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Sammanfattning 

Sverige har haft omfattande invandring av utländska barn och ungdomar senaste åren och 
svenska skolan har en utmaning att möta alla nya elever som kommit. Undervisning av 
nyanlända elever sker i huvudsak enligt två modeller, förberedelseklass och direktplacering. 
Syftet med det här arbetet var att öka kunskap om förberedelseklass ur ett lärarperspektiv. 
Vilken erfarenhet har lärarna av förberedelseklass och övergången till ordinarie klass? 
Metoden för studien var intervjuer med fem lärare som arbetar med nyanlända elever i en 
mindre kommun i norra Sverige. Resultatet indikerar att förberedelseklass är nödvändigt för 
att ge eleverna en språkgrund och introduktion till svenska skolan. Lärarna upplever att det 
är viktigt med ett bra informationsflöde vid elevernas övergång till ordinarie klass och önskar 
det fanns mer tid för samarabete mellan förberedelseklass och ordinarie undervisning. 
Slutsatsen indikerar att välfungerande organisation kring förberedelseklass kan ge eleverna 
bättre mottagning.  
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1 Inledning 
Mitt intresse för nyanlända elevers utbildning grundar sig i min erfarenhet från mitt arbete 
som modersmålslärare där majoriteten av mina elever är nyanlända. De elever som jag 
jobbar med är oftast ensamkommande barn som kommit till Sverige i senare skolålder och 
de börjar ofta sin undervisning i förberedelseklasser i grundskolan eller på 
språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet.  

Gemensamt för nyanlända elever är att de har invandrat till Sverige och har ett annat första 
språk. Den svenska skolan har haft elever med andra språk sedan 60-talet i och med 
arbetskraftinvandringen. Den invandring som sker idag är annorlunda då det främst kommer 
människor från krigsdrabbade länder. Sverige är ett av de länder i Europa som tagit emot 
flest flyktingar och senaste fyra åren har en halv miljon människor migrerat hit. Tidigare var 
det främst i storstäderna som nyanlända elever studerade men nu har många mindre orter 
också en invandring av utländska elever. Detta ställer nya utmaningar på svenska skolan. I 
Skolverkets mätningar framkommer att barn med utländsk bakgrund har sämre prestationer 
än barn med svenskfödda föräldrar (Lahdenperä och Sundgren 2016). 

Nyanlända elever är en blandad grupp med varierande skolbakgrund och skilda 
kunskapsnivåer. De kommer från olika länder och pratar flera olika språk men det som de 
har gemensamt är att de saknar svenska språket. Nyanlända elever har rätt till utbildning i 
Sverige oavsett deras skäl till invandring och flyktingstatus. En del av invandrarbarnen har 
permanent uppehållstilstånd och en del väntar på svar på sin ansökan och några är barn som 
har fått avslag på sin asylansökan (papperslösa). Oavsett orsak har barnen rätt att gå i skolan 
enligt lag. Det är en utmaning för nyanlända elever att få behörighet till gymnasieutbildning 
och bland de barn som har kommit till Sverige de senaste fyra åren har endast 28 % fått 
behörig för gymnasieutbildning bland nyanlända elever (Bunar, 2015). Förutom de redan 
nämnda olikheter i gruppen nyanlända elever finns även andra faktorer som påverkar 
utvecklingen i skolan. Bland annat socioekonomiska förutsättningar, ursprungsregion och 
barnens vistelsetid i Sverige har betydelse i deras framgång i skolan. Utöver det så är många 
nyanlända barns psykosociala situation svår och de känner sig otrygga och har ofta 
traumatiska upplevelse med sig från hemlandet (Skowronski, 2013). 

Undervisning av nyanlända elever sker vanligtvis inom två olika modeller, den ena är 
direktplacering i ordinarie undervisning och den andra är förberedelseklasse där man jobbar 
med svenska språket innan eleven börjar i ordinarie undervisning. Enligt skollagen ska man 
inte gå längre än två år innan man börjar i ordinarie undervisning. Det finns visst stöd för 
både förberedelseklasser och direktplacering av elever i internationell forskning. Det finns 
också kritik riktad mot båda modellerna (Bunar, 2015).  
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1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att bidra med ökad kunskap om förberedelseklass som 
mottagningsmodell utifrån ett lärarperspektiv genom att undersöka några lärares erfarenhet 
av förberedelseklasser och övergången till ordinarie undervisning.  

Frågeställningar: 

1. Vilken erfarenhet har lärarna av förberedelseklasser? 

2. Hur upplever lärarna elevernas övergång från förberedelseklass till ordinarie klass? 

3. Vilka samarbeten finns mellan förberedelseklass och ordinarie klass? 

Frågorna undersöks genom intervjuer med lärare. 

2 Bakgrund 
I följande del presenteras de centrala begrepp som används och deras definition. Det följs av 
vad styrdokument säger om nyanlända elevers skolgång. Här redovisas också tidigare 
forskning inom området och kapitlet avslutas med den teoretiska utgångspunkten för 
studien. 

2.1 Nyanlända elevers utbildning 
Antalet nyanlända utgör ungefär fem procent av alla elever i årskurs 7 till 9 och i 
åldersgruppen 16 till 18 utgör de nyanlända ungdomarna 8 procent av befolkningen i samma 
åldersgrupp. Under 2015 kom 40 000 nyanlända ungdomar i åldern 13-18 till Sverige. 
(Skolverket, 2016). 

Nyanlända elever är en heterogen grupp och kan till exempel vara asylsökande, barn till 
arbetskraftsinvandring och anhöriginvandrare. Även barn som vistas i landet utan tillstånd – 
så kallade papperslösa - har rätt till utbildning sedan 2013. Nyanlända elever innefattar även 
svenska medborgare som inte har bott i Sverige och därmed inte gått i svensk skola. Barn 
som kommit till Sverige innan deras skolplikt börjar benämns inte nyanländ enligt Skolverket 
(2015). Barn som börjat sin skolgång här och sedan flyttat utomlands men återvänt omfattas 
inte heller av definitionen nyanländ. Nyanlända elevers skolbakgrund ser därför väldigt olika 
ut. 

Eleverna kan placeras i förberedelseklasser eller ordinarie klasser. Vanligtvis börjar 
nyanlända elever i förberedelseklass. Förberedelseklass ger eleverna den kunskap som de 
behöver för att klara av ordinarie klass och arbetar till stor del med svenska språket. 
Förberedelseklass är inte en form av särskilt stöd (Skolverket, 2015). 

En del skolor använder en annan modell med direktplacering av nyanlända elever i ordinarie 
klass. Man vill på så sätt bidra till snabbare språkinlärning och integrering med jämnåriga 
elever. Modellen anses hjälpa eleverna att bli en del av skolan (Bunar, 2015). 
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Språkintroduktion är ett introduktionsprogram på gymnasieskolan som ger nyanlända 
eleverna möjligheten till vidareutbildning. Svenska språket är den centrala delen men 
eleverna får samtidigt läsa andra ämnen. 

Elever har också möjlighet att få studiehandledning på sitt modersmål om eleven har behov 
av det. Studiehandledaren kan vara skolpersonal som talar elevens språk men behöver inte 
ha någon specifik utbildning. Nyanlända elever har även möjlighet att studera enligt 
prioriterad timplan under högst ett år vilket innebär att eleverna får mer undervisning i 
svenska eller svenska som andra språk än övriga elever i samma årskurs (Skolverket, 2015). 

Ensamkommande kallas de barn under 18 år som söker asyl i Sverige utan förälder eller 
någon annan vuxen som kan anses vara vårdnadshavare. Merparten av ungdomarna är i 
gymnasieålder (Bunar, 2015). 

2.2 Styrdokokument 
I Sverige har barn som är bosatta här och är mellan 7-16 år i regel skolplikt. Med bosatt 
menas folkbokförd i Sverige. Barn som inte är folkbokförda i Sverige har inte skolplikt men 
de har samma rättighet till utbildning som folkbokförda barn. Detta kan bland annat gälla 
barn som är asylsökande eller som har tidsbegränsat uppehållstillstånd. Gymnasieutbildning 
är frivilligt men de flesta barn väljer att studera på gymnasiet och barn bosatta i Sverige har 
rätt till gymnasieutbildning på samma villkor som grundskola. 

Benämningen nyanlända elever syftar enligt skollagen på elever som varit bosatta utomlands 
men som nu bor i landet och har påbörjat sin utbildning efter höstterminens start det 
kalenderår som han eller hon fyller sju år. Efter fyra års skolgång i Sverige ska han eller hon 
inte längre anses som nyanländ (Skolverket, 2015). 

Som tidigare nämnts finns två huvudsakliga mottagningsmodeller i svenska skolor, den ena 
är förberedelseklasser och den andra är direktintegrering i ordinarie undervisning. I de flesta 
fall börjar eleverna i förberedelseklass. Sedan 1 januari 2016 finns bestämmelser i 
skollagstiftningen för hur mottagandet av nyanlända elever i förberedelseklass ska vara 
utformad. 

• Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 12 c § delvis ska 
undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för 
att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. 

• En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven 
bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i 
undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven normalt hör till. 

• En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år (Skollagen 
2015:246). 

Nyanlända inkluderas i skolans ordinarie bestämmelse som till exempel skolans värdegrund 
och kunskapsuppdrag, elevhälsan, studie- och yrkesvägledare och skolans kompensatoriska 
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uppdrag. Med skolans kompensatoriska uppdrag menas att hänsyn tas till elevernas olika 
behov. Det finns även specifika bestämmelse för nyanlända elever som ska hjälpa eleverna 
att nå utbildningens mål. Bland de specifika bestämmelser som finns är bland annat 
förberedelseklasser i grundskolan och språkintroduktion i gymnasieskolan. (Skolverket, 
2015) 

I läroplanen för grundskolan finns kunskapskrav för svenska som andra språk (Sva) beskrivet. 
Undervisningen syftar till att eleverna får kunskap i och om svenska språket. 
Undervisningens mål är att ge eleverna möjligheten att utveckla svenska språket för att 
kunna tänka, kommunicera och lära. Enligt läroplanen ska undervisningen stimulera intresset 
för svenska språket både inom tal och skrift och anpassas efter elevens kunskaper. Eleven 
ska få möjlighet att komma i kontakt med olika typer av texter och skönlitterärar verk. 
Eleven ska också få möjlighet att lära sig om det svenska språket och dess uppbyggnad (Lgr 
11). 

2.3 Litteratur och tidigare forskning  
Forskning som har gjorts på nyanlända är begränsad och det finns få studier som undersöker 
endast nyanlända elevers situation. Det finns studier på elever med utländsk bakgrund där 
nyanlända elever ingår som del i gruppen (Bunar, 2015; Lahdenperä och Sundgren, 2016). 

En studie av Pia Sandevärn (2016) undersöker lärarkompetensen i undervisning i 
mångkulturella klasser. Hon intervjuade 20 lärare och analysen visade att de flesta lärare 
upplevde att den största utmaningen med undervisningen låg i strukturella och 
organisatoriska nivå. Flera av lärarna upplevde att de behövde kämpa för att få likvärdig 
fördelning av resurser. En annan utmaning var att undervisa svenska språket för en 
heterogen grupp som nyanlända elever är (Lahdenperä och Sundgren, 2016).   

Ulrika Wigg (2008) genomförde en retrospektiv studie där man hade intervjuat tre vuxna 
som ser tillbaka på sin skolgång som nyanländ. Eleverna var frustrerade över att de hade gått 
länge i förberedelseklass och komma vidare till ordinarie klass var viktigt och betydde 
tillhörighet i deras nya sammanhang (Wigg, 2008). 

Päivi Juvonen (2015) har undersökt lärares beskrivningar och attityder till direktplacering av 
nyanlända elever. Det framkom i undersökningen att över hälften (56%) av de tillfrågade 
lärarna upplevde sig sakna tillräcklig kunskap i undervisning av nyanlända och mer än 60% 
önskade mer stöd och fortbildning. Större delen av lärarna hade erfarenhet av att ha 
nyanlända elever i sina klasser. 78 % av lärarna tyckte att eleverna inte var redo för ordinarie 
klass när de kom dit och majoriteten av lärarna uttryckte att de nyanlända eleverna hade 
svårt att klara kunskapsmålen. Det framkom också fördelar med direktplaceringen. 
Kontakten med jämnåriga svenskfödda elever, positiv språkutveckling och socialt 
sammanhang i det nya landet var de fördelar som lärarna beskrev (Juvonen, 2015). 

Ann Runefors (2003) genomförde en fältstudie i tre olika skolor i Stockholmsområdet som 
jobbade med integration dagligen.  Man jämförde invandrarelever med svensfödda elever. 
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Det framkom att elever med utländsk bakgrund förknippades med problem och avvikande i 
förhållande till ”svenska” elever. Lärarna inriktade undervisningen i kunskaper om Sverige 
som lärarna ansåg att eleverna saknade. Studien visade även att skolorna arbetat med att 
frikoppla invandrareleverna från sin ursprungskultur och omforma dem mot en svensk 
familjeform och på så sätt bidra till elevernas integration (Runefors, 2003).  

Eva Skowronski (2013) doktorsavhandling studerar 29 nyanlända elevers erfarenheter i att 
bland annat gå i förberedelseklasser. Hon fann att elever som länge studerade i 
förberedelseklasser fick minskad motivation till sin undervisning. Flera av eleverna hade en 
längtan att påbörja ordinarie undervisning och då bli ”som alla andra”. Det framkom också 
av hennes undersökning att eleverna fick en gemenskap i förberedelseklasserna och 
accepterade varandras språkkunskaper. Flera av eleverna fick också byta klasser ofta vilket 
skapade viss osäkerhet för dem. Men en positiv sida av detta var att de fick ett större socialt 
nätverk (Skowronski, 2013). 

Monica Axelsson och Jenny Nilsson (2013) belyser problematiken med att vara 
andraspråkslärande i Sverige. De har studerat 22 elever som gått i förberedelseklass i tre 
olika kommuner genom intervjuer och observationer. Kommunerna skilde sig åt i storlek och 
antal elever som var nyanlända. Deras studie visade att eleverna saknade förklaringar kring 
ämnesspecifika begrepp och vardagliga uttryck från lärarnas sida som tog för givet att 
eleverna förstod. Undersökningen visade också att eleverna fick stöd i sitt förstaspråk under 
sin tid i förberedelseklass men detta stöd minskade sedan och var ibland obefintligt i 
ordinarie klass. Axelsson och Nilsson menade att det fanns en okunskap om förstaspråkets 
betydelse för inlärning av andraspråket hos lärarna. Författarna belyser att eleverna i 
förberedelseklasser får mycket stöd men med tiden blir det för liten utmaning medan i 
ordinarie klass blir utmaningen för stor med bristande stöd. Det framkom också i deras 
studie att eleverna upplevde trygghet och grupptillhörighet i förberedelseklass men hade 
också en längtan att påbörja ordinarie klass (Axelsson och Nilsson, 2013). 

 I internationell forskning kring mottagningssystemet för nyanlända i skolan finns bland 
andra en studie från Canada som har visat att elever i förberedelseklasser upplever 
utbildningen som ett hinder för integration. Man beskrev också att elever i 
förberedelseklasser förknippades med dåliga egenskaper som språksvårigheter och 
omognad (Allen, 2006). 

Ett mindre bra exempel är systemet i Japan där nyanlända elever får påbörja ordinarie 
undervisning helt utan några stödinsatser från skolan. Elever får endast stöd från frivilliga 
organisationer utanför skolan. Man såg då att eleverna inte förstod vanliga lektionerna 
(Burgess, 2007). 

Språket är viktigt i undervisning och många elever får undervisning på ett annat språk än sitt 
modersmål. I en avhandling av León Rosales framkom att elever i en multikulturell skola inte 
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förstod centrala begrepp och det bidrog till dålig självkänsla hos eleverna och en vana av att 
inte förstå (Lahdenperä och Sandström, 2011).  

Skolinspektionen (2014) har gjort en granskning av nyanländas utbildningssituation och man 
kunde se att det finns möjlighet för nyanlända elever att lyckas. Man såg att det var stor 
variation mellan skolor. Granskningen har visat framgångsfaktorer som är grundläggande för 
att nyanlända ska få en bra skolgång. Det är viktigt att det finns en helhetssyn på nyanlända 
elever som gäller hela skolans verksamhet och att all personal har kunskaper och kompetens 
kring nyanlända elevers lärande. En snabb kartläggning av elevers tidigare kunskaper och 
erfarenheter är viktig att utföra för att elevens utbildning ska kunna anpassas på individnivå. 
I de flesta skolor som ingick i utredningen använde man sig av förberedelseklasser där man 
främst jobbade med svenska språket, enligt många lärare i undersökningen är det viktigaste 
för eleverna att de lär sig språket. Granskningen kunde också se vikten av att elever övergår 
från särskilda undervisningsgrupper till ordinarie undervisning så snabbt som möjligt då 
detta bevarar elevens tidigare kunskap. Vidare kunde man se att desto längre tid det var 
mellan förberedelseklass och ordinarie klass desto mindre kunskap om eleven fördes vidare 
från de lärare som först mött eleven till ämneslärarna i ordinarie undervisning. Många lärare 
upplevde att de saknar kompetens för att undervisa nyanlända elever och man såg liten 
samverkan mellan lärarna. Studiehandledning på modersmål är en relevant anpassning för 
eleverna men som inte ges i tillräckligt stor utsträckning. Majoriteten av eleverna i 
granskningen visade på hög motivation att lära sig men det framkom frustration av att inte 
förstå undervisningen. Detta riskerade att minska elevens tillit till sin egen förmåga 
(Skolinspektion, 2014). 

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från det sociokulturella perspektivet på lärandet där man ser individens 
utveckling i ett samspel med den sociala omgivningen. Teorins grundare Vygotsky menar att 
individens självständiga tänkande är ett resultat av individens samspel med dess omgivning.  
Utvecklingen i de högre mentala funktionerna sker genom gemensamma aktiviteter med 
andra människor (Imsen 2013). Vygotsky ser människan som ständigt utvecklande och 
lärande är en pågående process där den tidigare kunskapen bildar en grund för vad han eller 
hon kan lära sig. 

Det viktigaste redskap för socialisering är språket. Enligt Vygotskij är språket grunden för 
kommunikation mellan individen och omgivningen. Språket är en grundförutsättning för den 
mentala utvecklingen hos barn. Man lär känna världen via språket och det hjälper att få en 
uppfattning av omvärlden (Imsen, 2013). 

Centralt i teorin finns den proximala utvecklingszonen beskriven. Vilket är ett områden där 
barnet eller individen gör saker med hjälp av någon som kan mer än han eller hon själv, det 
är alltså ett område där individen är mottaglig för instruktioner. Det är inom detta område 
som läraren kan hjälpa eleven i utvecklingen genom att vara vägledare. I Vygotskis teori är 
läraren beskriven som ”katederundervisare” men ett viktigt villkor är att läraren känner till 
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elevernas kunskapsnivå och genomför en anpassad undervisning. På så sätt sker en naturlig 
intellektuell utveckling genom att läraren verkar stödjande. Undervisningen ska ligga på en 
nivå som är något högre än den som individen redan kan. 

En intressant uppfattning som Vygotskij beskriver är synen på undervisning i främmande 
språk. Han menar att elevens mognad inom modersmålet påverkar inlärningen av det andra 
språket. Eleven kan använda sin kunskap inom modersmålet för att utveckla sig inom det 
främmande språket (Imsen, 2013).  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras följande områden: metodval, urval och avgränsningar, 
datainsamlingsmetod, analysmetod, forskningsetiskt övervägande samt metoddiskussion. 

3.1 Metodval 
Studien är en kvalitativ studie med intervjuer. I en kvalitativ studie betraktar man individen 
som en del av samhället. Omgivningen betraktas subjektivt och man studerar hur människan 
registerar och tolkar omgivningen (Backman, 2016). I en kvalitativ studie samlar man data 
genom intervjuer, observationer, sammanställning av texter eller skickar ut enkäter som sen 
ligger till grund för analysen. I den här studien används halvstrukturerade intervjuer med 
lärarna för att samla in data. Halvstrukturerade intervjuer ger möjlighet till både struktur och 
mångsidighet (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014).  

3.2 Urval och avgränsningar 
Skolan som lärarna är verksamma på är en högstadieskola för klass 7-9 i en mindre kommun 
i Norrbotten. Skolan som lärarna arbetar på använder förberedelseklass som 
mottagningsmodell för nyanlända elever. De arbetar med förberedelseklasser sedan ungefär 
fem år tillbaka och arbetssättet är därför relativt nytt för personalen. Studien speglar många 
mindre orters mottagande av nyanlända elever. De flesta nyanlända elever som kommit 
senaste åren blir placerad på mindre orter där man tidigare inte haft nyanlända elever och 
inte jobbat med förberedelseklasser. 

Valet av lärare var målstyrt och de valdes utifrån att de arbetar med nyanlända elever 
antingen i förberedelseklass eller som ämneslärare. De har kunskap om området som 
studeras. Det fanns en variation bland intervjudeltagarna gällande kön då tre av lärarna var 
kvinnor och två var män. Lärarna hade också olika lång arbetserfarenhet. Lärare som saknar 
erfarenhet med att arbeta med nyanlända elever valdes inte.  

Informanternas bakgrund 

Läraren Lena har arbetat som lärare sedan 70-talet och är utbildad låg-och 
mellanstadielärare och svenska som andraspråk-lärare. Hon undervisar i förberedelseklass. 

Anders har arbetat som lärare i ett år och har studerat gymnasielärarprogrammet i idrott 
och hälsa och pedagogik, kommunikation och ledarskap. Han arbetar som lärare i 
förberedelseklass. 

Maria är utbildad i svenska och engelska och har behörighet till gymnasiet i svenska och år 9 
i engelska. Hon har arbetat som lärare i 18 år och arbetar nu som lärare i svenska i år 9 och 
som lärare i förberedelseklass. 

Stefan är lärare i ämnet teknik och är utbildad i svenska, samhällsorientering och han har 
även läst 15 poäng idrott. Han har 20 års erfarenhet. 
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Karin är lärare i svenska och svenska som andra språk. Hon är utbildad svenskalärare och i 
samhällsorientering år 1-7 och har senare fortbildat sig inom svenska som andra språk. Hon 
har 21 års erfarenhet av arbetet. Hon har arbetat som lärare i förberedelseklass. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Studien genomfördes vårterminen 2017. Fem lärare med erfarenhet av nyanlända elever 
tillfrågades att delta i studien och samtliga tackade ja. Lärarna kontaktades personligt för att 
boka tid och plats för en intervju. En intervjuguide (bilaga 1) med frågor konstruerades för 
att styra samtalsämnena med informanterna. Informanterna fick information om vad 
frågorna skulle beröra när vi bokade tid men de fick inte några frågor i förväg. 
Huvudområden som frågorna berörde handlade om lärarnas erfarenhet av 
förberedelseklass, övergången till ordinarie undervisning och samarbetet mellan 
förberedelseklass och ordinarie undervisning. Alla intervjuerna ägde rum på skolan där 
lärarna är verksamma och tog ungefär 25 minuter. De spelades in för att kunna fokusera på 
att lyssna på informanterna och för att underlätta tolkningen av deras svar. Den 
sammanlagda tiden för samtliga intervjuer var 2 timmar och 12 minuter. 

3.4 Analysmetod 
Materialet som samlades in från intervjuerna var inspelade ljudfiler som transkriberades till 
texter och därefter analyserades genom kodning och tematisering.  Kodningsarbetet har 
arbetats fram enligt Hjerm, Lindgren och Nilssons modell. Till en början kodades materialet i 
kategorier som var ganska detaljerade. Under arbetets gång ändrades och utvecklades 
kategorierna och blev mer övergripande, som exempel: ”tillhörighet”, 
”informationsöverföring”, ”ämneslärare”, ”tidspress”, ”framgångsrik strategi”. Utifrån de 
övergripande kategorierna konstruerades teman. De olika teman ligger till grund för de 
rubriker som finns i resultatavsnittet.  

3.5 Etiskt övervägande 
Inför genomförande av arbetet lästes forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet 
(2011) . Enligt dessa principer ska fyra huvudkrav uppfyllas. De fyra kraven är 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandeskrav. Informationskrav 
och samtyckeskrav uppfylldes genom att undersökningsdeltagarna delgavs ett 
informationsblad (bilaga 2). Där framgick det att deras deltagande är frivilligt och de får när 
som helst under studiens gång avbryta sin medverkan. Studiens syfte framgick också och 
deltagarna lämnade sitt samtycke i samband med intervjun. För att lärarna inte ska 
identifieras togs deras riktiga namn och arbetsplats bort för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Informanternas namn är därför uppdiktade. Den insamlande 
informationen används endast i studiens syfte enligt nyttjandekravet och deltagarna fick 
veta att materialet används endast i studien.  

3.6 Metoddiskussion 
Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade. Enligt Hjerm, 
Lindgren och Nilsson är halvstrukturerade intervjuer lättare att genomföra för oerfarna 
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intervjuare och det är enklare att skapa högre validitet. Halvstrukturerade intervjuer passar 
även bra när man har flera informanter och därför valdes den metoden för den här studien. 
Intervjuguide användes där samma frågor ställdes till alla informanter vilket minskar risken 
att någon fråga missas och det blir även lättare att jämföra deltagarnas svar. De frågor som 
användes i intervjuerna var genomtänkta och var icke-ledande frågor vilket bidrar till bättre 
validitet. För att få en djupare information från deltagarna valdes intervjuer framför 
enkätundersökningar. Intervjupersonerna hade då möjlighet att utveckla sina svar och på så 
sätt besvaras forskningsfrågorna bättre. Fördelen om man väljer att använda enkäter är att 
man kan få svar från en större population än om man väljer intervjuer. Det gör att 
kunskapen då blir lättare att generalisera. Ljudinspelningarna som senare transkriberades 
förenklade analysen av materialet och ger undersökningen en bättre tillförlitlighet (Hjerm, 
Lindgren och Nilsson, 2014).  

Informanterna som deltog i studien hade goda kunskaper inom det undersökta området och 
intervjuerna gav intressanta och användbara data för att besvara syftet. Det fanns variation 
bland urvalet gällande ålder, kön, arbetserfarenhet vilket bidrar till högre tillförlitlighet.  

Undersökningen var tidsbegränsad och det gjorde att antalet informanter begränsades till 
fem och det var endast en skola som studerades. Om det fanns tid för fler intervjuer samt 
inkludering av fler skolor hade tillförlitligheten ökat. Som ovan nämnt hade användning av 
enkäter gett möjlighet att nå fler personer och på så sätt minskat slumpinflytandet. 
Reliabiliteten hade kunna ökas genom att någon annan läst materialet och de tolkningar som 
arbetats fram ur det.    
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4 Resultat 
I följande kapitel redovisas den information som framkommit under intervjuer med lärarna. 
Pseudonymer används och informanterna citeras återkommanden. Inledningsvis redovisas 
hur skolan arbetar i förberedelseklass och vilka fördelar och nackdelar som lärarna upplever. 
Här redovisas även hur de arbetar när eleverna ska vidare till ordinarie undervisning och 
vilka utmaningar samt fungerande strategier som de har erfarenhet av. 

4.1 Förberedelseklass som mottagningsmodell 
Mottagning av nyanlända är relativt nytt för den undersökta skolan. Läraren Lena berättar 
att i slutet av 70-talet kom många finska elever till skolan och då undervisade hon dem i finsk 
klass. Senare kom även elever från baltiska staterna samt från Iran och Irak som hon 
arbetade med. Sedan fem år tillbaka arbetar skolan med den förberedelseklass som 
motagningsmodell. Lena beskriver att den nuvarande förberedelseklassen är något helt 
annat och nytt för dem. De har aldrig haft så många som kommit samtidigt och det har 
kommit fler språk än de någonsin haft tidigare ”vi är ju oerfarna igen för det här är så nytt 
för oss med så många olika språk”. Karin berättar att kommunen är ganska liten och man är 
oerfaren att ta emot så många elever. Maria nämner att det var en svår situation för skolan 
där de fick många nya elever hela tiden och det var få lärare ”det har varit tunga perioder 
mellan varven, att kunna möta alla elever”. Anders berättar att när de nyanlända eleverna 
börjar i skolan gör man en grundläggande kartläggning av litteracitet och numeracitet.  

4.1.1 Fördelar 
Några perspektiv som lärarna upplevde som fördelar med förberedelseklass var bland annat 
att det är mindre resurskrävande än direktplacering, att eleverna lär sig grunderna i svenska 
språket och skolans rutiner och att eleverna träffar andra som är i samma situation. 

Två av lärarna, Karin och Lena, ansåg att det är positivt med förberedelseklass eftersom det 
är mindre resurskrävande jämfört med direktplacering.  

direktplacering funkar väl man har mycket annat runt omkring, där det finns 
studiehandledning på modersmål, det finns modersmålslärare och det finns lärare som 
är vana att ta emot dem i klassrummet och det funkar inte på vilken skola som helst. 
(Karin) 

Skolan som lärarna arbetar på är inte van att ta emot i den mängd som har kommit senaste 
åren och därför har man valt att arbeta med den här modellen. Lena poängterar också att 
det resursmässigt är det bättre att samla alla elever i en klass.  

Några av lärarna tycke att det är positivt att elever får kunskap med språket innan de börjar i 
ordinarie undervisning. Stefan beskriver att språket är svårt från början för nyanlända 
eleverna och han säger att ”om man kommer direkt in i klassrummet då förstår man inte vad 
lektionen handlar om från början”. Därför tycker han att förberedelseklass är nödvändigt. 
Maria säger att ”de får trygghet i att lära sig svenska språket och prova sig fram och använda 
svenska språket”. Anders tar upp att eleverna lär sig hur det fungerar i svensk skola ”allt ifrån 
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hur en lektion är upplagd, regler, material vi använder oss av”. Han påpekar att det finns 
elever som inte har datakunskap och i förberedelseklass får de möjligheten att lära sig hur 
en dator fungerar. Karin nämner att det kommer elever som är analfabeter och som inte är 
vana med hur skolsystem överhuvudtaget fungerar. Läraren Lena berättar att hennes 
erfarenhet är att eleverna som inte har skolbakgrund är tacksamma över att lära sig i 
förberedelseklass och hon säger att ”de tycker de lär sig så mycket”. Maria upplever arbetet i 
förberedelseklass som positivt. 

Det är ett väldigt stimulerande jobb. Du möter ju elever som hela tiden vill lära sig 
nånting, är glad åt allt. Så det är väldigt positivt. Det är roligt att gå till varje lektion, så 
är det. (Maria) 

 
Maria tar också upp att eleverna lär känna andra som är i samma situation och nämner att 
klassen blir en tryggpunkt för dem. Anders berättar att eleverna träffar andra elever med 
samma språk och de hjälper varandra, de som varit längre i Sverige hjälper andra som 
kommit senare. 

4.1.2 Nackdelar 
Lärarna i intervjun framhäver två huvudnackdelar med förberedelseklass. Den ena är att 
eleverna kan bli kvar för länge innan de börjar i ordinarie undervisning och den andra är 
risken för att de inte blir socialt inkluderade. 

En nackdel som togs upp av Karin och Anders var att det förekommer att eleverna blir kvar 
för länge i förberedelseklass och inte börjar i de ämnen som de skulle kunna behärska. 
Anders tar upp att genom att förbättra rutiner, till exempel att efter varje lov planera att 
eleverna flyttas till ordinarie klass, kan man bidra till att eleverna flyttas i rätt tid eftersom 
man inför varje lov går igenom vilka elever som kan vara aktuella för en övergång.  

Lena tar upp att det finns risk att eleverna i förberedelseklass inte får samma kontakt med 
övriga elever på skolan ”Man är ju rädd att de inte införlivars sig med de andra barnen, att 
de inte får lika mycket social kontakt”. Maria tar också upp att eleverna blir exkluderade från 
de övriga eleverna till en början. Anders berättar att eleverna kan bli hemtama och att de 
trivs bra i förberedelseklass och vill inte börja i vanlig klass. Han tror att det kan bero på att 
eleverna är lite rädda och ängsliga att komma ut med andra elever. Karin belyser att det är 
viktig att komma ut bland andra ungdomar ”mest språk lär man sig egentligen tillsammans 
med andra som pratar svenska”. Stefan som är ämneslärare ser inga nackdelar med 
förberedelseklass då han anser att eleven behöver en grund i svenskan innan de kan börja i 
ordinarie klass. 

4.2 Elevens övergång till ordinarie undervisning 
På den studerade skolan förklarar lärarna att det inte finns någon nerskriven rutin vid 
övergången till ordinarie undervisning dagsläget sker en successiv överförflyttning. När 
lärarna i förberedelseklass bedömer att en elev kan språket och även har lite övriga 
förkunskaper så att han eller hon kan klara ordinarie undervisning, så börjar de i vissa ämnen 
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berättar Anders. Han fortsätter och berättar ”man börjar lite med de praktiska ämnena sen 
kanske de går ut i SO, geografi exempelvis […] sen bygga på vidare allt eftersom språket och 
förkunskaperna ökar”. Lärarna i förberedelseklass uttrycker att man har som tanke att 
undervisande lärare ska få information att det kommer en ny elev och även blivande mentor 
ska veta att det kommer en elev till deras klass. Maria berättaratt ibland fungerar det bra 
med informationen och alla vet om vem som kommer men det händer att mentorer och 
lärare inte har fått information. 

Jag har hört senast idag en mentor som inte visste om att en elev har börjat med 
hennes klass i vissa ämnen, och det har hänt för flera månader sen. Det är ju en brist, 
det är något vi måste bli bättre på. (Maria) 

Anders berättar att han använder skolans mailsystem för att informera ämnesläraren att det 
kommer en ny elev. Stefans erfarenhet är att informationen kommer från arbetsledare vid 
arbetslagsmöten som de har en gång per vecka. 

Samtliga lärare säger att det är individuellt hur länge en elev ska gå i förberedelseklass. 
Anders förklarar att om det kommer en elev från ett någorlunda västerländskt land så kan 
han eller hon redan mycket och behöver kunna svenska språket men det går mycket fortare 
för en sådan elev ”de kan redan det mesta, kan lite engelska, matematik och annat, de 
behöver specifika förutsättningar för Sverige då”. Läraren Karin säger att det har förekommit 
att eleven efter bara ett par veckor går så bra framåt och har goda förkunskaper att de 
snabbt kan börja i ordinarie klass. Hon säger att ”beroende på eleven och skolbakgrunden 
och deras inställning”. Lena tar också upp att skolbakgrunden är avgörande. Maria belyser 
att elevens mående och vilken trygghet eleven känner också påverkar förutom 
skolbakgrund. 

4.3 Fungerande strategier 
Från lärarnas intervjuer beskrivs några strategier som framkommer som framgångsrika. 
Bland dessa är informations-och samarbetesstrategi, successiv övergång och 
ämnesundervisning i förberedelseklass. Lärarna önskar också mer studiehandledning och 
införande av fadderverksamhet. 

4.3.1 Informations- och samarbetesstrategi 
Lärarna understryker att det är viktig att informationsflödet fungerar och att mottagande 
lärare och mentor är informerade om eleven. Då får eleven ett bättre mottagande och 
mottagande lärare hinner förbreda sig. Lena säger ”Det är jätteviktigt att samarbetet 
verkligen fungerar för annars blir de inte bra omhändetagna”. 

Karin önskar fastställda möten med ämneslärarna för planering inför övergång ”vi behöver få 
mer tid och träffa dem innan så att övergången blir bra". En del ämneslärare frågar de 
lärarna med erfarenhet från förberedelseklass kring eleven, de ber om råd och tips. Karin 
som är Sva-lärare har till exempel konstruerat muntliga prov i hemkunskap. Maria berättar 
att hon ibland har hjälpt ämnesläraren med material till elever ”vi försöker hjälpa med 
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kanske lättare material om det inte går att elever hoppar in direkt i ordinarie undervisning”. 
Anders diskuterar vid behov med ämneslärare angående elever.  

4.3.2 Integrationsämnen och ämnesundervisning i förberedelseklass 
Lärarna är överens om att vissa ämnen är bättre att börja med än andra. Stefan tycker att 
utöver de praktiska ämnen som eleverna börjar med så är språkämnen också bra att starta 
med. Han nämner även att matematik är ett bra ämne att tidigt börja med. Stefan säger att 
”teknik är inte den första lektionen de sänds på utan de har ju ofta hunnit vara ute i klass 
innan de kommer hit”. Anders erfarenhet är att eleverna ofta kan börja tidigt i ämnet 
religion eftersom många har bra förkunskaper i ämnet, på så sätt tar man tillvara på deras 
tidigare kunskaper.   

En vanlig normal etnisk svensk kan ju inte ens grunderna i den kristna religionen 
generellt sätt men däremot har vi de som kommer generellt från muslimska länder de 
kan ju grunderna i sin religion. De har oftast lite förkunskaper angående judendom och 
kristendom. (Anders) 

Maria tycker att en framgångsfaktor är om ämneslärare kommer in i förberedelseklassen och 
jobbar med till exempel matematik och när den lärare anser att eleven börjar nå nivån för 
att klara av den svenska skolan då flyttas man ut ”och då är det samma lärare som har det 
ansvaret som ger också över information till sina kollegor eller är den lärare som tar emot i 
ordinarie klass”. Hon anser att det är viktigt att det finns ämnesbehöriga som kan delge 
kollegorna i ämneslagen. Karin nämner att om det finns ämneslärare som undervisar 
eleverna i förberedelseklass får de skolspråket med sig ”jag tycker att det måste finnas 
ämneslärare som undervisar de eleverna så att de börjar få in skolspråk”. Lena beskriver att 
några av lärarna i förberedelseklass är behöriga i skolämnen som till exempel engelska och 
de lärarna har undervisning i de specifika ämnena för förberedelsegrupperna.  Hon berättar 
även att eftersom det finns en idrottslärare som arbetar i förberedelseklass så har de 
möjlighet att ha ämnet idrott för de nyanlända ”då har de kanske fått så pass mycket att då 
kanske de kan vara med helt i idrotten i den nya klassen också när de förs över, utan någon 
hjälp”. Anders tar också upp att det är bäst om ämneslärare kan arbeta med 
förberedelseklass och göra bedömningar och avgöra när deras kunskap är tillräckligt för 
övergång till ordinarie undervisning.  

4.3.3 Önskade strategi – fadderverksamhet och utökad modersmålsundervisning 
Karin och Maria beskriver båda att de vill införa fadderverksamhet för nyanlända eleverna. 
De menar att det ska finnas elever som frivilligt hjälper de nya eleverna när de börjar i sin 
nya klass. Karin säger att ”det ska vara frivilligt, men att man tränar in de att nu kommer en 
ny elev, se till att personen hittar var de ska, följer med, för jag tror att det är lättare för den 
nya eleven”. Stefan berättar att mottagande grupp formar övergången ”i vissa klasser finns 
det någon som tar hand om eleven och lägger extra tid och samtidigt som han gör sitt eget 
så försöker han hjälpa och förklara”. Hans erfarenhet är att det ibland fungerar jättebra. Just 
nu kan lärarna i förberedelseklass ibland följa med eleven på hans eller hennes första lektion 
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och presenterar eleven för klassen. Anders berättar att han har följt med elever till exempel 
på träslöjden och bland annat förklarat hur olika verktyg fungerar. 

Lena, Anders och Karin nämner alla att studiehandledning på modersmål i större omfattning 
vore gynnsamt. Stefan säger att det nu är andra elever som tar det ansvaret och hjälper till 
att översätta. Lena säger att ”det optimala är att de får en lärare i ämnet och en i språket”. 
Karin nämner att studiehandledning på modersmål fungerar bättre om läraren som kan 
språket också kan ämnet lite gran. Eftersom en del elever inte har grundkunskap på sitt egna 
språk så tycker Anders att det behövs mer modersmål och studiehandledning för att 
eleverna ska lyckas bättre.   

4.4 Utmaningar vid övergång 
De fem lärarna återger utmaningar kopplat till språket, den sociala inkluderingen, 
mottagande av ämneslärarna, tidspressen och resursbegränsningarna. 

4.4.1 Språkhinder 
Under intervjuerna framkom det att det nästan alltid finns brister i språket hos eleverna när 
de börjar i ordinarie undervisning. Stefan som är ämneslärare beskriver att ”språket kan 
ställa till problem. Betyget, kunskapen, kanske egentligen skulle ligga mycket högre men 
eleven får inte fram det”. Han fortsätter med att beskriva att elever ibland har svårt att 
förstå instruktionerna och då blir det svårt att göra arbetet rätt. Karin säger att man inte kan 
vänta på att de ska kunna allt i språket för att komma ut i klass. Hon poängterar att ”det tar 
fyra till sju år innan du har lärt dig så pass mycket svenska och det kan man inte vänta på”. 
Lena nämner att de inte får mycket hjälp med språket i ordinarie undervisning och därför 
förstår de inte lika mycket. Många av lärarna har erfarenhet att eleverna lär sig 
vardagsspråket i förberedelseklass men ämnesspråket lär de sig mest när de kommer ut till 
ordinarie klass. Maria tycker att man behöver ha förståelse av vardagsspråket och bli 
tryggare i språket i förberedelseklass men hon upplever att ibland har de inte tillräckligt med 
svenska språket. Lena nämner att de ändå försöker ge dem begrepp trots att de inte får 
undervisning i kemi, fysik och sådana ämnen. Stefan poängterar att även de elever med 
svenska som modersmål måste lära sig ämnesord men nyanlända måste göra en snabbare 
resa, ”de måste hinna ikapp. Det är väl det som är utmaningen” säger han. 

4.4.2 Fördröjd inkludering och ämneslärarens mottagande 
Den sociala biten kan ibland vara utmaning för eleverna när de börjar i ordinarie 
undervisning. Anders berättar att vissa hittar kompisar och umgås med sin nya klass på 
rasterna medan andra elever söker sig till sin förberedelseklass  

Sen är det andra elever som man märker, med samma deras lektion är slut i ordinarie 
klass så kommer de till oss i förberedelseklass och väntar här och har mer sin 
tillhörighet med förberedelseklassen än i sin ordinarie klass. (Anders) 

Han säger att det beror delvis på när eleven börjar i klassen, om eleven börjar tidigt i årskurs 
7 då hinner han eller hon lära känna sin klass på ett annat sätt än om eleven kommer ut 
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under slutet av 9:an. Stefan nämner att deras inkludering av klassen påverkas om det 
kommer många samtidigt, då håller de ihop lite mer och det blir inte direkt i klassrummet. 
Maria belyser att olika elever kommer in i den sociala gemenskapen olika snabbt beroende 
på deras personlighet. Hon säger att ”det har nog mycket att göra med självkänslan hos våra 
nyanlända elever, vad du har för social kompetens, hur du är van att skaffa vänner och om 
du är med i olika aktiviter på fritiden så lär du ju känna snabbare”. Läraren Lena tycker att 
språket påverkar deras inkludering ”ju mer svenska de kan, barnen, ju lättare går det”. Karin 
tycker att det är svårt att komma in i en klass. 

Det här är tonåringar. Om det är små barn då leker man mer naturligt tillsammans, 
kommer det någon ny så är man lite nyfiken och man kanske spelar fotboll på rasten 
och får kontakt på ett annat sätt. Men nu är det tonåringar och tonåringar är svåra att 
komma in på livet. (Karin) 

Maria berättar att det är ett fåtal lärare som tar initiativet att lära sig mer om eleverna innan 
de tar emot dem men det tror hon delvis beror på bristande information från 
förberedelseklasslärarens sida. Hon fortsätter och berättar att det inte alltid är positivt 
bemötande hos mottagande lärare. Hon tror att det kan bero på osäkerhet ”man är van att 
göra på ett visst sätt men nu måste man tänka om lite gran”. Både Anders och Karin belyser 
att vissa lärare inte jobbar språkmedvetet i sin undervisning. Karin understryker att det är 
läraren som tar emot som måste jobba med gruppen. 

Det går ju inte att utbilda alla lärare till Sva-lärare men nästan alla lärare nu idag skulle 
behöva ha någon utbildning där de förstår hur de ska lära språk. För det är ju språk i 
alla ämnen. (Karin) 

Stefan säger att han sällan har kontakt med lärarna som jobbar i förberedelseklass och han 
har heller inte kontakt med modersmålslärare. 

4.4.3 Resursbegränsningar och tidspress 
Under intervjuerna nämner de lärarna vid flera tillfällen bristen på tid. Det är dels för lite tid 
att träffas för samarbete mellan lärarna i förberedelseklass och det finns ingen planeringstid 
att träffa lärarna i ordinarie undervisning. Lena säger att ”vi har nästan ingen tid att träffas 
därför att alla lärare som jobbar i förberedelseklass jobbar med annan undervisning”. Hon 
fortsätter och berättar att det är ont om personal och behörigt folk så de jobbar oftast mer 
än full tid i klasserna. Karin uttrycker att det är för lite tid och lärarna hinner inte mötas. 
Maria nämner också att det även saknas tid att träffa modersmålslärare för att ha 
gemensam planeringstid. Stefan nämner att ”för min del är det sällan vi stöter på varandra 
annat än i personalrummet och pratar där under raster bland annat”. Det finns inga 
fastställda mötesplatser eller tider mellan lärarna.  

Utöver att lärarna känner tidspress så upplever de också resursbegränsningar. Lärarna 
poängterar att det är brist på personal och lärare som jobbar med förberedelseklass och 
även brist på modersmålslärare. Anders säger att det inte finns modersmålslärare i alla språk 
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och han tror att det beror på vilken ort man är verksam på, orter söderut tror han har bättre 
kapacitet på lärare ”Där kanske du har ordinarie lärare som kan persiska, arabiska, 
somaliska, kanske varit här i 20 år och gått lärarutbildningen”. Maria nämner också att de är 
få lärare och stora grupper. Lena poängterar att modersmålslärare inte växer på träd. 
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5 Resultatanalys 
I följande avsnitt redogörs några slutsatser i relation till de frågeställningar som låg till grund 
för arbetet. Rubrikerna i det här stycket återspeglar forskningsfrågorna.  

5.1 Vilken erfarenhet har lärarna av förberedelseklass? 
Lärarna uttrycker överlag positiv erfarenhet av föreberdelsklass som mottagningsmodell. De 
anser att det är nödvändigt att nyanlända elever får grunder i språket och bekantas med 
svenska skolans arbetsätt. Det är inte aktuellt att ha direktintegrering då resurserna på den 
undersökta skolan är begränsade. De har inte tillräckligt med personal, lärare och 
studiehandledare för att kunna införa den modellen. Det finns alltså fördelar både för eleven 
och organisationen om man använder förberedelseklass. De fördelar med direktplacering 
som Juvonen (2015) presenterar är nästan uteslutande fördelar som är positiva för eleven 
men inte några organisatoriska fördelar. 

Lärarna upplever att elevernas tillhörighet i förberedelseklass är en trygghet för dem men 
samtidigt kan den också försvåra inkluderingen i den nya klassen. Liknande resonemang 
konstaterades i Axelsson och Nilsson (2013) studie där forskarna visade att eleverna å ena 
sidan upplevde trygghet i förberedelseklass men å andra sidan ville vidare till ordinarie klass.  

Språkgrunden som eleverna får är nödvändig anser lärarna men samtidigt anser lärarna att 
mest svenska lär man sig i ordinarie undervisning. Det gör att eleverna sannolikt lär sig 
svenska snabbare i en klass där de träffar svenskspråkiga elever. Språket är en nyckelfråga i 
utbildningen av nyanlända elever och det visar även skolverkets granskning (2014). Språket 
är viktigt både för en lyckad skolgång och för social framgång enligt lärarna och samma 
resonemang framkom i Juvonens (2015) studie. 

5.2 Hur upplever lärarna elevernas övergång från förberedelseklass till 
ordinarie klass? 

Lärarna uttrycker flera strategier som framgångsrika i övergången till ordinarie undervisning 
för de nyanlända eleverna. Skolans metod med successiv överföring till praktiska ämnen är 
välfungerande.  Lärarna lyfter fram att elever kan bli kvar för länge i förberedelseklass och 
det finns andra studier som pekar på samma problem (Wigg 2008; Skowronski, 2013). 
Följden av en fördröjd överförflyttning kan resultera i att elever mister motivation menar 
Skowronski (2013) och enligt forskaren så kan motivationen höjas om elever går deltid i 
ordinarie undervisning. 

Lärarna som arbetar i förberedelseklass upplever att en lyckad metod vid övergång är att 
ämneslärare kommer in i förberedelseklass och undervisar samt gör bedömningar om vem 
som är redo för överflytt. Enligt Ulrika Jepson Wigg (2016)  är det oftast Sva-lärare som 
jobbar i förberedelseklass och det är svårt för Sva-lärarna att bedöma elevers 
ämneskunskaper. 
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Lärarna berättar att när eleverna övergår till ordinarie klass kan vissa elever ha svårt med 
den sociala delen. Några lärare nämner att de vill införa fadderverksamhet för eleverna för 
att förbättra övergången. Just nu följer lärare ibland med och presenterar eleverna och 
ibland finns det frivilliga elever som hjälper de nya eleverna. Effekten av att lärarna hjälper 
elevernas inkludering har i tidigare forskning visat sig fungera vid övergång till ordinarie 
undervisning (Skowronski, 2013) 

5.3 Vilka samarbeten finns mellan förberedelseklass och ordinarie klass? 
Undersökningen indikerar att samarbetet mellan förberedelseklass och ordinarie 
undervisning är begränsad. Lärarna önskar planeringstider tillsammans med ämneslärarna 
och modersmålslärare men på grund av tidspress är det svårt att få till. Det framkommer 
brister i informationsöverföringen mellan förberedelseklass och ordinarie klass. Det händer 
att mottagande lärare eller mentor inte är informerad om att eleven ska börja i klassen och 
det försvårar samarbetet. I Skolinspektionens rapport understryks behovet av samsyn i hela 
skolans verksamhet kring nyanlända elevers skolgång. Vikten av samarbete poängteras även 
av Jepson Wigg (2016) som också belyser att mottagande lärare måste ta mer ansvar. 
Lärarna i den här studien poängterar att mottagande lärare måste arbeta anpassat och 
språkmedvetet då de nyanlända eleverna alltid har behov av språkutveckling. 

  



20 
 

6 Diskussion 
Syftet med detta arbete är att bidra med ökad kunskap om förberedelseklass som 
mottagningsmodell utifrån ett lärarperspektiv genom att undersöka några lärares erfarenhet 
av förberedelseklasser och övergången till ordinarie undervisning.  Utbildningen av 
nyanlända är även en utmaning för organisationen och kräver insatser som på många skolor 
är oprövade.  

I Sverige finns som tidigare nämnt huvudsakligen två motagningsmodeller, direktplacering 
och förberedelseklasser. De fördelar som lärarna belyser av förberedelseklass är båda 
organisatoriska och positiva för eleven. Metoden kräver inte lika stora resurser som 
direktplacering eftersom man samlar elever med liknande behov i samma klass. Elever 
upplever också en trygghet med andra. Den stora nackdelen med metoden är det sociala 
utanförskapet som finns till en början. Med direktplacering finns många sociala fördelar och 
sannolikt snabbare språkutveckling om nödvändiga förutsättningar finns.  

Oavsett vilken metod man arbetar med behöver organisationen vara fungerande. Vilket även 
framkommer i den här studien.  Liknande resonemang redovisas av Sandvärn (2016) där 
lärarna i hennes studie var besvikna över organisation av förberedelseklasser och 
undervisningen av nyanlända. Flera av de utmaningar som lärarna beskriver kan troligtvis 
underlättas om organisationen förbättras. Överflyttningen kan sannolikt förbättras om 
ämneslärare är med vid bedömning om när eleven är redo för övergång och troligtvis kan 
informationsöverföringen fungera bättre då den läraren tar emot eleven eller delger 
kollegor. Skolan har inte tillräckligt utvecklade rutiner för tillfället så brist i samarabetet 
orsakar ofullständig informationsöverföring mellan förberedelseklass och ordinarie klass. Vid 
övergång till ordinarie undervisning har tidigare forskning i likhet med den här studien visat 
att elever upplever svårigheter socialt (Skowronski, 2013). Skolan behöver ta ansvar för att 
ungdomarna inkluderas och det bör finnas en samsyn i hela skolan. Att elever söker sig till 
förberedelseklass för trygghet behöver nödvändigtvis inte vara dåligt utan kan fungera som 
ett komplement till en början. 

Mottagande lärare behöver ta mer ansvar och hjälpa elever att utvecklas språkligt. Oavsett 
mottagningsmodell upplever sannolikt många lärare idag att de har en brist i sin kunskap 
kring hur man arbetar med andraspråkselever. Juvonens (2015) studie undersökte lärare 
som arbetar med direktplacering och den visade också att de upplevde sin kunskap 
begränsad i undervisning av nyanlända elever. Förmodligen är det en utmaning för skolor 
generellt.  

Även samarbetet med modersmålslärare framkommer som bristfälligt. Ett förbättrat 
samarbete med modersmålslärare kan resultera i att studiehandledning på modersmål 
används i så stor utsträckning som möjligt. Språket är grundläggande och om mottagande 
klass har bra förutsättningar för språkstöd kan elever snabbare påbörja ordinarie 
undervisning. 
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Den teoreriska utgångspunkten för den här studien är det sociokulturella perspektivet och i 
lärarnas yrkesroll hör det att stötta och vägleda elever. Lärarna på skolan visar genom sina 
svar att deras arbetsätt överensstämmer med ett sociokulturellt perspektiv. Genom att 
eleverna successivt börjar i ordinarie undervisning genom de praktiska integreringsämnena 
så ställer det krav på läraren att vara medveten om vad eleverna kan och att läraren gör 
individuella bedömningar om när eleven är redo att gå vidare. Man tar till vara på ”den 
närmaste utvecklingszonen”. Lärarna beskriver fördelarna med att ha ett bra språk både för 
att förstå lektioner och för att skapa sociala kontakter. Detta är i likhet med sociokulturella 
perspektivet där språket ses som nödvändigt för utvecklingen.  

Det finns nu en växande medvetenhet om att utbildningen av nyanlända är viktigt för att 
skapa förutsättningar för integrering och att ungdomarna kommer ut i arbetslivet. Det ställer 
krav på skolan och det finns skäl att ha förberedelseklass som mottagningsmodell. Det 
behövs också en flexibilitet i undervisningen och engagemang och samarbete. 

6.1 Slutreflektion 
Den här studien undersökte lärarperspektivet på förberedelseklass och nyanlända elevers 
övergång till ordinarie undervisning. Arbetet genomfördes under en begränsad tid. Det hade 
varit av intresse att undersöka fler lärare och gärna att de arbetade på olika skolor för att få 
ett större material. Studien utgick från ett lärarperspektiv och för att få en mer detaljerad 
bild hade det varit intressant att observera arbetet på skolan. För djupare förståelse kunde 
man också ha intervjuat fler ämneslärare och även modersmålslärare. I tidigare 
undersökningar på området har man framför allt utgått från elevperspektivet men det fanns 
ändå relativt mycket likheter mellan dem och det som lärarna återger i den här studien. 

Förslag på framtida forskning är att undersöka hur arbetet med förberedelseklass kan 
förbättras. Hur kan organisationen utvecklas?  Förberedelseklass är en nödvändighet på 
många skolor och direktintegrering kanske inte är ett alternativ för de mindre orterna. Då är 
det viktigt att man har en god organisation kring mottagningsmodellen. I den här studien har 
elevernas sociala samspel och inkludering med övriga skolan endast berörts. I tidigare 
forskning har det redovisats att elever med invandrarbakgrund förknippas med problem 
(Runefors, 2003). Det är av intresse att studera vidare det området då förberedelseklass som 
mottagningsmodellen leder till segregering av elever. Hur man kan integrera elever på ett 
bra sätt?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Lärarens bakgrund  

Vilken lärarutbildning har du? 

Hur lång erfarenhet har du som lärare? 

Vad arbetar du med? 

Erfarenhet av förberedelseklasser 

Kan du berätta om din erfarenhet av förberedelseklasser? 

Vilka fördelar ser du med förberedelseklasser? 

Vilka nackdelar ser du med förberedelseklasser? 

Hur länge tycker du att elever ska gå i förberedelseklass? 

Övergången till ordinarie klass 

Berätta hur övergången från förberedelseklass till ordinarie klass kan se ut för en elev. 

Vilka för- och nackdelar ser du med era rutiner vid övergång till ordinarie undervisning? 

Har du upplevt några svårigheter när eleven flyttar till ordinarie klass? 

Finns det några metoder som du upplever som framgångsrika vid övergång från 
förberedelseklass till ordinarie klass? 

Upplever du att nyanlända elever har tillräckliga kunskaper inom svenska språket när de 
börjar i ordinarie klass? 

Upplever du att nyanlända elever har tillräckliga förkunskaper inom övriga ämnen när de 
börjar i ordinarie klass? 

Upplever du att eleverna blir inkluderade i ordinarie undervisning? 

Samarbetet mellan förberedelseklasser och ordinarieklasser 

Berätta om samarbetet mellan lärarna i förberedelseklasser och lärarna i ordinarie 
undervisning. 

Finns det några faktorer i samarbetet som du upplever som framgångsrika? 

Finns det några faktorer som du upplever som svåra i samarbetet? 

Beskriv samarbetet med modersmålslärare. 

 



 
 

 

Bilaga 2 - Information till deltagarna i intervjun  

 

Hej! 

Jag gör mitt examensarbete på lärarutbildningen. Syftet med studien är att undersöka 
nyanlända elevers undervisning i Sverige utifrån ett lärarperspektiv. Det är en kvalitativ 
studie där jag genomför intervjuer med utvalda lärare om era erfarenheter av 
förberedelseklasser och övergången till ordinarie undervisning.  

Intervjun kommer att ta 30-40 minuter och spelas in. Frågorna är relaterade till 
undersökningens syfte. Ni deltagarna kommer att vara anonyma och materialet sparas på 
säker plats. Ni deltar i intervjun frivilligt och ni får avbryta intervjun när som helst.  

Undersökningen kommer att redovisas på Umeå universitetet i form av uppsats inför mina 
kursansvariga och kollegor i kursen.  

Har ni eventuella frågor svarar jag gärna på dem.  

Tack på för hand. 

 

Student 

Manigeh Babaei-Livary 

manbab@telia.com 

070-6061331 

 

 

 

 

 

 


