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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om hur nyanlända elever introduceras in i 

grundskolan, samt för att få en ökad förståelse för hur dessa elevers tidigare erfarenheter kan 

komma att påverka dem i deras skolgång. Vad gäller trauma visar tidigare forskning att det är 

viktigt att eleverna finner en trygghet i deras nuvarande situation för att kunna bearbeta deras 

tidigare livserfarenheter och upplevelser. För att besvara studiens syfte utfördes en kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer. Studien valdes att riktas mot lärare inom 

förberedelseklasser då vi anser att de har en stor betydelse för hur de nyanlända eleverna 

integreras in i vårt samhälle. Av resultatet framkommer det hur våra respondenter arbetar i 

förberedelseklasserna samt vilka reflektioner de har kring de nyanlända eleverna i skolan. I 

studiens analys kopplas teorierna KASAM och Stigma till resultatet, i analysen framkommer 

det bland annat vilka stressorer som kan påverka de nyanlända eleverna i skolan. I studiens 

diskussionsdel resoneras det kring sambandet mellan forskning och empiri. Slutsatsen av 

studien ger förslag på vidare forskning och hur denna studie kan vidareutvecklas.  

 

Nyckelord: Nyanlända elever, skolintroduktion, förberedelseklass, trauma, identitet. 

Abstract  

The aim of this study is to contribute to an increased knowledge of how newly arrived 

students are introduced into the Swedish primary school, and to understand how previous 

experiences for these students may affect them in their schooling. Trauma research shows that 

it is important that students finds security in their current situation in order to process 

experiences in their past. In order to answer the purpose of this study a qualitative study using 

semi-structured interviews was conducted. The study was focused on teachers in preparatory 

classes as we believe play a big part in the lives of newly arrived students. The result shows 

how our respondents work in these preparatory classes as well as their own reflections around 

the newly arrived students. The result is linked to theories SOC (Sense of Coherence) and 

Stigma. In the analyses of the results the stressors are presented that can affect the newly 

arrived students in school. In the discussion of the study we reasoned about our own thoughts 

on the relationship between science and empiricism. The conclusion of the study gives 

proposals on how the study can be further developed with the help of further research on the 

subject. 
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1. Inledning 

Vi har i dagsläget över 200 olika kulturer i Sverige och av nio miljoner invånare har två 

miljoner invånare någon annan kultur än den svenska (Skolinspektionen 2009, 8). Det innebär 

att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Att människor kommer till Sverige idag beror på 

flera olika faktorer. Vissa flyr från sitt hemland på grund av krig och andra kommer till 

Sverige för att studera eller arbeta. Anledningen till att vi väljer att intressera oss för 

nyanlända barn i skolan i vår studie är att vi bland annat vill få kunskap om barnens första tid 

i Sverige och hur de integreras in i vårt samhälle. Vi väljer att vända oss till skolan och inte 

till socialarbetare och migrationsmyndigheter för att få svar på våra frågor med anledningen 

att skolan dagligen arbetar med dessa barn. Vi utgår ifrån att skolan och lärarna kan ge oss 

djupare svar då de följer och ser barnens utveckling på nära håll, samt att vi utgår ifrån att de 

har närmast kontakt med de nyanlända barnen. Ascher (2014, 95-97) beskriver att skolan är 

en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna när det gäller nyanlända elevers hälsa och 

välbefinnande. Författaren beskriver vidare att nyanlända barns tidigare erfarenheter kan 

påverka deras hälsa och välbefinnande om de bär med sig traumatiska upplevelser. I vår 

studie vill vi bland annat få reda på hur barnen blir en del av vårt samhälle delvis lär sig vårt 

språk, och hur barnens tidigare erfarenheter kan komma att påverka deras skolsituation utifrån 

lärares upplevelser och reflektioner. När de nyanlända barnen skall introduceras in i skolan 

finns det två metoder för skolorna att välja mellan, förberedelseklass eller placering i en 

ordinarie klass. I vår studie har vi valt att endast fokusera på nyanlända elever i 

förberedelseklass. Anledningen till att vi valt förberedelseklass är att vi vill få kunskap om hur 

lärarna anpassar undervisningen till elever med varierande skolbakgrund samt hur lärarna går 

tillväga när elever skall slussas ut till en ordinarie klass.  Tidigare i vår utbildning har vi läst 

om olika grupper som varit utsatta i samhället samt om begreppen inkludering och 

exkludering. I denna studie har vi valt nyanlända elever i skolan av den orsaken att vi utgår 

ifrån att det kan vara en utsatt grupp om samhället och skolan inte erbjuder dem den hjälp de 

behöver för att kunna integreras in i vårt samhälle. Av Socialstyrelsens rapport (2010, 11) 

framkommer det att utbildning är oerhört viktigt vad gäller unga människors framtid. Att 

avbryta en utbildning i tidigt skede resulterar i att de framtida möjligheterna blir sämre och 

tämligen begränsade för individen. Det har även visat sig att det finns en ökad risk för 

framtida psykosociala problem för de individer som väljer att avsluta sin utbildning tidigt. 

Detsamma gäller för de individer som går ur grundskolan med låga eller ofullständiga betyg. 

Det framkommer även i Socialstyrelsens rapport (2010, 11) att individer med bristande 

gymnasieutbildning eller ingen alls har svårare att komma in på arbetsmarknaden än andra. 

Med tanke på det resultat Socialstyrelsen (2010) redovisar utgår vi ifrån att det är oerhört 

viktigt att nyanlända elever får en bra start i den svenska skolan eftersom bristfällig utbildning 

kan leda till sämre levnadsvillkor. Vår utgångspunkt i detta resonemang är att nyanlända 

elever kan ha det svårare än andra i skolan då språket eventuellt kan utgöra ett hinder. Wedin 

(2010, 221) skriver att vi behöver behärska både det akademiska och det vardagliga språket 

eftersom samhället idag är komplext. Det är viktigt att elever utvecklar sina språkkunskaper i 

tidigt skede för att sedan klara sig längre upp i skolgången. Denna utveckling behöver ske 

redan i förskolan då eleverna tidigt behöver stöd och hjälp från skolan. Elever med svenska 

som andraspråk löper därför stor risk att inte klara skolgången då de redan har svårt att förstå 
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och behärska ett språk de ännu inte lärt sig fullt ut. Detta är således ett förtydligande av det 

resonemang vi förde kring att nyanlända elever kan bli en utsatt grupp om de inte får den 

hjälp de behöver för att kunna integreras in i vårt samhälle. Studien är kopplad till socialt 

arbete på det vis att bristande utbildning kan leda till sämre levnadsvillkor och en fullständig 

utbildning kan istället ge individen fler möjligheter i framtiden.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att bidra till ökad kunskap om hur nyanlända barn introduceras in i 

grundskolan under de första två åren efter deras ankomst till Sverige. Vi vill även bidra till en 

ökad förståelse för hur barnens tidigare upplevelser och erfarenheter kan komma att påverka 

deras skolgång.  

 

 Hur reflekterar lärarna kring de nyanlända barnens skolintroduktion? 

 Hur reflekterar lärarna kring de nyanlända elevernas tidigare kunskaper och 

erfarenheter av skolan?  

 Hur reflekterar lärarna kring arbetet med att få nyanlända elever att nå de allmänna 

kunskapskrav som finns?  

2. Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas tre definitioner av begreppet nyanländ. Vi har i studien valt att 

utgå ifrån Skolverkets begreppsdefinition. Vidare följer en kort presentation av antalet 

nyanlända barn i Sverige samt nuvarande och framtida lagstiftning inom området.  I avsnittet 

ingår även en sammanfattning av nyanlända elevers skolintroduktion samt vad tidigare 

rapporter och forskning sagt kring ämnet nyanlända elever samt förberedelseklasser.  

2.1 Begreppsdefinition 

I Skolverkets allmänna råd (2008, 6) beskrivs begreppet nyanländ. Begreppet används om de 

barn och ungdomar som anlänt till Sverige och inte har svenska som första språk. Vissa av 

barnen eller ungdomarna kan redan ha påbörjat sin skolgång i hemlandet när de kommer till 

Sverige och andra har det inte. Därför benämns både barn och ungdomar som nyanlända 

oavsett om de börjar i grundskolan eller gymnasieskolan.  Gemensamt för de nyanlända är att 

de oftast inte kan förstå eller prata svenska. I SFS (2014:36) benämns det dock att en elev som 

kommit till Sverige strax innan han eller hon börjat grundskolan endast anses som nyanländ 

de första fyra terminerna. Ytterligare en definition kommer från Sveriges kommuner och 

landsting (2010, 10). I rapporten används begreppet nyanländ på de elever som inte är födda i 

Norden eller Europa. De skriver till skillnad från SFS att en elev är nyanlända i högst fyra år 

efter det att eleven kommit till Sverige.  

2.2 Antal nyanlända barn i Sverige  

I Sverige är det ungefär 15 procent av eleverna som har ett annat modersmål än svenska 

(Wedin 2009, 171). Under år 2014 var det 10 935 flyktingar under 18 år som blev beviljade 

förstagångstillstånd varav 3350 av flyktingarna kom utan vårdnadshavare.  Det var även 17 

632 personer under 18 år som beviljades förstagångstillstånd då de hade anhöriga i Sverige 
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och 221 adoptivbarn anlände till Sverige under året (Migrationsverket 2014, 176-182). Större 

delen av de barn och ungdomar med invandrarbakgrund som bor och kommer till Sverige 

idag lever i förorter. Dessa områden utmärks oftast av hög arbetslöshet och sämre inkomster. 

Det är inte ovanligt att områdena uppfattas som negativa då det dras kopplingar mellan 

invandrare och fattigdom, vilket kan leda till utanförskap (Olofsson & Johansson 2011, 185). 

I områdena är det inte heller ovanligt att skolorna består av cirka 90-100 procent av 

andraspråkselever, vilket Wedin (2009, 171) betonar kan hämma elevernas chanser att nå upp 

till goda resultat. Detta med anledningen att lärarna vanligtvis använder sig utav mer 

motiveringsarbete istället för att ge eleverna mer utmanande skoluppgifter. 

2.3 Styrdokument och framtida utveckling 

I Sverige har vi skolplikt vilket framkommer av Skollagen, det innebär att de som bor och är 

folkbokförda i Sverige har rätt till en utbildning. Det är dock inte endast de folkbokförda 

barnen som får gå i skolan utan även de som söker asyl, har tillfälligt uppehållstillstånd eller 

är gömda. Till skillnad från de folkbokförda barnen och ungdomarna har dessa inte någon 

skolplikt, de har endast rätt att delta i undervisningen (SFS 2010:800). Det är kommunernas 

skyldighet att ordna utbildning för de som har skolplikt men även för de elever som har rätt 

till utbildning (Skolverket 2014, 10). Kommunerna ska även försöka placera eleverna efter de 

önskemål vårdnadshavarna har på skolor. Den så kallade närhetsprincipen. Eleverna ska helst 

bli placerade i en skola som ligger i närheten av hemmet (SFS 2010:800). Vad gäller 

utbildningen inom skolan har den som syfte att elever skall kunna utveckla sina kunskaper 

men även erhålla nya kunskaper. Utbildningen ska anpassas och stödja alla elever i 

utvecklandet och i sitt lärande. Eftersom elever har olika behov skall detta beaktas och skolan 

ska ta hänsyn till dessa för att elever ska kunna tillvarata sin utbildning. Det är även viktigt att 

utbildningen utformas efter de mänskliga rättigheter vi har exempelvis alla människors lika 

värde. I skolan och utbildningen skall även all form av kränkande behandling motverkas (SFS 

2010:800). Det skall också i varje utbildning finnas en läroplan att följa, där mål och riktlinjer 

anges för utbildningen (2010:800).  

 

Regeringen lämnade i december 2014 ett förslag till riksdagen att nyanlända elevers 

kunskaper skall granskas när de tas emot i skolan, detta för att kunna placera dem i rätt 

årskurs och undervisningsgrupp. Inom två månader från och med att den nyanlända eleven 

tagits emot i skolan ska han eller hon ha fått en plats i lämplig klass. Har eleven bristfälliga 

kunskaper i det svenska språket skall han eller hon få undervisning i en så kallad 

förberedelseklass till dess att eleven fått tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den 

ordinarie undervisningen. Dock ska eleven inte delta i undervisningen i förberedelseklassen i 

mer än två år (Prop. 2014/15:45). Av SFS (2015:246) framkommer det att regeringens förslag 

klubbats igenom och att denna lagändring kommer att träda i kraft januari 2016. I 

lagändringen framgår det även att det kommer att vara rektorerna som får bestämma om 

eleven skall placeras i en förberedelseklass eller ordinarie klass. Rektorerna ska ta beslutet 

efter det att elevens kunskaper granskats.  I den nya ändringen har det även skrivits in att en 

elev inte längre kommer att betraktas som nyanländ efter fyra års skolgång.  
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I Sverige försiggår det även en försöksverksamhet mellan höstterminen 2013 och 

höstterminen 2016 för nyanlända elever där syftet är att eleverna skall få ytterligare tid till 

undervisning i det svenska språket. Försöksverksamheten ger eleverna en möjlighet till att 

stärka sina kunskaper i det svenska språket. Utöver den vanliga undervisningen skall eleverna 

få minst 105 timmar extra varje läsår för att utveckla sina kunskaper (Regeringens skrivelse 

2014/15:102). För att få delta i försöksverksamheten måste dock varje huvudman som har 

nyanlända elever ansöka om att delta (SFS 2014:36). 

2.4 Skolintroduktion och förberedelseklasser 

Vad gäller att organisera utbildningen i kommunerna för de nyanlända eleverna skiljer den sig 

något mot organiseringen för övriga elever. Detta har sin grund i att kommunerna inte vet 

exakt hur många nyanlända elever som kommer att börja vid terminens start eller kommer att 

dyka upp under terminen. Det beror på hur många asylsökande, flyktingar och anhöriga som 

beviljas uppehållstillstånd i kommunen. Kommunerna har även svårt att på förhand veta 

vilken ålder, vilket modersmål samt vilken förkunskap de nyanlända eleverna kommer att ha 

(Sveriges kommuner och Landsting 2010, 13). 

 

När de nyanlända barnen eller ungdomarna skall introduceras in i den svenska skolan är det 

första mötet viktigt, eftersom den har en betydelse för de kommande kontakterna. Mötet 

kallas för kartläggning. Vid det första mötet med skolan är det vanligt att flera olika 

professioner närvarar när eleven skrivs in i skolan. Vanligtvis är skolledare, klasslärare, 

skolsköterska och tolk närvarande när de möter eleven samt dennes föräldrar, för att få en 

uppfattning kring elevens tidigare skolgång men även för att få information om elevens hälsa. 

Under mötet är det också viktigt att lyssna på vad föräldrarna har att säga då de kan ha en 

annan erfarenhet och uppfattning av skolan beroende på vilket land de kommer ifrån 

(Skolverket 2008, 8-9). Vanligt är att nyanlända elever placeras i en så kallad 

förberedelseklass då flertalet elever har ett behov av att vara i en grupp där man inte är ensam 

om att inte behärska språket (Skolverket 2008, 13). Meningen med att ha förberedelseklasser 

är dock att det ska öka chanserna för de nyanlända eleverna att klara och nå de kunskapskrav 

som finns. Förberedelseklassen är således en introduktion in till den svenska skolan (Prop. 

2014/15:45). 

 

När det gäller undervisningen är det av vikt att den anpassas till eleven. Det utförs därför en 

kartläggning över elevens tidigare kunskaper i alla läroämnen. Kartläggningen är viktig då 

den hjälper lärarna att förstå vilken tidigare kunskap eleven har samt att den underlättar för 

läraren att anpassa lärandet och stödja eleven. Undervisningen skall således fokusera på 

elevens kunskaper och inte på elevens bristande förmåga (Skolverket 2008, 12). Det har dock 

framkommit i den granskning Skolinspektionen (2014, 18) utfört att flera skolor inte gör 

någon grundlig kartläggning av elevens/elevernas tidigare kunskaper. Detta beror på att 

utvecklingen och arbetet med kartläggning om tidigare kunskaper kommit olika långt i 

kommunerna. 

 

Som tidigare nämnts är det vanligt att nyanlända elever placeras i en förberedelseklass när de 

börjar skolan i Sverige. En nackdel som finns med denna typ av klass är att elever kan riskera 
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att hamna efter i de vanliga skolämnena, elever bör därför inte gå för kort tid i 

förberedelseklassen men inte heller för lång tid. Lösningen skulle vara att eleven gradvis 

övergår till den ordinarie klassen exempelvis deltar i ett ämne för att så småningom delta i två, 

tre eller flera ämnen (Hallinder & Risan, 1993, refererad i Wigg 2008, 11). Ytterligare en sak 

som tas upp är att elever har upplevt det problematiskt att gå i förberedelseklasser då åldrarna 

i klasserna varierar. De har upplevt att undervisningen anpassats till nybörjarna således 

klassens lägstanivå, vilket resulterar i att eleverna längtar efter att få gå vidare till en annan 

nivå eller placeras i en ordinarie klass. Wigg (2008, 87) beskriver att kulturkrockar kan uppstå 

då eleverna efter förberedelseklassen ska börja i en vanlig klass där de enbart lärt sig språket. 

Författaren betonar att lärarna bör bli mer medvetna om den kultur eleverna har. Av de 

tidigare elever författaren intervjuat var det flera som uppgav att det var ett problem att de inte 

fått lära sig något om vår kultur och vilka normer vi har, utan det var något de själva fick lära 

sig under tiden i skolan (Wigg 2008, 87). Det är heller inte ovanligt att nyanlända elever får 

byta klass flera gånger innan de börjar i en ordinarieklass. Skowronski (2013,117) skriver att 

dessa byten oftast sker i grundskolans senare år och under gymnasiet. Det innebär i praktiken 

att eleverna gång på gång får bygga upp sina sociala nätverk under relativt kort tid innan de 

placeras in i en ny klass. En av de elever Skowronski (2013,117) intervjuade i sin studie 

berättade att han under fem år gått i sex olika klasser.  

 

Monica Eklund (2003) är en av de forskare som ifrågasätter förberedelseklasser, det vill säga 

delad undervisning i svenska som andraspråk. Hon beskriver att eleverna socialiseras efter 

samhällets krav och behov. Elevernas modersmål är inte prioriterade i skolan utan eleverna 

skall istället ha goda kunskaper i svenska och engelska. Eklund (2003,349) betonar även att 

elevers invandrarbakgrund blir dold i skolans organisation då eleverna först måste lära sig det 

svenska språket innan de kan gå vidare och studera andra ämnen. Hon menar på att en 

organisation som delar upp elevers undervisning snarare tyder på segregation än integration. 

”Skolan har en möjlighet att vara en arena för interkulturellt lärande, men denna möjlighet 

används inte optimalt” (Eklund, M. 2003, 349). Det framkommer även i den granskning 

Skolinspektionen (2014, 7) utfört att särskilda klasser inte är en lösning när det handlar om att 

ge eleverna en bra start i skolan. I förberedelseklasserna ligger det för mycket fokus på 

språkinlärning än på undervisning i andra ämnen. Lärarna arbetar i hög utsträckning med att 

lära ut språket då majoriteten är utbildade i svenska som andraspråk. Avsaknaden av 

ämneslärare i förberedelseklasserna har i många fall resulterat i att flera elever mist sina 

kunskaper i andra ämnen istället för att ha utvecklat sina kunskaper framåt. När det är dags för 

eleverna att flytta till en ordinarie klass skriver Skolinspektionen (2014, 34) att eleverna möter 

en undervisning som inte är anpassad till dem. Följderna blir att eleverna förlorar en bra 

utbildning men även en bra början på sitt nya liv i Sverige. Att ha en bristfällig utbildning 

eller ingen utbildning alls skriver Socialstyrelsen (2010, 11) kan påverka individen senare i 

livet. Desto tidigare en utbildning bryts desto sämre blir framtidsmöjligheterna för individen. 

Utbildningen är således en mycket viktig faktor vad gäller barn och ungdomars möjligheter i 

framtiden. Har individen bristfälliga betyg när han eller hon går ur grundskolan finns det en 

ökad risk att individen får psykosociala problem i framtiden. Dessa kan yttra sig i exempelvis 

kriminalitet, missbruk eller självmordstankar. Det framkommer även av Socialstyrelsens 

rapport (2010, 11) att individer med en ofullständig utbildning har svårt att ta sig in på 
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arbetsmarknaden till skillnad från de individer som innehar fullständiga betyg från 

grundskolan.  

2.5 Identitet  

Nihad Bunar (2010, 29) beskriver vikten av bekräfta nyanlända elevers identitet då de 

anländer till den svenska skolan. Att lärare i förberedelseklasser utgår ifrån elevernas 

bakgrund genom att i undervisningen bland annat ta upp exempel som varje elev kan relatera 

sina erfarenheter till skapar möjligheter för att frambringa ett samspel som leder till positiva 

resultat. Det har även framkommit att minoritetselever når större framgång i skolan när de 

upplever en fast förankring i sina familjeidentiteter, samhällen och kamratgrupper. Det 

framkommer även att det är av stor betydelse att stärka minoritetselevers eget modersmål som 

gör det möjligt att bekräfta elevernas identitet och förankring i familjeidentiteter (Bunar 2010, 

29). 

Elmeroth (2014, 50-55) framhåller att individens lärande av färdigheter som har format en 

särskild personlighet har utvecklat individens kulturella identitet som innefattar vanor, värden 

samt olika sätt att förstå och tolka världen. Den kulturella identiteten är unik där det inte finns 

en gemensam identitet eller en gemensam erfarenhetsvärld.  

Författaren lyfter även fram begreppet subjektspositionering där individer tilldelas identiteter 

av samhället och blir kategoriserade som exempelvis muslimska invandrarflickor eller 

förortselever. Flerspråkiga individer kan ofta uppleva en skillnad mellan den självvalda 

identiteten och hur omgivningen betraktar dem vilket i sin tur bidrar till att flerspråkighet 

stundtals kan medföra identitetskonflikter för nyanlända elever.  

Barn som skall inhämta nya språkkunskaper kommer i samma stund kontakt med många av 

de attityder och värderingar som existerar i samhället med det nya och främmande språket. I 

en skolmiljö kan detta exempelvis handla om en kultur med sociala och oskrivna regler för 

umgänge mellan människor samt det tillvägagångsätt vad gäller lärande och kommunikation, 

som i sin tur kan leda till att frågor om identitet och grupptillhörighet kan dyka upp hos barn i 

flerspråkiga klassrum (Elmeroth 2014, 50-55). 

Enligt Gröning (2006, 10) beskrivs många gånger tvåspråkiga barns identitetsutveckling i 

form av additiv och subtraktiv tvåspråkighet. Additiv tvåspråkighet skapas då elever lär sig ett 

nytt språk och en ny kultur men samtidigt kvarhåller sitt eget modersmål och sin ursprungliga 

kultur. Denna typ av tvåspråkighet har visat sig vara gynnsamt för individens identitet, språk 

och kultur samt att det frambringar så kallad Empowerment, en process som stärker elevernas 

identitet och deras förmåga att förstå de sociala realiteterna både i sitt eget liv och samhället i 

stort. Subtraktiv tvåspråkighet innebär istället att elever lär sig majoritetsspråket där första 

språket och dess kultur går förlorad vilket äger rum i skolmiljöer där elevens andraspråk har 

ett högt anseende i både undervisningen och i samhället utanför skolan samtidigt som elevens 

förstaspråk bedöms som mindre värdefull. För tvåspråkiga elever har additiva skolmiljöer 

påvisat goda studieresultat samtidigt som subtraktiva miljöer istället har en koppling till sämre 

framgång i skolan (Gröning 2006, 10). 
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2.6 Trauma  

Enligt Ascher (2014, 95-97) har hälsan och välbefinnandet för nyanlända barn i skolan en stor 

påverkan på elevers skolsituation och inlärning. Tidigare upplevelser och en osäkerhet om de 

måste återvända till den plats som de flytt ifrån har en inverkar på nyanlända elevers hälsa och 

välbefinnande där skolan är en av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna för nyanlända barn.  

Det är av stor vikt att vid mötet av nyanlända barn göra ansträngningar för att se dem i deras 

egna sammanhang, att finna en förståelse för deras tidigare erfarenheter och vad detta har för 

en inverkan på barnen i dagsläget (Ascher 2014, 96). 

Nyanlända barn som kommer till Sverige har ofta väldigt olika erfarenheter med sig och de 

kan vara ensamkommande eller komma med sin familj. De kan ha vuxit upp med ett tryggt 

och socialt nätverk eller levt i misär och upplevts krig och våld på nära håll samt där 

exempelvis barnens kön, religion och etnicitet har varit ett hinder för att få gå i skolan. Dock 

är en gemensam nämnare för alla nyanlända barn som kommer till Sverige att de har brutit 

upp från en välbekant tillvaro och ett socialt sammanhang där de behärskar sitt språk och 

sociala koder. Ascher (2014, 97-98) menar att detta bidrar till att många nyanlända barn har 

utsatts för väldigt stora påfrestningar, både på vägen till Sverige som kan ha varit lång särskilt 

för ensamkommande barn men även att vistelsen i Sverige kan medföra stora påfrestningar för 

barn som har levt under tidigare traumatiska omständigheter.  

Som ett resultat av krig eller förföljelser har många barn som anlänt till Sverige i perioder 

varit separerade från en eller båda av sina föräldrar där även vissa barn skiljs från sina 

föräldrar i samband flykten till Sverige. Det kan i vissa fall handla om korta separationer och 

ibland långa separationer där barnet inte har fått möjlighet att möta sina föräldrar på flera år. I 

lyckosamma fall har barnen haft möjlighet att bli omhändertagen av någon övrig närstående i 

föräldrarnas frånvaro medan andra barn flyttas runt mellan okända personer. Ett fåtal barn har 

i stort sett inte alls fått träffa sina föräldrar på grund av exempelvis svår förföljelse eller 

fängelsevistelse. Detta medför en separation från den psykologiska föräldern som kan vara 

mycket svår för barnen att hantera då de har tvingats fly samt där långa separationer från 

föräldrarna med oklara besked kan leda till svåra påfrestningar för barnen (Angel och Hjern 

2004, 59). 

Av de barn som utsätt för traumatiska händelser kan en viss grupp utveckla posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD) vilket kännetecknas av återupplevande, överspändhet och undvikande 

och där även ångest och depression kan förekomma. Denna typ av stressyndrom har på många 

sätt en inverkan på barnens inlärnings- och koncentrationsförmåga i skolan. Det kan bland 

annat utryckas i att man har svårt att komma ihåg tider, problem med att koncentrera sig samt 

känner en trötthet som därav har en inverkan på lärandet. Ofta kan en del barn uppleva 

nedstämdhet och depression som i vissa fall kan yttra sig i form av konflikter och 

aggressivitet (Ascher 2010, 99-103) 

Skolan har som uppgift att arbeta pedagogiskt i syfte att stärka nyanlända barns hälsa och 

välbefinnande i skolan. Ascher (2014, 106-108) framhåller att det då är viktigt att barnen 

känner delaktighet och har en möjlighet att påverka sin situation där begreppet Empowerment 

är en viktig hälsofrämjande faktor där exempelvis fritidsaktiviteter som idrott eller andra 
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kulturaktivitet kan ge utrymme för frihet och inflytande över sitt eget liv. Att som lärare även 

arbeta för att hjälpa ett nyanlänt barn att få tillhörighet är väldigt viktigt och kan då handla om 

tillhörighet i till skolan och klassen, olika typer av fritidsaktiviteter samt att skapa ett nytt 

socialt nätverk.  

Författaren framhåller att en väl fungerande och trygg vardagsmiljö har störst betydelse för 

traumatiserade barn där skolan och fritids är en viktig del av denna miljö, då det är den plats 

barn vistas i största delen av sin tid. Skola och lärare har därmed inte endast ett stort ansvar 

vad gäller barns framtida hälsa och välbefinnande utan även goda förutsättningar att med små 

och enkla metoder ha möjlighet att göra insatser och återskapa trygghet som därmed har en 

stor betydelse för många nyanlända barn (Ascher 2014, 110-117). 

3. Teoretiska perspektiv 

I den följande delen kommer vi att redogöra för de teoretiska perspektiv som vi har tillämpat 

för att analysera vårt resultat. De teoretiska utgångspunkter vi har valt att använda oss utav i 

vår studie är Antonovskys (1987) teori, KASAM ”känsla av sammanhang” och Goffmans 

(2011) teori om stigma. Beträffande valet av KASAM anser vi att denna teori kan vara ett 

tänkbart verktyg för att analysera nyanlända barns situation i skolan då lärare i 

förberedelseklasser kan inneha en betydande roll för att förmedla en känsla av sammanhang 

till nyanlända elever.  

När det kommer till valet av stigma upplever vi att en stigmatiserad individ på ett eller annat 

sätt kategoriseras vilket kan påverka uppfattningen om nyanlända elever.  

3.1 KASAM (känsla av sammanhang) 

Antonovsky (1987) definierar begreppet KASAM på följande vis: 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som härrör 

från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 

1987, s 46). 

Begreppet KASAM som står för ”känsla av sammanhang” syftar till att förklara orsaken till 

varför vissa individer innehar förmågan att hantera svåra situationer trots att de utsätts för 

svåra påfrestningar. Antonovsky (1987, 16) framhåller att livet är fylld av olika typer av 

stressorer. Att konfronteras med en stressor leder till en påfrestande situation som måste 

hanteras. Vilken inverkan denna spänning eller påfrestning har på individen avgörs utifrån hur 

personen väljer att hantera och bemöta denna stressor. Det kan exempelvis handla om 

sjukdom, hälsa eller traumatiska upplevelser som individen tvingas konfronteras med och 

därmed måste hantera. Vidare menar Antonovsky (1987, 16-17) att generella 

motståndsresurser (GMR) kan vara till hjälp för en individ att bekämpa och konfronteras med 

olika stressor. Dessa generella motståndsresurser kan handla om pengar, kulturell stabilitet 
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och socialt stöd. Generella motståndsresurser kan bidra till att göra stressorer som en individ 

möter begripliga och därmed utveckla en känsla av sammanhang (KASAM). 

Antonovsky (1987, 42-46) lyfter fram tre grundläggande komponenter i KASAM som 

innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den första av komponenterna 

Begriplighet handlar om i vilken grad man upplever inre och yttre stimuli som logiskt 

begripliga istället för oväntade och oförklarliga. Personer med en hög känsla av denna 

kompentent besitter en förmåga om att de situationer vederbörande i framtiden kan komma att 

ställas inför är förutsägbara och att oväntade händelser går att ordna och förklara. Oavsett om 

personen ställs inför död, krig eller liknande situationer är vederbörande kapabel att göra dem 

begripliga. Vidare betonas att personer med höga värden av begriplighet innehar kapaciteten 

att säkert kunna bedöma verkligheten samt att personen ser livets utmaningar som 

erfarenheter och som värst är händelserna eller dess följder uthärdliga.  

Den andra av komponenterna, hanterbarhet, avser den grad en person upplever hur stora 

resurser som står till förfogande för att kunna möta och handskas med de yttre och inre stimuli 

man tvingas ställas inför. Dessa resurser behöver inte endast innefatta de resurser individen 

själv bär på utan kan även handla om utomstående resurser som familj, vänner, gud eller 

professionella som vederbörande kan luta sin tilltro mot. Antonovsky (1987, 45) framhåller 

att en individ med en hög känsla av hanterbarhet inte uppfattar sig själv som ett offer i olika 

situationer utan istället innehar vetskapen om att man reder sig och inte sörjer för evigt.  

Den tredje och sista komponenten är meningsfullhet. För att göra denna komponent mer 

begriplig benämns den även som motivationskomponent. KASAM-komponenten 

meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man upplever att livet har en känslomässig 

innebörd, att de problem och utmaningar som livet kan ge är värda att investera energi och 

engagemang i. Personer med en låg känsla av KASAM uppvisar istället en låg grad av 

meningsfullhet i livet där ytterst få saker har en större betydelse. De individer som uppskattas 

ha en hög KASAM vill alltid föra ett samtal om områden i livet som är viktiga och 

betydelsefulla samt det som i hög grad engagerar dem och då både i känslomässig och 

kognitiv mening. De utmaningar och olyckliga upplevelser som livet kan medföra möts alltså 

med en känsla av att inneha förmågan att konfronteras med situationen och söka en mening i 

det som sker för att på så vis kunna ta sig igenom situationen med värdigheten i behåll 

(Antonovsky 1987, 45-46). 

3.2 Stigma  

Goffman (2011, 9-16) definierar stigma som något avvikande attribut hos en individ och 

avsaknad av socialt erkännande på grund av att individen inte kan leva upp till de 

identitetsvärden som värdesätts i samhället. En individ som är förknippad med stigma 

kategoriseras på ett eller annat sätt som avvikande då egenskaper eller beteenden skiljer sig 

från det vi uppfattar som mer eller mindre normalt. Vidare menar Goffman att stigma handlar 

om förhållandet och interaktionen individer emellan och samhällets identitetsvärden, det vill 

säga de styrande regleringarna av de uppfattningar och förväntningar vi har på hur en individ 

skall uppträda, vara och se ut. Identitetsvärden av dessa slag är oftast informella men kan även 
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manifesteras i form av lagar och den individ som är stigmatiserad avviker på olika sätt från 

dessa identitetsvärden som i sin tur bidrar till att dessa värden synliggörs.  

Enligt Goffman (2011, 12) kan det uppstå tre olika typer av stigma som handlar om kropp, 

karaktär och kategoritillhörighet. Han förklarar dessa tre stigman som viktiga delar i 

definitioner av en individs identitet:  

”För det första har vi kroppsliga missbildningar av skilda slag. För det andra olika fläckar på 

den personliga karaktären vilka uppfattas som viljesvaghet, allt uppslukande eller onaturliga 

lidelser, förrädiska eller stela trosföreställningar, eller bristande hederlighet, folk sluter sig till 

dessa egenskaper utifrån vederbörandes förflutna, nämligen i den mån detta har givit prov på 

psykiska rubbningar, fängelsevistelse, underliga böjelser, alkoholism, homosexualitet, 

arbetslöshet, självmordsförsök eller radikalt politiskt uppträdande. För det tredje har vi 

”tribala” (stambetingande) stigman som ras, nation och religion” (Goffman, 2011, 12).  

Goffman lyfter fram tre identitetsbegrepp som består av social identitet, personlig identitet 

och jag-identitet. Social identitet har ett samband med social status och kan exempelvis 

handla om en individs kompetens och utbildning. Det finns även två perspektiv på social 

identitet och innefattar virtuell social identitet som rör de förväntningar om hur en individ bör 

vara och faktisk social identitet som handlar om de kategorier individen tillhör och de 

egenskaper vederbörande exponerar. Personlig identitet handlar om det som karaktäriserar en 

individ och det som bidrar till att kunna särskilja individer från varandra. Social och personlig 

identitet handlar om hur andra definierar en individ samt vilka förväntningar de har på 

vederbörande. Det tredje och sista begreppet jag-identitet gäller individens självuppfattning. 

Jag- identiteten handlar om individens egen känsla och uppfattning om sig själv och sin egen 

situation. En individs definition av sig själv kan skilja sig från hur omgivningen definierar 

vederbörande och likaså att de även kan stämma överens (Goffman 2011, 60-118).  

Avslutningsvis menar Goffman att alla individer har anledning att vara mer eller mindre 

bekymrad över den egna identitetsmässiga utrustningen då de flesta individer alltid avviker i 

viss mån. Varje individ kan riskera att stigmatiseras då ingen egentligen är normal och menar 

vidare att individer endast har olika möjligheter att dölja stigman och därmed uppfattas som 

normal (Goffman 2011, 138-151).  

4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att berätta vilken forskningsmetod vi använt oss utav samt hur vi 

gått tillväga. Vi kommer att gå igenom hur vi valt ut de lärare vi intervjuat samt hur valet av 

skolor gått till.  

4.1 Val av metod 

Vi har använt oss utav en kvalitativ forskningsmetod vilket till skillnad från en kvantitativ 

studie är mer fokuserad på ord än siffror. I den kvalitativa undersökningen är det deltagarnas 

upplevelser och uppfattningar som är centrala. Det är även viktigt att få en förståelse för olika 

beteenden, åsikter och värderingar (Bryman 2011, 171-172). En kvalitativ studie kan 

exempelvis bestå av intervjuer eller observationer. I studien har vi valt att använda oss utav 
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kvalitativa intervjuer. Vi valde att utföra semistrukturerade intervjuer då intervjufrågorna i 

denna metod är mer öppet formulerade än i en strukturerad intervju. En semistrukturerad 

intervju är ett begrepp som innefattar flera olika exempel på intervjuer. Vanligtvis rör det sig 

om att en intervjuare har flera olika frågor där dessa inte behöver ställas i en bestämd ordning 

till den som blir intervjuad. Semistrukturerade intervjufrågor är mer öppet formulerade vilket 

bidrar till att intervjuaren får en möjlighet att ställa ytterligare frågor till respondenten eller 

respondenterna (Bryman 2011,415).  Forskaren väljer ut vilka områden som skall beröras i 

intervjun och utvecklar sina frågor därefter, detta kallas inom semistrukturerade intervjuer för 

en intervjuguide. I en intervjuguide skall språket anpassas till intervjupersonerna och det skall 

inte ställas några ledande frågor (Bryman 2011, 415,419). I vår studie har vi även valt att 

använda oss utav det abduktiva arbetssättet vilket innebär att forskaren växlar mellan det 

induktiva och deduktiva arbetssättet (Lindgren 2014, 67).  Boolsen (2007, 26-27) menar på att 

det inte finns någon given teori i det induktiva arbetssättet, med hjälp av intervjufrågorna 

lämnar forskaren utrymme för att formulera en teori till skillnad mot det deduktiva arbetssättet 

där det förutsätter att forskaren har en teori som han eller hon vill utmana i intervjun. I början 

av studien använde vi oss utav det induktiva arbetssättet då vi i syftet inte utgått från några 

teorier. Vid utformandet av intervjuguiden hade vi ännu inte valt våra teorier dock hade vi 

börjat leta material till studiens bakgrundsavsnitt vilket påverkade valet av frågor i 

intervjuguiden. Innan vi genomförde våra intervjuer hade vi börjat fundera på vilka teorier 

som skulle kunna passa in på vår studie, de utmanades dock inte under intervjuerna. Vi har 

således växlat mellan induktiva och det deduktiva arbetssättet, då vi inte följt någon av de 

nämnda arbetssätten fullt ut.  

4.1.1 Hermeneutik 

I studien har vi valt att utgå ifrån det hermeneutiska synsättet. Vi har tolkat det våra 

respondenter berättat för att få en djupare förståelse för det som sker i förberedelseklassen. 

Boolsen (2007, 31) förklarar att inom hermeneutiken är det tolkningen som är viktig för 

förståelsen. Det är även viktigt inom hermeneutiken att försöka förstå individers handlingar 

och deras verklighet utifrån deras perspektiv (Bryman 2011, 507). Eftersom vi vill få en ökad 

kunskap kring hur nyanlända barn introduceras in i grundskolan samt få en ökad förståelse för 

hur de nyanlända barnens tidigare livserfarenheter kan påverka deras skolgång var det 

hermeneutiska synsättet ett givet val, av den orsaken att hermeneutiken handlar om förståelse. 

Genom att utforma öppna frågor till våra respondenter skapade det en möjlighet för oss att 

enklare förstå och tolka respondenternas erfarenheter kring nyanlända barn i 

förberedelseklasser.  

4.2 Urval 

Vi har använt oss utav är ett så kallat bekvämlighetsurval, det innebär att vi har intervjuat de 

personer som funnits tillgängliga för oss (Bryman 2011,194). I början av vår studie tog vi 

beslutet att vi skulle intervjua fyra lärare på fyra olika skolor. Vi undersökte vilka skolor i 

Hallands län som arbetade med nyanlända elever i förberedelseklass och kontaktade dessa. Av 

de lärare vi kontaktade fördelat på åtta skolor var det endast två lärare som ville ställa upp på 

vår intervju, en lärare i Varberg och en lärare i Halmstad. När vi anlände till respektive skola 

fick vi intervjua två lärare gemensamt på vardera skola. Vid den första kontakten hade vi 
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bokat in en enskild intervju med läraren i Halmstad och en enskild intervju med läraren i 

Varberg, väl på plats fick vi istället intervjua dem tillsammans med var sin kollega. Vi 

intervjuade således de respondenter som var tillgängliga för oss.  

4.3 Transkribering 

Innan intervjuerna genomfördes fick vi ett godkännande från de fyra respondenterna att spela 

in intervjuerna. Att spela in intervjuer är avgörande för forskare inom kvalitativ forskning 

skriver Bryman (2011, 428) eftersom de ofta är intresserade av hur och vad respondenterna 

säger. Att föra anteckningar under intervjun kan få forskaren att tappa fokus och gå miste om 

det som sägs. Nackdelen med inspelade intervjuer är att de tar flera timmar att skriva ut. 

Bryman (2011, 429) skriver därför att en intervju ska transkriberas direkt och inte efter det att 

alla intervjuer är genomförda. Under våra intervjuer fokuserade vi på respondenterna, vi förde 

inga anteckningar med anledningen att vi inte skulle bli distraherade under intervjuerna. Vi 

valde att transkribera varje inspelning direkt efter varje avslutad intervju. Vi lyssnade på 

inspelningarna flertalet gånger för att inte missa viktigt information samt ordagrant få ner det 

som sagts och vem som sagt vad. Bryman (2011, 449) beskriver svårigheten vid 

transkriberingen när det är flera personer som deltar vid intervjun. Det inte räcker att skriva 

ner ordagrant vad som sagts, forskaren måste även skriva ner vem som sagt vad. Den första 

intervjun vi utförde varade i en timme och vår andra intervju varade i en timme och tjugotre 

minuter. Efter att vi transkriberat varje intervju skrev vi ut samt läste igenom dem för att 

plocka ut det som besvarade vårt syfte samt våra frågeställningar, för att slutligen sammanföra 

dem i studiens resultatdel.  

När vi skrivit vårt resultat baserat på den information vi fått utav våra respondenter har vi 

undvikit att nämna skolornas namn samt deltagarnas namn. Vi har även lyssnat på våra 

inspelningar samt läst vår transkribering flertalet gånger för att inte missuppfatta något som 

sagts. Vi har i vårt resultat försökt att undvika att våra egna värderingar ska påverka studiens 

resultat. Bryman (2011, 43-44) beskriver att forskarens egna värderingar kan uppkomma 

närhelst i processen exempelvis i valet av metod, genomförandet av datainsamlingen och 

analysen av data.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Vi kom tidigt överens om att ämnet nyanlända barn i skolan är ett intressant ämne. Vi startade 

studien med att utveckla och utforma ett syfte och frågeställningar för att kunna gå vidare i 

arbetsprocessen. Att ha ett tydligt syfte hjälper läsarna att förstå vad forskningen handlar om. 

Det är även viktigt att ha ett tydligt syfte i forskningen för att kunna utvärdera samt bedöma 

kvaliteten i forskningen (Denscombe 2004, 41). I nästa steg utformade vi en intervjuguide 

samt ett missivbrev då vi beslutat oss för att utföra en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer. Denna metod valdes på grund av att vi beslutat oss för att 

studien skulle bygga på respondenternas egna upplevelser. Vi hade tidigt en klar bild över vad 

studien skulle handla om vilket underlättade när vi skulle söka efter vetenskaplig litteratur, 

vetenskapliga artiklar och rapporter som kunde vara till nytta för vårt arbete. I samband med 

att vi skrev på vår bakgrundsdel kontaktade vi lärare i förberedelseklasser för att fråga om de 

ville delta i vår studie. Till en början upptäckte vi att det var svårt att få tag i respondenter 

vilket resulterade i att vi blev något stillastående i skrivandeprocessen. Vid utformandet av 
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vårt syfte beslutade vi oss för att vända oss till lärare och inte till socialarbetare eller personer 

på migrationsmyndigheter, med anledningen att vi utgick ifrån att lärarna har den närmaste 

kontakten med de nyanlända barnen. Vi gick in på kommunernas hemsidor i Hallands län för 

att få reda på vilka skolor som arbetade med förberedelseklasser. Av de åtta skolor vi 

kontaktade var det endast två lärare som ville ställa upp på vår intervju. Vi fick dock intervjua 

fyra lärare då de kontaktade lärarna tagit med sig var sin kollega till intervjuerna. Vid vår 

första kontakt med respondenterna berättade vi om uppsatsens syfte samt att det är frivilligt 

att delta. Kontakten skedde via telefon och respondenterna valde tid och plats för intervjuerna. 

Innan intervjuerna utfördes färdigställde vi studiens bakgrund. Bryman (2011, 420-421) 

menar på att en god intervjuare skall vara väl insatt i ämnet vid intervjun. När det var dags att 

genomföra våra intervjuer lämnade vi över det missivbrev vi utformat för att informera 

respondenterna ytterligare om studien samt vilka rättigheter de har. Vi fick även tillåtelse av 

respondenterna att spela in intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på respektive skola i lärarnas 

vana miljö och klassrum. Under intervjuerna turades vi om att ställa frågor och följdfrågor till 

respondenterna. Efter intervjuerna transkriberade vi vårt material och plockade sedan ut det 

som var relevant till vårt syfte och frågeställningar i första hand. Vi började sedan skriva vårt 

resultat. Parallellt med resultatskrivningen skrev vi på vårt metodavsnitt samt beskrev de 

teorier vi valt. När teori och resultatetavsnittet var färdigställda påbörjade vi vår analys för att 

sedan övergå till vår diskussion och slutsats. Slutligen färdigställde vi studiens resterande 

avsnitt.   

4.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten består enligt Bryman (2011, 354) av fyra olika delar. Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Finns det flera olika 

skildringar av den sociala verkligheten är det i slutändan den trovärdighet forskaren kommer 

fram till som bestämmer och avgör om studien blir accepterad av studiens läsare.  För att 

resultatet skall bli trovärdigt behöver man säkerhetsställa att forskningen följt de regler som 

finns. Resultatet skall även sändas till respondenterna för att kontrollera att forskaren tolkat 

respondenternas svar rätt. För att vår studie skall bli trovärdig redovisas det i metodavsnittet 

vilken metod studien är baserad på samt hur studien har genomförts. Studiens metodavsnitt 

säkerhetsställer således att studien följt de regler som finns. På grund av tidsbrist har studiens 

resultat inte kunnat skickas till respondenterna för att kontrollera att tolkningen av deras svar 

blivit korrekt.  

När det gäller överförbarhet rör det sig om huruvida studiens resultat kan överföras till en 

annan omgivning vid ett senare tillfälle (Bryman 2011,355). Det kan dock inom kvalitativa 

studier vara svårt att överföra resultatet till andra miljöer eftersom ostrukturerade intervjuer 

och observationer oftast genomförs med ett litet antal personer i exempelvis en viss typ av 

organisation. Bryman (2011,369) skriver därför att vissa kritiker menar på att det är omöjligt 

att generalisera kvalitativa forskningsresultat till andra miljöer. De intervjuade respondenterna 

representerar således inte en större grupp eller befolkning (Bryman 2011, 369). I vår studie 

har vi endast genomfört två intervjuer med fyra respondenter. Varje respondents upplevelse är 

unik och resultatet går inte att överföra till en annan miljö vid ett senare tillfälle. Studien är 

även baserad på för få respondenter för att kunna generaliseras och överföras. Respondenterna 
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arbetade även på skilda sätt i Varberg och Halmstad vad gäller utslussningen av de nyanlända 

eleverna i förberedelseklass, det går därför inte dra en slutsats att alla förberedelseklasser 

arbetar på samma sätt, då vi med endast två intervjuer fick ta del av två olika arbetssätt.  

Pålitligheten handlar om att det skall finnas en detaljerad redogörelse kring hur forskningen 

gått till, samt att det skall gå att följa processen steg för steg (Bryman 2011,355). I studien 

beskrivs det i metodavsnittet hur valet av respondenter gått till, vilken verksamhet vi vänt oss 

till samt hur det insamlade materialet har bearbetats. För att öka studiens pålitlighet ytterligare 

har vi i resultatavsnittet tagit med citat från de fyra respondenterna. Vad gäller möjlighet att 

styrka och konfirmera innebär det att forskaren inte avsiktligt låtit studien påverkats av sina 

egna värderingar. Bryman (2011,355) skriver även att det inte går att få en fullständig 

objektivitet därför måste forskaren tydligt visa att han eller hon verkat i god tro. I studien har 

vi försökt att inte låta våra egna värderingar färga studien. När vi bestämde oss för att välja 

ämnet nyanlända elever i förberedelseklass hade vi ingen tidigare kunskap kring ämnet, vi 

läste dock in oss på ämnet innan intervjuerna genomfördes. Detta kan möjligvis ha påverkat 

vår objektivitet utan att vi varit medvetna om det.  

4.6 Analysprocess 

Inom kvalitativ forskning kan analysen delas in i tre nivåer reduktion av data, presentation av 

data och slutsatser och verifiering.  I den första nivån reduktion av data rör det sig om att hitta 

en struktur för det insamlande materialet, det skall bli hanterbart. Vad gäller prestation av data 

rör det sig om att hitta ett tema eller skapa olika kategorier för att forskaren ska kunna hitta 

mönster och kopplingar i materialet. I den sista nivån slutsatser och verifiering skapar 

forskaren en sammanhängande beskrivning eller förklaring av de utvalda delarna av 

materialet och kan slutligen dra slutsatser kring det resultat han eller hon fått fram (Lindgren 

2014, 37-43). Vi valde att skriva ut våra transkriberingar för att få en helhetssyn över vårt 

insamlade material. Vi läste igenom utskrifterna och hade i utgångspunkt att hitta det som 

först och främst besvarade vårt syfte. De delar vi fann i materialet som besvarade vårt syfte 

strök vi under med rosa penna. Därefter fokuserade vi på att hitta det i materialet som kunde 

kopplas till vår bakgrund, dessa markerade vi med gul penna.  Efter att vi markerat det vi 

ansåg var relevant för vårt resultat samt vår studie skapade vi preliminära rubriker såsom 

skola, förberedelseklass, identitet och tidigare erfarenheter. Vid sidan av markeringarna i det 

utskrivna materialet skrev vi vilken underrubrik respektive markering hörde till. 

Sammanfattningsvis vi kodade vårt material för att få en bättre struktur och överblick på vårt 

material. Vi satte oss sedan ner och skrev rent de delar vi valt ut till varje underrubrik för att 

få en överblick av det vi tagit fram ur materialet. Innan resultatet färdigställdes ändrade vi 

rubrikerna flertalet gånger och flyttade stycken som vi ansåg passade bättre under en annan 

rubrik.  

När vi färdigställt vårt resultat skrev vi vår analys. Vi utgick ifrån Lindgrens (2014, 84) lista 

på kriterier exempelvis ”Är analysen väl grundad i data? Är slutsatserna logiska? Har man 

tagit hänsyn till alternativa tolkningar?”  (Lindgren, Simon 2014, 84).  Dessa frågor hade vi 

med oss både under skrivandet av analysen och efter det att analysen var utförd.  
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5. Etiska överväganden  

I vår studie har vi följt de fyra forskningsetiska principerna, vilka är riktlinjer för forskning 

inom ämnena humaniora och samhällsvetenskap (Vetenskapsrådet 2002, 5). 

5.1 De fyra kraven  

Det finns fyra olika krav att ta hänsyn till vid forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om 

att ge information om vad undersökningen kommer att handla om samt dess syfte. Det ingår 

även att informera om att deltagandet är frivilligt.  När det gäller samtyckeskravet ska 

forskaren fråga om samtycke, om deltagarna vill delta i undersökningen eller inte. Väljer 

deltagarna att delta har de rätt att avsluta sin medverkan när de vill. Nyttjandekravet innebär 

att de uppgifter som samlats in om enskilda inte får lämnas ut till exempelvis kommersiella 

bruk. Det sista kravet konfidentialitetskravet handlar om tystnadsplikt. Har det inkommit 

känsliga uppgifter eller om det går att identifiera den enskilde eller de enskilda personerna i 

undersökningen skall en skriftlig överenskommelse undertecknas gällande de känsliga 

uppgifterna (Vetenskapsrådet 2002, 7-13). 

 

I en senare rapport från vetenskapsrådet (2011, 66) benämner man dock de fyra kraven som 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Sekretess begreppet innebär att 

inhämtade uppgifter endast är sekretessbelagda om de faller inom ramen för offentlighets- och 

sekretesslagen, allmänna handlingar skall således vara offentliga vilket är grundprincipen. 

Vad gäller tystnadsplikten går den i hand med sekretessen. Är en uppgift belagd med 

sekretess gäller tystnadsplikt, det vill säga innehållet får inte röjas. Däremot om det råder 

tystnadsplikt inom en verksamhet innebär det inte alltid att det som sägs är sekretessbelagt. 

Exempelvis om en forskare får vetskap om ett missförhållande skall han eller hon enligt lag 

anmäla detta. Anonymiteten handlar att ta bort information till exempel namn och ålder för att 

resultaten inte skall kunna spåras till en viss person eller vissa personer. Dock kan detta vara 

en nackdel då det är svårt att kontrollera forskaren eller forskarnas uppgifter. Vad gäller 

konfidentialiteten rör det sig om att skydda deltagarnas integritet och privatliv 

(Vetenskapsrådet 2011, 66-69). 

 

I vår undersökning har vi följt dessa etiska krav. Vi har utformat ett missivbrev där vi 

informerat om undersökningens syfte samt beskrivit att det är frivilligt att delta. Det 

framkommer även i brevet att deltagaren när som kan avsluta sin medverkan om denne inte 

längre vill delta. Vi framhåller även att informationen vi fått ta del av inte kommer att lämnas 

ut till obehöriga, informationen kommer endast att användas i vårt arbete. I brevet står det 

även beskrivit att känsliga uppgifter inte kommer att lämnas ut, deltagarna kommer att vara 

anonyma det vill säga inga namn kommer att nämnas på skolorna eller deltagarna. Väljer 

deltagaren/deltagarna att delta i vår undersökning kommer missivbrevet undertecknas av 

deltagaren. Vi informerade även våra deltagare att vi kommer att använda oss utav deras svar 

som en del i vårt resultat, dock kommer övrigt material inte att sparas efter det att vår uppsats 

blivit godkänd och publicerad i Diva, detta med anledning att vi inte arbetar under någon 

myndighet eller ingår i någon forskningsgrupp, uppgifterna blir således inte offentliga. 



 

16 
 

6. Resultat 

I följande avsnitt redovisas det resultat vi fått fram baserat på de intervjuer vi genomfört. 

Namnen på de två skolorna och de fyra respondenterna är påhittade för att säkerhetsställa 

deras anonymitet. Lärarna på Smultronskolan i Varberg anställdes för drygt två år sedan för 

att tillsammans starta upp verksamheten på skolan eftersom det tidigare inte fanns någon 

förberedelseklass för de nyanlända eleverna på Smultronskolan. Karin är utbildad 

förskolelärare, hon har även behörighet att undervisa elever i årskurs 1-3. Anna är utbildad 

lärare och har behörighet att undervisa elever i årskurs 1-7. I förberedelseklassen undervisar 

Karin nyanlända elever i årskurs 1-3 och Anna elever i årskurs 4-6. Per på Solskolan i 

Halmstad är utbildad mellanstadielärare och han har även behörighet att undervisa elever i 

årskurs 7-9. Petter är utbildad språklärare och specialpedagog. I förberedelseklassen 

undervisar Per nyanlända elever i årskurs 4-6 och Petter elever i årskurs 7-9.  

6.1 Skolintroduktion 

Innan en nyanländ elev placeras och börjar i en förberedelseklass skall en kartläggning göras 

över elevens tidigare skolbakgrund (Skolverket 2008, 12). Detta är något de båda skolorna 

utför enligt de lärare vi har intervjuat. På Solskolan i Halmstad ordnar lärarna ett möte med 

eleven. Under mötet närvarar det en tolk för att underlätta kommunikationen mellan parterna. 

Under mötet tar lärarna reda på om eleven tidigare har gått i skolan, hur länge eleven har gått i 

skolan samt hur elevens tidigare skolsituation sett ut, vad har varit bra och vad har varit 

mindre bra i elevens tidigare skola och undervisning. Lärarna vill under mötet få en bild av 

den nya eleven. De låter därför eleven berätta lite om sig själv exempelvis vilka intressen han 

eller hon har.  

”När dom kommer hit först, har vi ett samtal med dom med tolk. Och då ber vi dom helt 

enkelt berätta om sig själva naturligtvis. Hur länge de gått i skolan, vad dom är intresserade 

av, vad dom tyckte om skolan, vad dom tyckte var svårt i skolan, vad dom tyckte fungerade 

bra i skolan, lite grann om deras framtidsvyer så att man får en bild av dom” (Persson, Per; 

lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

Respondenterna på Solskolan berättade även att det tidigare fanns ett krav på att eleverna 

skulle göra en hälsoundersökning innan de kunde bli placerade i förberedelseklassen. 

Hälsoundersökningen lades dock ner av praktiska skäl med anledningen att vårdcentralerna 

inte klarade av att ta emot alla nyanlända elever. På Smultronskolan i Varberg går 

kartläggningen till på det viset att lärarna bjuder in eleven och dennes föräldrar till ett 

kartläggningssamtal. Till hjälp har lärarna en tolk likt Solskolan, skillnaden är att 

Smultronskolan har tolken närvarade via telefon. Under samtalet tar lärarna lite 

bakgrundsuppgifter på föräldrarna om de är analfabeter eller högutbildade. Fokus ligger dock 

främst på elevens tidigare studiebakgrund, exempelvis har eleven haft en regelbunden 

skolgång eller har skolgången blivit avbruten flertalet gånger. 

”Vi har ju först och främst första kartläggnings samtalet eller intervjun då vi bjuder föräldrar 

och då är det oftast med telefontolk och barnen är också med. Då tar vi bakgrundsuppgifter 

om föräldrarna och sen om barnen framförallt, hur mycket dom gått i skolan, vilka ämnen 

och lite hur det har sett ut. Vilken sorts skola om det vart regelbundet eller inte. Det beror 
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också vart de kommer ifrån om de kommer från stan eller landsbygden, något krigsdrabbat 

område” (Carlsson, Karin; lärare vid Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj). 

”Man måste kolla också om skolgången vart regelbunden, om dom fått den avbruten många 

gånger. Och en del har ju gått i skola i flera länder i samband med flykt, så att mycket om 

skolbakgrunden. Familjebakgrunden tar vi också lite om, föräldrarnas skolbakgrund är dom 

högutbildade eller är dom analfabeter det spelar också väldigt stor roll för barnen” 

(Andersson, Anna; lärare vid Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).    

När det första kartläggningssamtalet ägt rum och eleven har placerats i förberedelseklassen 

anser lärarna från Smultronskolan att en fortsatt kartläggning borde ske i varje ämne eleven 

deltar i. Detta är något de har svårt att utföra då det inte finns tillräckliga resurser för de 

fortsatta kartläggningarna. Lärarna från Smultronskolan menar på att det bör finnas fler 

studiehandledare tillgängliga som kan tala med eleverna på deras modersmål för att de skall 

kunna bedöma hur långt eleven kommit i skolan och i de olika ämnena. I dagsläget har 

Smultronskolan en arabisktalande studiehandledare som närvarar i klassen cirka två timmar 

varje vecka.  

”Sen är det viktigt att man ska fortsätta kartläggningen i varje ämne, varje skolämne för att 

se vad de har för bakgrundskunskaper. Det är svårt för oss när vi inte kan språket för då 

behöver vi studiehandledare som hjälper oss med de och de har vi inte så mycket av. Vi har 

en som kommer och har arabiska en och en halv till två timmar i veckan” (Andersson, Anna; 

lärare vid Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).    

6.2 Undervisningen 

Undervisningen i förberedelseklassen sker på liknande sätt i både Solskolan och 

Smultronskolan. De använder sig mycket utav kroppsspråk och bilder i undervisningen för att 

lära ut och kommunicera med eleverna.  Hjälpmedel såsom Google translate och vissa appar 

på smartphones och Ipads använts även flitigt i förberedelseklasserna. Lärarna på de båda 

skolorna nämnde även att de elever som lärt sig lite svenska är en oerhört bra resurs då de kan 

översätta på modersmålet till de elever som inte riktigt förstår samt inte lärt sig det svenska 

språket ännu.   

”Väldigt mycket kroppsspråk och mycket mycket direkt kommunikation. Man lär sig lite med 

tiden nån liten fras nåt litet ord och så tycker barnen de är roligt, wow kan du det. Sen finns 

det en bra app som heter sayhi, det är det nyaste vi har sen har det varit mycket Google 

translate, också mycket bilder på Google som man hittat” (Carlsson, Karin; lärare vid 

Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).  

På Solskolan ansåg lärarna att allmänbildning är det viktigaste att lära ut till eleverna, det kan 

vara allt från det svenska politiska systemet till blommor och djur. Lärarna arbetar även 

kontinuerligt med alla människors lika värden. De menade på att det är svårt för många 

flickor och pojkar att förstå begreppet jämlikhet eftersom flera kommer från ett samhälle där 

synen på jämlikhet mellan pojkar och flickor skiljer sig något åt från den synen vi har i 

Sverige.  
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”Dom är själva väldigt medvetna om vem som är vem men det har inte varit såna problem att 

någon har varit anti någon. En del har det starkt i sig hemifrån att alla är lika, du gör ditt 

bästa sen så får man acceptera alla andra” (Pettersson, Petter; lärare vid Solskolan i 

Halmstad. 2015. Intervju 12 maj).  

De intervjuade lärarna från Smultronskolan ansåg att det är väldigt viktigt att eleverna lär sig 

hur det svenska skolsystemet fungerar. De beskrev att eleverna inte har en lätt uppgift, att lära 

sig och förstå en helt ny kultur. Maten i Sverige är exempelvis en del av kulturen som lärarna 

upplevt att eleverna har svårt att vänja sig vid. Trots att eleverna i förberedelseklassen har 

olika studiebakgrund allt från privatskolor till ingen skolbakgrund alls är det mycket som är 

nytt för alla. Lärarna på Smultronskolan försöker dock anpassa undervisningen till varje elev 

och dennes kunskapsnivå. Det är mycket som är individuellt i förberedelseklassen, lärarna 

försöker emellertid hitta gemensamma övningar, lekar och aktiviteter där alla kan delta 

tillsammans. För de mindre barnen i klassen fokuserar lärarna mycket på att lära ut språket 

och ge dem en samhällsintroduktion delvis hur det fungerar på skolan, i matsalen och ute på 

skolgården.  Samhällsintroduktionen lärs även ut till de lite äldre eleverna, de får utöver detta 

lära sig lite geografi, samhällsvetenskap och matematik. Lärarna på Smultronskolan betonade 

dock att mycket tid går åt att lära ut hur vi gör här, hur vi uppför oss här och hur vi inte gör 

och uppför oss. Gemensamt för Solskolan och Smultronskolan är att de inte följer den svenska 

skolplanen, respondenterna menade på att det är svårt att följa den svenska skolplanen i 

arbetet med nyanlända elever då stort fokus ligger på att hjälpa dem att förstå vårt samhälle 

och vår kultur, samt att eleverna har en mycket varierande skolbakgrund.  

”Det är så mycket som sägs som låter så vackert. När man befinner sig i den dagliga 

praktiska verksamheten får man helt enkelt göra spontana anpassningar till verkligheten helt 

enkelt” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

6.3 Utslussningen 

Det är lärarna i förberedelseklassen som bedömer när en elev är redo att gå vidare till en 

ordinarieklass. Lärarna i Solskolan beskrev processen på följande vis. När en elev är redo att 

överlämnas till en vanlig klass kontaktar de rektorn på den nya skolan. De överlämnar sedan 

information om eleven skriftligt i en informationsblankett som skickas till den nya skolan. 

Eleven blir tilldelad en mentor på den nya skolan och information skickas även till mentorn 

där förberedelseklassläraren beskriver hur långt eleven kommit och vad eleven gjort i 

förberedelseklassen. Eleven får sedan en introduktionsvecka i den nya klassen. Lärarna på 

Solskolan beskrev introduktionsveckan som en realitetschock.  

”Här så brukar vi ha en introduktionsvecka och de får gå där och få en realitetschock helt 

enkelt” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

Anledningen till att de kallade introduktionsveckan för realitetschock är att det hela tiden 

tillkommer nya elever in i förberedelseklassen under terminerna, de elever som varit där lite 

längre upplever att de är väldigt duktiga till skillnad mot de nya. Lärarna kan förstå att de 

upplever sig duktigare men i förhållande till eleverna i den ordinarieklassen har de en lång 

väg kvar att gå. Under introduktionsveckan sker det även ett möte med eleven där flera parter 

närvarar. Ibland närvarar endast mentor och förberedelseklassläraren och ibland närvarar även 
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skolkurator, skolsköterska och rektor. Under mötet diskuteras det om eleven skall börja på 

heltid i klassen eller om eleven skall börja delta i ett, två eller tre ämnen för att sedan studera 

på heltid i den ordinarie klassen. Lärarna på Solskolan berättade även att det är ytterst 

ovanligt att en elev stannar hos dem i över två år, eleverna slussas vanligtvis ut i en ordinarie 

klass efter en termin i förberedelseklassen. De två elever som lärarna på Solskolan minns som 

stannat en längre tid i förberedelseklassen var två fjortonåriga pojkar som kom till dem utan 

att varken kunna skriva, läsa eller räkna. De hade levt utanför samhället som lärarna beskrev 

det och det skulle vara väldigt svårt att placera dem i en ordinarieklass delvis årskurs åtta då 

de saknade all grundläggande kunskap för att kunna studera i en vanlig klass.  

”Jag fick två stycken fjorton åriga pojkar, de kunde inte ens räkna 8+5 de kunde inte läsa 

eller någonting. 14 år! Vi vet inte säkert att de va romer men de tillhörde klart en grupp som 

var helt utanför samhället helt enkel” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. 

Intervju 12 maj)  

I intervjun med lärarna på Smultronskolan i Varberg framkom det att utslussningen till 

ordinarie klass skiljde sig markant från Solskolan. Lärarna beskrev Varberg som en passerar 

kommun med anledningen att det endast är ett fåtal elever som slussats ut till ordinarieklasser 

i Varberg. Förra året var det tänkt att de skulle ta emot 50 nyanlända elever men det blev 

endast 15 elever som togs emot i förberedelseklassen.  Lärarna trodde att det berodde på den 

bostadsbrist som idag finns i Varberg. Av de 15 elever de tagit emot i klassen trodde de att 

ingen av dem kommer att bli Varbergare, dels på grund av bostadsbristen men även att de 

upplevde att det inte fanns någon politisk vilja i kommunen att göra något åt problemet.  

”Varbergs kommun är speciell på det viset att vi har flykting förläggningar men vi tar ju inte 

ens emot de flyktingar vi lovat att ta emot. Förra året skulle vi ta emot 50 vi tog emot 15. Det 

betyder att våra elever troligtvis, att våra elever inte kommer att bli varbergare, det är 

bostadsbrist och det finns ingen riktigt politisk vilja att satsa på detta” (Andersson, Anna; 

lärare vid Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).    

Lärarna berättade att en elev kunde vara borta en dag utan att de visste varför, eleven hade 

istället blivit placerad i en annan kommun. Det sker ingen ordentlig överlämning av eleverna 

när de skall överlämnas till en ordinarieklass och det är ytterst få lärare som tar kontakt med 

förberedelseklasslärarna för att få reda på information om eleven samt den kartläggning som 

gjorts innan eleven började i förberedelseklassen. 

”Några enstaka har vi kunnat slussa ut för att de blev kommunplacerade i Varberg, men de 

flesta har bara vart borta en dag oftast utan med varsel alls. Och det är några få lärare som 

hört av sig men det är långt ifrån alla” (Andersson, Anna; lärare vid Smultronskolan i 

Varberg. 2015. Intervju 18 maj).    

Lärarna på Smultronskolan berättade att det kommer att ske en förändring från och med nästa 

termin och att situationen förhoppningsvis kommer att förbättras. Det som kommer att ske 

nästa termin är att eleven från start kommer att bli klassplacerade, det innebär att när eleven 

anses redo att övergå till en ordinarieklass är det på förhand bestämt vilken skola och vilken 

klass eleven skall placeras i.  
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”Det är en speciell situation i Varberg o den fungerar inte bra, men från o med nästa termin 

kommer vi jobba så att de blir klassplacerade från början” (Andersson, Anna; lärare vid 

Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).     

Lärarna tog upp ett exempel från den nuvarande situationen, de hade för ett tag sedan en elev 

som ansågs redo att slussas ut till en ordinarieklass, det var dock ingen skola som ville ta emot 

eleven då skolorna ansåg att detta inte var deras elev. Lärarna på Smultronskolan hoppas till 

den nya terminen att en situation som denna inte skall uppstå igen då eleverna skall bli 

klassplacerade redan från start.  

6.4 Tidigare livserfarenheter och identitet  

De lärare vi intervjuat på Solskolan i Halmstad berättade att nyanlända elevers tidigare 

livserfarenheter och upplevelser i hög grad påverkar elevernas situation och lärande i skolan. 

Lärarna framhöll att det är väldigt viktigt med trygghet för de elever som befunnit sig i en 

svår situation, för att de skall få en möjlighet att landa i det nya. Lärarna beskrev vidare att 

detta har en enormt stor betydelse för de nyanlända elevernas välmående när de senare skall 

slussas ut till ordinarie klasser. Under intervjun tog respondenterna på Solskolan bland annat 

upp ett exempel om en pojke som till en början kommit till Sverige ensam då familjen 

fortfarande befann sig i hemlandet. De berättade att pojken ofta kände stor oro för resten av 

sin familj och som han ständigt tänkte på.  

”En av pojkarna här inne hos mig nu, när han kom hit, nu har hans storebror kommit hit så 

nu mår han lite bättre, men fortfarande är han ju orolig för resten av sin familj och i början 

när han va här då mådde han inte bra alltså! Han va så orolig och han gick och tänkte på det 

hela tiden” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

Lärarna på Solskolan berättade även om en flicka som tvingats se sin egen pappa dödas 

framför ögonen på henne. Flickan och hennes syster var de enda ur familjen som kunde fly till 

Sverige eftersom det inte fanns tillräckligt med pengar för att hela familjen skulle kunna fly. 

Lärarna berättade vidare att flickan hade kontakt med sin mamma över telefon och att 

kontakten en dag plötsligt upphörde.  

”Sedan har vi ju en flicka som vi hade som såg sin egen pappa dödas inför ögonen på henne, 

och hon och hennes syster, de hade bara pengar så hon och hennes äldre syster kunde fly hit. 

Men så hade hon kontakt med mamman via mobiltelefon, mamman var i Turkiet. Sedan så 

helt plötsligt bröts kontakten tyst. Och alltså ja, det förstår man ju själv att sånna grejer 

påverkar givetvis jätte mycket” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 

12 maj). 

Detta skapade liksom för pojken en stor oro hos flickan vilket påverkade deras lärande då det 

blev svårt för dem att koncentrera sig i skolan.  

Enligt lärarna vi intervjuat på Solskolan kunde de nyanlända elevernas tidigare upplevelser av 

skolan i hemlandet även ha betydelse för hur de mår i skolan när de anlänt till Sverige. De 

beskrev att om de nyanlända elevernas tidigare erfarenheter av skolan har varit negativ samt 
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om elevernas tidigare upplevelser i skolan har präglats av mycket auktoritet kan detta komma 

att påverka dem i deras nuvarande skolsituation.  

”Vad som också spelar in är ju naturligtvis hur deras upplevelse av skolan tidigare har varit. 

Om det har varit en positiv upplevelse till exempel, om det har varit en upplevelse som har 

varit präglad utav att man har varit väldigt auktoritär till exempel. Eftersom jag inte alls är 

auktoritär, utan jag är en ganska snäll människa så, men alla sånna saker spelar ju också in 

va” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

Respondenterna på Solskolan berättade att det under rasterna på skolgården kunde förekomma 

att eleverna i förberedelseklassen leker krig och låtsas skjuta på varandra trots att de har varit 

med om hemska upplevelser. Lärarna framhöll att detta kunde vara ett sätt för eleverna att 

bearbeta de erfarenheter och upplevelser de har varit med om tidigare i livet.  

”Tråkigt nog så leker dom ju krig rätt mycket här! Dom springer omkring med 

innebandyklubborna, så springer dom omkring. Alltså det är framförallt dom mindre barnen 

inte dom äldre då. De springer omkring i buskarna och skjuter varandra så att säga va! Det 

är ju lite tråkigt att se” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

De respondenter vi intervjuat på Smultronskolan i Varberg tog liksom lärarna på Solskolan i 

Halmstad upp betydelsen av trygghet när de nyanlända eleverna kommer till 

förberedelseklassen. Enligt lärarna på Smultronskolan är det viktigt att bygga upp en tillit 

mellan lärare och elev eftersom det har en betydelse för hur de nyanlända eleverna mår i 

skolan.  

”Det som är jätte viktigt här tycker jag i hela klassen eller hela gruppen och i en vanlig klass 

med, det är ju trygghet! Dom måste känna sig trygga här med oss, dom måste lita på oss och 

känna liksom att, här är bra, här är tryggt, här så småningom kan jag vara mig själv också. 

Det är verkligen något att utgå ifrån” (Carlsson, Karin; lärare vid Smultronskolan i Varberg. 

2015. Intervju 18 maj). 

Lärarna berättade att de ibland kunde märka av när en nyanländ elev kommit till Sverige utan 

sin familj. De kunde bland annat se att elevens lärande i skolan gick väldigt långsamt samt att 

de elever som har syskon och föräldrar kvar i hemlandet ibland kunde ha problem med 

hemska mardrömmar.  

”Det som vi tror oss märka nu, det är när det inte är hela familjen som kommer utan familjen 

är splittrad. Då går det långsamt, och det har vi inte så mycket siffror på men vi har märkt en 

trend, vi vet inte om det är en riktig trend men det känns så och det vore ju inte orimligt heller 

att det är så, mamma är i Algeriet och pappa är i Sverige, och då går det långsamt” 

(Andersson, Anna; lärare vid Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).   

”Jag tänker också på den här pojken som vi har haft som har haft sina andra syskon, sina 

bröder och pappa i ett annat land, och han har haft väldigt mycket mardrömmar och har haft 

lite svårare ibland med skolan när gäller just fokus i alla fall” (Carlsson, Karin; lärare vid 

Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj). 
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Respondenterna på Smultronskolan framhöll dock att det finns elever som kommit från 

krigsdrabbade områden och är väldigt engagerade i undervisningen när det kommit till 

förberedelseklassen samt att de visat prov på en enorm kapacitet. Anledningen till detta trodde 

lärarna kunde bero på att många nyanlända elever gärna vill släppa det gamla och lära sig det 

nya.  

”Sedan är det andra barn som kommer direkt från kriget som har haft förjävliga upplevelser 

som suger åt sig som svampar, som är helt makalösa och har en sån kapacitet som jag inte 

ser hos svenska barn. Svenska barn är ofta mycket mer splittrade med all information som 

dom får in” (Andersson, Anna; lärare vid Smultronskolan i Varberg. 2015. Intervju 18 maj).   

Lärarna på Smultronskolan berättade att många nyanlända elever i förberedelseklassen ofta 

har ett stort behov att få prata av sig. Eleverna behöver känna närhet och få uppmärksamhet 

vilket lärarna berättade kunde gestaltas i att bland annat bli omplåstrad av skolsköterskan då 

denne kommer till förberedelseklassen en gång i veckan för att besöka eleverna. Lärarna 

betonade att många nyanlända elevers sociala nätverk har slagits ut när de kommit Sverige, 

eleverna söker därför efter kontakt hos de personer de har omkring sig.  

”Dom suger ju åt sig kontakterna med de få vuxna som finns i deras närhet. Hela sociala 

nätverket har slagits ut och så söker dom kontakt med dom få de har, och så är det ju då när 

skolsköterskan kommer och då gör det väldigt ont! Och då får man bara släppa iväg dom om 

de behöver plåstras om. Då är det bara lite närhet, lite uppmärksamhet, och ett litet plåster 

som behövs. Så mycket gasbindor har gått åt” (Andersson, Anna; lärare vid Smultronskolan i 

Varberg. 2015. Intervju 18 maj).   

Vad gäller identitet framhöll lärarna på Solskolan i Halmstad att det är svårt att se hur de 

nyanlända elevernas identitetsutveckling kunde se ut och förändras under tiden i 

förberedelseklassen. De betonade att anledningen till detta kunde bero på att de nyanlända 

eleverna endast stannar i förberedelseklassen en kort period. Dock beskrev lärarna att de 

upplevde att identiteten hos de nyanlända eleverna kunde stärkas. De tog bland annat upp ett 

exempel om en flicka i förberedelseklassen som kommit från en modern stad i Syrien och 

aldrig i sitt hemland burit slöja men beslutat att bära den när hon kommit till Sverige. Detta 

upplevde lärarna på Solskolan kunde komma sig av att flickan ville identifiera sig med 

gruppen i klassen som hade samma religiösa bakgrund och där elevens religiösa identitet nu 

blev betydelsefull.  

”Det kan till exempel vara en tjej från Syrien som har bott i Damaskus, en modern stad, 

moderna människor och som inte har haft sjal i hemlandet men som tar på sig det när hon 

kommer hit, därför här blir det så otroligt viktigt att identifiera sig med gruppen och vilken 

norm har dom andra ifrån Syrien här? Och dom tittar, och helt plötsligt blir det väldigt 

viktigt. Din religiösa identitet, den religiösa identiteten kan ibland bli viktigare” (Pettersson, 

Petter; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj).  

De intervjuade lärarna på Solskolan betonade att det även gick att se en annan förändring och 

tog upp en situation om en flicka som inledningsvis var väldigt försiktig och hade svårt att 
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vara i kontakt med pojkar i klassen men som nu både pratade och skrattade ihop med andra 

pojkar i förberedelseklassen.  

Respondenterna på Solskolan berättade att det ibland kan uppstå en kulturell konflikt mellan 

de nyanlända eleverna och deras föräldrar då en del elever vill bli mer moderna då de kommit 

till Sverige. De berättade även att många elever ofta får hjälpa sina föräldrar som tolkar då det 

kan vara svårt för föräldrarna att lära sig det nya språket och det nya samhället man har 

kommit till samt att föräldrarna ibland kan förlora den auktoritet de har haft tidigare när de 

kommer till Sverige.  

”Eftersom familjestrukturen ofta är sån att föräldrarna är väldigt mycket föräldrar om man 

säger så av en del av dom kulturerna som kommer hit då va, och sen så förlorar dom hela den 

auktoriteten när dom kommer hit, inte hela kanske men en del av den! Och då blir det ju 

konflikter naturligtvis. Och så blir det kanske konflikter för att barnen börjar bli lite mera 

moderna och tittar på videos på internet som föräldrarna tycker aja baja det är inte bra, och 

så vidare” (Persson, Per; lärare vid Solskolan i Halmstad. 2015. Intervju 12 maj). 

Lärarna på båda skolorna framhöll att det är svårt att sätta ord på hur de nyanlända elevernas 

identitet kunde utvecklas under tiden i förberedelseklassen. Lärarna på Smultronskolan 

beskrev att vissa föräldrar inte ville att deras barn skulle bära slöja när de kommer till Sverige 

för att barnen på ett bättre sätt skall integreras in i det svenska samhället.  

Sammanfattningsvis så förklarade lärarna på både Solskolan i Halmstad och Smultronskolan i 

Varberg att det är viktigt att de nyanlända eleverna blir accepterade av sina klasskamrater 

samt kommer in i kamratgruppen, detta för att de skall kunna känna en samhörighet och en 

tillhörighet i skolan. 

7. Analys 

I följande avsnitt kommer vi utgå ifrån de mönster vi funnit mellan vår empiri och de teorier 

vi valt.  

7.1 KASAM & Stigma 

Antonovsky (1987, 16) framhåller att begreppet KASAM står för känsla av sammanhang. 

Författaren förklarar att livet består av flera olika stressorer. Hur en stressor hanteras beror på 

hur individen väljer att hantera denna. En stressor kan handla om sjukdom, hälsa eller 

traumatiska upplevelser. Respondenterna upplevde att de nyanlända barnens tidigare 

upplevelser kunde påverka deras skolgång. De sa bland annat att de upplevde att barnen 

kunde vara oroliga då de kommit från ett krigsdrabbat område samt att oron kunde bero på att 

familjen splittrats och att det sociala nätverket slagits ut. Detta blir då en stressor för barnen i 

skolan som kan påverka deras skolgång och välmående i stort. För att hantera olika stressorer 

kan man ta hjälp av olika motståndsresurser (Antonovsky, 1987, 16-17).  Lärarna upplevde att 

eleverna behövde ha en trygg miljö att vistas i. De arbetade för att skapa en stabilitet och 

trygghetskänsla i klassrummet för elevernas välbefinnande. De arbetade även aktivt med att 

bygga upp en tillit hos eleverna. Detta kan ses som en motståndsresurs i form av ett socialt 

stöd då lärarna vill hjälpa eleverna att uppnå ett välbefinnande i det nya landet. 
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Respondenterna på Smultronskolan i Varberg upplevde att vissa elever med en splittrad familj 

hade en större studiemotivation och engagerade sig i undervisningen mer än andra. 

Respondenterna utgick från att detta kunde vara ett sätt för eleverna att hantera tidigare 

erfarenheter samt den splittrade familjen. Antonovsky (1987, 45) beskriver komponenten 

hanterbarhet i sin teori KASAM. Hanterbarhet handlar om hur en person upplever vilka 

resurser individen har och kan tillämpa. Resurserna kan bestå av individen själv eller 

utomstående resurser. I exemplet ovan där vissa elever uppvisade större engagemang än andra 

kan detta vara en form av hanterbarhet då eleven använder sig av utomstående resurser i form 

av professionella medel. Skola, studier och lärare kan vara exempel på professionella resurser. 

Lärarna på Smultronskolan beskrev att mycket tid i arbetet med nyanlända elever i 

förberedelseklass gick åt att lära dem hur vi agerar och uppför oss här samt hur vi inte agerar 

och uppför oss här. Detta kan kopplas till komponenten hanterbarhet då eleverna får hjälp av 

lärarna som är en professionell resurs. Att engagera sig i skolan kan även ha att göra med 

meningsfullhet. Antonovsky (1987, 45-46) beskriver ytterligare en grundläggande komponent 

meningsfullhet i teorin KASAM. Komponenten innebär att individen försöker hitta en 

innebörd både för det intellektuella och känslomässiga för att exempelvis kunna ta sig igenom 

en svår situation. Att vissa nyanlända elever innehar en större studiemotivation än andra antog 

lärarna kunde bero på att eleverna vill finna något att engagera sig i för att ta sig igenom och 

bearbeta sina erfarenheter. Deras resonemang kan därför kopplas till komponenten 

meningsfullhet.  

Tidigare nämndes det att lärarna arbetar mycket i förberedelseklasser med att lära ut till de 

nyanlända eleverna hur vi skall vara och uppträda i Sverige. Detta kan härledas till Goffmans 

teori om stigma. Goffman (2011, 60-118) beskriver att stigma bland annat handlar om 

förhållandet mellan individer och förhållandet mellan individer och samhället. Det rör sig om 

regler, uppfattningar och förväntningar som individen förväntas att följa. Lärarna lärde 

således ut det som samhället förväntar sig av de nyanlända eleverna. Ytterligare en sak som 

kan kopplas till Goffmans (2011, 9-16) stigma är exemplet om eleverna som lekte krig. Att 

lärarna uppfattade detta som tråkigt kan bero på att lärarna hade en förväntning om att elever 

med en bakgrund från ett krigsdrabbat område inte ska leka krig.  

Goffman (2011, 60-118) lyfter vidare fram tre identitetsbegrepp i sin teori om stigma, bland 

annat personlig identitet och social identitet. Lärarna på Solskolan i Halmstad berättade att en 

flicka som tidigare inte använt slöja i sitt hemland tog beslutet att bära den när hon kom till 

Sverige. De menade på att hennes religiösa identitet stärktes när hon kom till Sverige. Hennes 

agerande kan vara ett exempel på personlig och social identitet. Personlig identitet handlar om 

individens karaktär och hur en individ kan skiljas från en annan. Social identitet handlar bland 

annat om vilken grupp individen tillhör (Goffman 2011, 60-118). Lärarna trodde således att 

flickan inte ville skiljas från de övriga i klassen med samma tro.  

8. Diskussion 

I följande del kommer vi att koppla empiri och vårt bakgrundsmaterial för att slutligen 

diskutera kring de kopplingar vi gjort.  
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8.1 Skolintroduktion och förberedelseklass 

Av skollagen (SFS 2010:800) står det skrivet att utbildningen skall anpassa och stödja alla 

elever och tillgodose alla elevers behov. I mötet med våra respondenter framgick det att de 

försöker anpassa undervisningen till varje elev och dennes kunskapsnivå med anledningen att 

elever i förberedelseklasser har skilda studiebakgrunder. De arbetar således efter det som står 

i lagen att utbildningen och undervisningen skall anpassas efter varje elev. 

Våra respondenter berättade att de utförde en kartläggning på varje elev innan denna började i 

förberedelseklassen där de ville ta reda på om eleven tidigare gått i skolan och vilka 

kunskaper eleven bär med sig från tidigare skolgång. Skolverket (2008, 8-9) skriver att det är 

viktigt att veta vilka tidigare kunskaper den nyanlända eleven innehar innan de börjar i 

förberedelseklass. Innan vi intervjuade våra respondenter var vi osäkra på om de utförde en 

kartläggning på varje elev då det framkommit av Skolinspektionen (2014, 18) att alla 

kommuner inte utför någon grundläggande kartläggning av elevernas tidigare kunskaper. Vi 

fick därmed en positiv bild av respondenternas arbetssätt vad gäller kartläggningen av de 

nyanlända elevernas tidigare kunskaper.  

Vid intervjuerna blev vi förvånade över att lärarna i förberedelseklasserna inte följde 

läroplanen för grundskolan då vi innan intervjuerna läst i skollagen (SFS 2010:800) att man i 

varje utbildning skall följa läroplanens mål och riktlinjer och utgick ifrån att läroplanen 

följdes. Våra respondenter beskrev att det var svårt att följa läroplanen då eleverna har olika 

skolbakgrunder och att arbetet i första hand går ut på att lära eleverna att förstå vårt samhälle 

samt vår kultur. Detta fick oss att ställa frågan varför det inte finns en särskild läroplan 

utformad för förberedelseklasser då vi kunde förstå lärarnas resonemang kring varför de hade 

svårt att följa läroplanen.  

Wigg (2008, 11) skrev i sin studie att elever längtar efter att gå ut i en ordinarie klass när de 

gått i förberedelseklasser ett tag eftersom undervisningen anpassas till de nykomna i klassen. 

Detta resonemang reflekterade även lärarna i Solskolan kring då de beskrev att eleverna 

kunde få en realitetsskock när de placerades ut i en ordinarie klass. Med anledningen att 

eleverna upplevde sig väldigt duktiga i förhållande till de elever som kommit in senare i 

förberedelseklassen. Dock beskrev lärarna att i förhållande till vanliga elever hade de 

nyanlända eleverna en lång våg kvar att gå. Efter intervjuerna funderade vi på om lärarna 

kanske fokuserade för mycket på att lära ut den svenska kulturen och hur det svenska 

samhället fungerar då detta kanske är något som eleverna lär sig efter hand i skolan. Vi 

resonerade även kring att det är viktigt att lära ut den svenska kulturen, dock utgår vi ifrån att 

eleverna även behöver gå in på skolans grundämnen mer i förberedelseklasser. Eftersom det 

framkommer av Socialstyrelsens rapport (2010, 11) att utbildning är oerhört viktigt vad gäller 

unga människors framtid kanske lärare behöver hitta en balans mellan att lära ut vår kultur 

och de grundläggande ämnena. Att finna en balans tänker vi även skulle underlätta för lärarna 

att följa den skolplan som finns för grundskolan. Vi resonerade på liknande sätt kring det 

lärarna på Smultronskolan sa om att mycket tid går till samhällsintroduktion för eleverna. 

Eklund (2003, 349) beskrev att eleverna socialiseras efter samhällets krav och behov. Detta 

kan vi likna vid det lärarna sa när de pratade om samhällsintroduktion. Vi diskuterade efter 
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intervjuerna att lärarna möjligen lägger för stort fokus på hur samhället vill att eleverna skall 

vara och uppträda och inte på att lära ut nya kunskaper i skolans olika ämnen.  

8.2 Identitet och Trauma 

Då vi fick väldigt kortfattade resonemang kring elevernas identitet av lärarna på båden 

Solskolan i Halmstad och Smultronskolan i Varberg har vi haft svårt att diskutera kring de 

nyanlända elevernas identitetsutveckling. Bunar (2010, 29) beskrev i sin rapport att elever kan 

nå större framgång i skolan om de upplever en gemenskap i exempelvis en kamratgrupp eller 

skolklass. Lärarna på Solskolan tog upp exemplet om flickan med slöja. Vi blev förvånade 

över att hennes identitet inte stärktes på det vis att hon inte ville bära slöja när hon kommit till 

Sverige. Efter att lärarna berättat deras resonemang kring hennes val av att bära slöja förstod 

vi att hon ville finna en samhörighet bland sina kamrater i förberedelseklassen. Detta kan 

härledas till Elmeroths (2014, 10) beskrivning av nyanlända elevers identitetskonflikt. Vi 

utgår ifrån att flickan kanske kände att hennes klasskamrater hade en förväntning om att hon 

skulle bära slöja samt att hon kanske ville känna en tillhörighet bland sina klasskamrater från 

samma land och religion.  

Enligt Ascher (2014, 95-17) har tidigare livserfarenheter och upplevelser en stor påverkan på 

nyanlända elevers välbefinnande och lärande i skolan. Lärarna på både Solskolan och 

Smultronskolan betonar vikten att skapa en trygghet i klassrummet för de nyanlända eleverna. 

Vi resonerade efter intervjuerna att detta har en stor betydelse för de nyanlända eleverna men 

att även skolan i stort behöver skapa en trygghet i klassrummen eftersom vi utgår ifrån att 

även svenska elever kan ha med sig traumatiska upplevelser. Lärarna på Smultronskolan 

berättade att de hade besök av en skolsköterska en gång i veckan som eleverna kunde prata 

med. Ascher (2014, 95-117) beskrev att små och enkla metoder kan vara till hjälp för att 

skapa en trygghet för de nyanlända barnens hälsa och välmående. Skolsköterskan på 

Smultronskolan anser vi är en enkel resurs då eleverna kan få besöka och samtala med 

skolsyster. Detta utgår vi ifrån kan ge de nyanlända barnen den trygghet och uppmärksamhet 

de behöver.  

8.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer vi att resonera kring de fördelar och nackdelar som finns med vår 

studie. 

När vi genomförde våra intervjuer upptäckte vi att lärarna hade svårt att besvara frågan hur de 

nyanlända elevernas identitetsutveckling kunde förändras. Efter att vi skrivit vår analys och 

resultat började vi fundera på om vi hade fått en klarare bild av elevernas identitetsutveckling 

i förberedelseklasser om vi utöver intervjuer även gjort observationer i klassrummet. Dock 

hade detta krävt att vi hade börjat vid terminens start och därmed följt eleverna under en 

längre tidsperiod. Observationerna skulle då hjälpt oss att finna svar på elevernas 

identitetsutveckling. Lärarna svarade dock väldigt utförligt på våra frågor som vi format i vår 

intervjuguide. Det var endast frågan om identitet de hade svårt att besvara. Styrkan i vårt 

resultat är att vi fick ta del av lärarnas upplevelser utan att behöva ställa alla frågor då lärarna 

besvarade dem under tiden de pratade. Vi resonerade även kring om vi hade fått fler 

varierande svar om vi hade intervjuat fyra lärare på fyra olika skolor vilket var vår grundtanke 
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från start. Vid våra intervjuer fick vi intervjua två lärare gemensamt på varje skola där lärarna 

vid ett flertal tillfällen höll med varandra och fyllde i varandras meningar. Hade vi istället fått 

intervjuat respondenterna enskilt kanske vi hade fått en större variation på svaren. Det hade 

även varit enklare vid våra transkriberingar om vi intervjuat lärarna enskilt. Det var ibland 

svårt vid transkriberingarna att uppfatta vem som sa vad då lärarna ibland fyllde i varandras 

meningar. Att genomföra enskilda intervjuer kanske skulle gett oss fler varierande svar men 

svaren kanske inte hade blivit lika djupgående som i en intervju med två respondenter. Det 

kan möjligtvis vara på det sättet att man vågar yttra sig mer och gå in mer djupgående i vissa 

frågor när man är två som intervjuas samtidigt.   

De tankar vi har kring vårt urval är att vi hade kunnat utföra ett snöbollsurval då de båda 

respondenterna tagit med sig var sin kollega till intervjuerna. Dock ställde inte vi denna fråga 

om de kände någon lämplig person vi kunde intervjua vilket man oftast gör i ett snöbollsurval. 

Ett snöbollsurval skriver Bryman (2011, 196) innebär att forskaren kontaktar personer som är 

aktuella för studien, forskaren använder sedan dessa personer för att få ytterligare kontakt 

med personer inom området.  

Vi reflekterade även över vårt arbetssätt. Hade vi färdigställt och bestämt vilka teorier som 

skulle ingå i vår studie innan vi gett oss ut på intervjuer hade vi kanske fått en bättre koppling 

till dessa i resultatet.  

9. Slutsats  

Vi anser att den empiri vi har fått fram genom de intervjuer vi genomfört med lärare i 

förberedelseklasser har en god koppling till de valda teorierna samt det bakgrundsmaterial vi 

skapat. Vad gäller analysen av vårt resultat har de valda teorierna även varit mycket 

användbara verktyg. Av resultatet kan slutsatsen dras av att trygghet är en viktig komponent 

för nyanlända barns välbefinnande i skolan för att kunna bearbeta tidigare upplevelser, som 

även tidigare forskning inom området visar. Lärarna på båda skolorna var samstämmiga om 

att nyanlända elevers tidigare livserfarenheter kunde påverka deras lärande och välbefinnande 

i förberedelseklassen och att trygghet därmed har en stor betydelse för att de nyanlända 

eleverna skall få en möjlighet att landa i det nya. När det kommer till begreppet identitet visar 

tidigare forskning att frågor om identitet och grupptillhörighet kan uppkomma hos barn i 

flerspråkiga klassrum. En del av lärarna lyfte fram att identiteten ibland kunde stärkas och få 

en större betydelse hos vissa nyanlända elever i förberedelseklassen, för att därmed kunna 

identifiera sig med gruppen i klassen.  

9.1 Framtida forskning  

För att utveckla vår studie ytterligare kan en forskning göras kring förberedelseklassen i 

Varberg då de skall utveckla sitt tillvägagångssätt vad gäller deras utslussning av nyanlända 

elever till ordinarie klasser, för att se om direkt klassplacering har förbättrat situationen för de 

nyanlända eleverna i Varberg när det kommer till utslussning och placering till en ordinarie 

klass. Något som även hade varit intressant är att genomföra en vidare djupgående forskning 

och uppföljning inom området kring hur nyanlända elevers lärande utvecklas när de övergår 
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till en ordinarie klass då det där ställs helt nya krav på den nyanlända eleven både vad gäller 

språk och ämneskunskaper. Något vi även efterlyser är vidare forskning kring vilken 

betydelse skolan kan ha för nyanlända elevers framtida psykiska och sociala hälsa, då många 

nyanlända elever bär med sig traumatiska upplevelser när de kommer till Sverige.  
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11. Bilagor 

11.1 Intervjuguide 

 

 Skulle du vilja beskriva hur du arbetar i förberedelseklassen? 

 Hur länge har du arbetat som lärare för en förberedelseklass? 

 Hur går det till när de nyanlända eleverna ska introduceras in i skolan? 

 Hur ser de nyanlända barnens studiebakgrund ut innan de kommer till 

förberedelseklassen? 

 Hur går du tillväga för att kommunicera med elever i förberedelseklasser då de ännu 

inte lärt sig det svenska språket? 

 Hur kan de nyanlända elevernas tidigare livserfarenheter påverka deras lärande? 

 Hur mycket arbetar du med att få nyanlända elever att känna tillhörighet i skolan? 

 På vilket sätt upplever du att elevers identitet utvecklas under tiden i 

förberedelseklassen? 

 Hur hanterar du eventuella problem som kan uppstå i undervisningen? 

 Upplever du att det finns något som kan påverka de nyanlända barnens 

lärandesituation senare i skolan? 

 Hur ser den sociala interaktionen ut mellan elever i förberedelseklassen? 

 Hur ser du på er egen roll i förberedelseklassen? 

 Hur skulle man kunna förbättra situationen för nyanlända elever i skolan? 

 Vad är viktigt att ta hänsyn till när man arbetar med nyanlända elever i 

förberedelseklass? 

 Hur samverkar skolan med hemmet och föräldrar för att hjälpa undervisningen för 

nyanlända elever? 

 Hur upplever du att nyanlända elevers kulturbakgrund påverkar deras skolsituation?  

 

Avslutande fråga 

 Vill ni tillägga något utöver det som tagits upp? 
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11.2 Missivbrev 

Vi är två studenter Matilda Lundgren och Antonia Åberg som läser vår sista termin på 

programmet Socialt arbete – ledning och organisering vid Högskolan i Halmstad. 

 

I delkursen Uppsats 15 hp skriver vi vårt examensarbete som kommer att beröra ämnet 

nyanlända elever i förberedelseklass. Vi vill genomföra intervjuer med lärare då syftet med 

denna studie är att få ta del av lärarnas reflektioner kring nyanlända barn i skolan. Intervjun 

kommer att ta cirka 45-60 minuter.  

 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid våra intervjuer.  

Detta innebär att det är frivilligt att delta i vår studie och intervjuerna kommer endast att 

utföras om samtycke finns. Som deltagare i vår studie har man rätt att när helst ta tillbaka sitt 

samtycke, även efter det att intervjun är utförd.  

 

I uppsatsen kommer våra deltagare att vara anonyma, det vill säga deltagarna eller skolorna ni 

arbetar i kommer inte att nämnas vid namn i uppsatsen. Om deltagaren godkänner kommer vi 

att spela in intervjun, inspelningen kommer sedan att transkriberas för att kunna återges så 

korrekt som möjligt. Materialet kommer att förvaras av oss och kommer vid behov bara att 

vara tillgängligt för handledaren och examinatorn. När uppsatsen är klar och godkänd samt 

publicerad i Diva kommer alla insamlade uppgifter raderas vilket innefattar inspelningarna 

och transkriberingen. 

 

Vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att delta som respondent i vår studie.  

Datum, underskrift och namnförtydligande: 

 

 

 

För ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss via mail eller 

telefon. 

Vänliga hälsningar 

Matilda Lundgren 

Antonia Åberg 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Matilda Lundgren
Antonia Åberg


