll och att lärarna med 
hjälp av den slussar ut eleverna i deras starkaste ämne. I och med de nya 
bestämmelserna gäller det för lärarna på Skogsskolan att tänka om, då de först efter 
några månader börjar slussa ut de nyanlända eleverna. Samtliga lärare betonar vikten 
av samarbete med de olika ämnes- och klasslärarna när det kommer till utslussningen 
av de nyanlända eleverna.  
 
 
6.2.3 Elevernas interaktion och skolframgång 
 
Samtliga lärare i resultatet menar att det är ytterst individuellt hur de nyanlända 
eleverna klarar sig efter sin tid i förberedelseklassen. Julia på Skogsskolan påpekar att 
det beror på hur gamla eleverna är när de kommer till Sverige, skolbakgrund samt om 
de har svårigheter sedan tidigare. Vidare menar hon att de yngre eleverna lär sig 
snabbare, samt de som är motiverade och har drivkraft. Bunar (2010) påpekar att 
ålder, social bakgrund, geografiskt ursprung samt grad av integration spelar roll för 
hur det går för de nyanlända elevernas skolgång. Maria på Bergsskolan berättar att det 
gått mycket bra för några elever som tidigare gått i förberedelseklassen på skolan. 
Utifrån detta resultat samt Bunars teorier kan slutsatsen dras att den nyanlända 
elevens bakgrund har stor betydelse för skolframgång. Resultatet kan tolkas som att 
en elev som kommer till Sverige med svårigheter eller utan en fungerande 
skolbakgrund har svårare att lära sig svenska. Att lära in ämneskunskap samtidigt som 
ett nytt språk ska läras in är både svårt och kräver en enorm motivation, där stöd och 
uppmuntran spelar en stor roll. Sara på Bergsskolan i likhet med Bunar (2010) 
påpekar hur viktigt samarbetet är med elevernas föräldrar. Bunar (2010) menar att det 
redan från första skoldagen är viktigt att informera föräldrarna om deras rättigheter 
och skyldigheter. På detta vis kan de vara mer aktiva i sitt barns skolframgång. 
 
Lena på Skogsskolan menar att interaktionen med de svensktalande eleverna endast 
sker till viss del på rasterna och i matsalen. Oftast leker eleverna i förberedelseklassen 
för sig själva på rasterna. Maria på Bergsskolan instämmer och påpekar att de ständigt 
måste arbeta för att eleverna i förberedelseklassen och de övriga eleverna ska 
interagera med varandra. Skowronski (2013) styrker deras påståenden och menar att 
de nyanlända eleverna har svårt att inkluderas i den sociala gemenskapen i klassen. 
Lena påpekar att ju längre tid eleverna är ute i klasserna desto lättare blir interaktionen 
med de andra eleverna. Skowronski (2013) påpekar att när de nyanlända eleverna så 
småningom integreras i den ordinarie klassen får de nya vänner. Resultatet och 
Skowronskis teorier tolkas som att de nyanlända eleverna känner samhörighet med de 
övriga eleverna i förberedelseklassen, men att de i den ordinarie klassen i början 
känner sig ensamma. Tids nog blir de dock integrerade och en del av den ordinarie 
klassen.   
 



 

26 
 

Sara på Bergsskolan menar att det är viktigt att eleverna även efter att de slutat i 
förberedelseklassen känner sig trygga och vet att lärarna i förberedelseklassen alltid 
finns tillhands. Cummins (2001) framhåller att om eleverna ska tillägna sig det nya 
språket, aktivt delta i den nya kulturen och utveckla sin identitet är det ytterst viktigt 
att hen får uppleva ett positivt och bekräftande samspel med personer i den nya 
kulturen. Här spelar lärarna en viktig roll när det handlar om att följa och stödja 
eleven. På Bergsskolan menar lärarna att det finns olika typer av stöd och hjälp till 
eleverna efter att de slutat i förberedelseklassen. Det första året har de rätt till 
studiehandledning och det finns även läxhjälp efter skoltid. Lärarna på Bergsskolan 
påpekar att studiehandledarna kan ses som en länk mellan förberedelseklassen och 
hemklassen. Lena på Skogsskolan önskar istället fler studiehandledare, då hon tror att 
det skulle få fler elever att nå målen. Nilsson Folke (2015) menar att övergången 
mellan förberedelseklassen och den ordinarie klassen oftast är den svagaste länken i 
elevernas utbildningskedja. Skowronski (2013) menar i likhet med Bunar (2010) att 
studiehandledning gynnar ämneskunskaperna. Resultatet kan tolkas som att 
Bergsskolan inser att den svagaste länken är mellan förberedelseklassen och den 
ordinarie klassen, precis som Nilsson Folke (2015) menar och att skolan därför har 
satt in olika stödåtgärder för att eleverna ska nå en högre skolframgång.  
 
Lärarna påpekar att det oftast är engelskan som eleverna har svårt med. Detta beror 
oftast på att de nyanlända eleverna inte läst engelska i sitt hemland och kommer 
kanske hit i årskurs fem. Då har deras klasskamrater redan läst engelska i tre år, vilket 
innebär att de har svårt att hänga med. Marias lösning, nämligen att hon har bas-
engelska med klassen, kan utifrån resultatet uppfattas som en god idé för att ge 
eleverna en chans att arbeta ikapp sin engelska. Slutligen berättar Maria att samtliga 
nyanlända elever på Bergsskolan tilldelas en fadder. Faddern fungerar som ett stöd 
och en hjälp i början. I tolkningen av resultatet upplevs det som att eleverna är 
positiva till faddersystemet. Skowronski (2013) menar i likhet med Maria att de 
nyanlända som fått en fadder upplever det som tryggt och till stor hjälp. Skowronski 
(2013) ställer sig frågande till varför lärarna inte medvetet väljer en fadder som inte är 
invandrare. Maria bekräftar Skowronskis farhågor när hon berättar att de i största 
möjliga mån väljer en fadder som talar samma modersmål som eleven. Utifrån 
informantens svar samt Skowronskis resonemang kan det tolkas som att det i största 
utsträckning väljs en fadder till de nyanlända som själva är invandrare. Samtidigt 
menar Skowronski (2013) att när de nyanlända eleverna ska knyta kontakter utanför 
förberedelseklassen blir det oftast andraspråkselever. Även Lena på Skogsskolan 
betonar att eleverna i förberedelseklassen oftast leker med varandra. Detta kan tolkas 
som att, även om lärarna skulle lägga sig i och välja faddrar med svenska som 
modersmål, dras de flerspråkiga eleverna till varandra.  
 
 
6.3 Avslutande reflektion 
 
Innan intervjuerna ägt rum fanns en förutfattad mening hos författaren om hur det 
var i de olika förberedelseklasserna. Det fanns en tanke om hur arbetssätten såg ut, 
hur förberedelseklasserna var organiserade och framförallt hur skolframgången var 
för eleverna efter deras tid i förberedelseklassen. Nu i efterhand kan det konstateras 
hur fel författaren hade. Författarens förutfattade meningar är numera omdefinierade. 
Innan studien fanns det tankar om att eleverna på en skola med färre flerspråkiga 
elever interagerade mycket med de svensktalande eleverna. Författaren var säker på 
att de flerspråkiga eleverna ofta arbetade tillsammans med de svensktalande för att få 
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språkliga förebilder. Framförallt antogs det att flerspråkiga elever i en skola med en 
majoritet av svenskatalande elever hade större skolframgång efter sin tid i 
förberedelseklassen. Författaren hade fel. Efter att ha genomfört intervjuerna, gått 
igenom den tidigare forskningen och diskuterat resultatet, har författaren istället 
kommit fram till följande. Eleverna på Skogsskolan arbetar inte med de svensktalande 
eleverna på en daglig basis. (Då bortser författaren från utslussningen, och tar endast 
hänsyn till arbetet i förberedelseklassen). På Bergsskolan däremot finns det ett 
samarbete mellan eleverna i förberedelseklassen och de ordinarie klasserna. 
Interaktionen mellan de svensktalande och flerspråkiga eleverna på Skogsskolan sker 
endast i viss utsträckning på rasterna och i matsalen. Medan på Bergsskolan sker en 
mer omfattande interaktion mellan eleverna i och utanför förberedelseklassen. 
Slutligen visar resultatet att de på Bergsskolan satt in extra stödinsatser för eleverna 
efter sin tid i förberedelseklassen, vilket kan påverka deras skolframgångar på ett 
positivt sätt. På Skogsskolan har det inte framkommit i intervjuerna att sådana 
insatser förekommer. 
 
Utifrån diskussionen har nya tankar väckts om idéer till fortsatt forskning. En aspekt 
som skulle vara intressant att studera är hur det gått för eleverna som slutat i 
förberedelseklassen på en skola som Skogsskolan. Hur klarar sig de elever som 
kommer till en byskola med få flerspråkiga elever och färre resurser? Det skulle vara 
intressant att följa ett antal elever och vinkla studien utifrån elevernas perspektiv. 
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Bilaga 1 Informationsbrev till lärare 
 
Information om undersökning i förberedelseklass 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva hur lärare som arbetar i förberedelseklasser 
på två olika typer av skolor, en med en hög andel flerspråkiga elever och en med få 
flerspråkiga elever, uppfattar och beskriver sitt arbete. Jag vill jämföra och analysera 
lärarnas beskrivningar av arbetet i förberedelseklasserna, utifrån arbetssätt, 
organisation och elevers skolframgång.  
 
I undersökningen deltar två lärare från två förberedelseklasser. I samtal med min 
rektor har vi diskuterat vilka förberedelseklasser som finns i XXXX. Då jag vill 
använda mig av två förberedelseklasser, en med en hög andel flerspråkiga elever och 
en med en lägre andel flerspråkiga elever så har jag valt er skola. Undersökningen 
kommer att genomföras i form av intervjuer. Jag önskar att du som informant har 
möjlighet att svara på mina frågor i ett dialogsamtal. Vi kommer att träffas enskilt för 
intervjun, vid ett tillfälle. Intervjun kommer ta cirka 30-60 minuter. Efter att 
uppsatsen är klar kommer det, om så önskas, vara möjligt att ta del av uppsatsen.  
 
Jag kommer spela in vårt samtal efter din tillåtelse och delar av samtalet kommer 
sedan att transkriberas. Därefter kommer det analyseras och användas i 
examensarbetet. Namn och skola kommer att avidentifieras och det kommer 
användas fiktiva namn. Skulle det uppkomma annan känslig information om elever 
etc. så kommer även detta att avidentifieras. Efter att examensarbetet är klart kommer 
inspelningen att förstöras.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form 
av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
XXXX/2015-11-19 
 
Nadja Pilbäck 
Handledare Jenny Rosén 
 
 
Nadja Pilbäck 
 
Jenny Rosén 
 
Jag har tagit del av informationen om undersökning om förberedelseklass och 
samtycker till deltagande. 
 
Namn:__________________________________________________ 
 
Namnteckning:___________________________________________ 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare i denna förberedelseklass? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Kan du berätta lite om er skola? 
4. Kan du berätta om hur ni arbetar i er förberedelseklass? 
5. Kan du berätta hur det går till när en elev slussas ut i sin hemklass? 
6. Hur ser kontakten ut mellan de svensktalande och de flerspråkiga eleverna? 
7. Hur tror du att eleverna från förberedelseklassen klarar sig i sin hemklass efter 

sin tid i förberedelseklassen? 
8. Om du fick förändra någonting i förberedelseklassen, vad skulle det då vara? 
9. Är det något annat du vill tillägga? 
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