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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att beskriva några enskilda elevers erfarenheter och upplevelse av 

att vara nyanländ elev mot en allmän bakgrund om nyanlända elever och skolans mottagande 

av dem. Dessutom ges en teoretisk bakgrund om identitet och språk utifrån 

socialkonstruktionistisk och sociokulturell teori. 

     Utifrån metodansatsen livsberättelser har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts 

med flickor som nu går i nian, men var mellan 9 och 12 år när de kom till Sverige genom 

familjeanknytning till flykting. I resultatet beskrivs i fyra livsberättelser deras väg genom 

skolan, från ursprungslandet, genom förberedelseklassen och till en ordinarie klass, samt 

deras upplevelse av lärande, relationer och stöttning under den första perioden i den svenska 

skolan och hur deras erfarenheter har påverkat dem. 

     Resultatet visar att deltagarna är positiva till sin tid i förberedelseklassen, att de som fått 

studiehandledning haft stor nytta av den och att kamratkontakterna spelar en stor roll i 

andraspråksutvecklingen 

 

Nyckelord: Livsberättelser, semistrukturerade intervjuer, nyanlända elever, förberedelseklass, 

identitet, andraspråksutveckling, stöttning. 
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1 Inledning  
Att vara ny i den svenska skolan, inte kunna förstå vad lärarna och de andra eleverna säger 

och inte kunna göra sig själv förstådd är en erfarenhet som delas av tusentals barn varje år. 

Nyanlända elever är en heterogen grupp barn och ungdomar med olika förutsättningar och 

bakgrund som på kort tid behöver hämta in det som krävs i svensk skola.  

     Frågan om mottagandet av nyanlända elever är aktuell i debatten om skolans resultat och 

måluppfyllelse och har nyligen belysts i rapporter från Skolinspektionen (2009) och 

Vetenskapsrådet (Bunar 2010). Rapporterna har inneburit tankeväckande läsning och är ett av 

motiven för val av uppsatsämne.   

     Ett annat motiv är att jag för tio år sedan skrev en uppsats om föräldrars möte med den 

svenska skolan, och den här gången ville undersöka några elevers erfarenheter av och åsikter 

om att komma som nyanländ elev. 

     Inför undersökningen fanns också ett intresse av att se vad eleverna kom ihåg av den allra 

första tiden av språkförbistring. När några år har gått har det skapats bilder av olika tider i 

minnet som kan lyftas lättare än när man är mitt i processen och språket räcker till för att 

berätta om känslor och upplevelser utan tolk.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med denna uppsats är att beskriva några enskilda elevers erfarenheter och upplevelse av 

att vara nyanländ elev mot en allmän bakgrund om nyanlända elever och skolans mottagande 

av dem.  

• Hur skildrar ungdomarna sin skolgång och övergångarna från hemlandet, till 

förberedelseklassen i Sverige och till ordinarie klass?  

• Hur skildrar de sina upplevelser av lärandeprocesser och relationer i förberedelseklassen? 

• Hur ser de i förhållande till sin historia på sin personliga utveckling och sina studier? 

• Vad kan man utifrån deras berättelser läsa ut om identitet och andraspråksutveckling? 

1.2 Uppsatsens disposition 
I bakgrunden beskriver jag gruppen nyanlända barn, skolans premisser för mottagandet och 

frågans aktualitet. Därefter följer en genomgång av litteratur om identitet och språk inom 

socialkonstruktionistisk och sociokulturell teori. Avsnittet om metod behandlar kvalitativ 

analys och metodansatsen livsberättelser, samt hur undersökningen och analysen gått till. 

Resultatet redovisas i två analyser, en i form av kronologiska livsberättelser och speglingar av 
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identitet i dessa och den andra om lärandeprocesser och relationer i skolan med speglingar av 

andraspråksutveckling. Uppsatsen utmynnar i ett antal slutsatser om barns identitetsbygge, de 

nyanlända elevernas behov, vikten av stöttning från lärare och kamrater samt rätten till 

studiehandledning. 

2 Bakgrund 
I kapitlet ges bakgrund om gruppen nyanlända elever och skolans mottagande av dem samt en 

orientering om de styrdokument som reglerar mottagandet. 

2.1 Nyanlända elever  
Gruppen beskrivs av Skolinspektionen som extremt heterogen och definieras som följer ”Med 

nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar 

det svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, 

gymnasieskolan eller motsvarande skolformer” (Skolinspektionen 2009:12).  

    2008 var hela antalet elever i grundskolan 906 189, varav 6061 var nyanlända 

(Skolinspektionen 2009:8). Av olika anledningar flyttar barn till Sverige. De kan vara barn till 

arbetskraftsinvandrare, forskare eller studenter. Andra är flyktingar som fått uppehållstillstånd 

och ytterligare andra är asylsökande som begärt skydd i Sverige men ännu inte fått sin 

ansökan prövad. I gruppen flyktingar och asylsökande finns även ensamkommande barn och 

ungdomar som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare, majoriteten i tonåren, ca 10 % 

är yngre än 12 år. Mottagande kommun ska ordna boende och utse en god man som tar 

tillvara barnets intressen. Åter andra är barn till kärleksinvandrare som funnit en ny partner i 

Sverige. Det kommer också barn som lämnats hos släktingar i hemlandet under flera år medan 

föräldern av olika skäl varit i Sverige. 

     Några kommer med hela sin familj men för många barn är förändringar i familjebilden en 

del av den process de går igenom under den första tiden i Sverige. Flyktingbarn har ofta varit 

separerade från den ena föräldern flera år under flykten och efter återföreningen ska familjen 

återskapas i ett nytt samhälle med andra regler och förväntningar än hemlandets (Abdelgani 

Petersson, 2011:72). Ensamkommande flyktingbarn behöver lära känna och anpassa sig till 

nya människor som ska ta hand om dem i familjehem eller på institution. Barn till 

kärleksinvandrare ska bekanta sig med förälderns nya partner som kanske inte talar samma 

språk. För en del barn som levt hos släktingar kan det bli svårt och ta lång tid att återanknyta 

till föräldern, ett litet barn kan vid återföreningen ha hunnit bli tonåring.  

      Det gemensamma för de nyanlända eleverna är att de har brutit upp från sin tillvaro i 

hemlandet. Ursprungsland, ankomstålder, skolbakgrund, språkliga och kulturella avstånd 
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varierar. Det gör också upplevelser och eventuella trauma, individuella egenskaper, 

familjesituation, hälsa, föräldrars utbildningsnivå och sociala och ekonomiska förutsättningar.  

     Startåldern, hur gammal man är när man börjar inlärningen av ett nytt språk, har stor 

betydelse. Ju högre ålder desto större ordförråd och kunskap har man i sitt modersmål, 

förstaspråket, det språk som barn lär sig först. Andraspråk är språk som lärs in i landet där det 

talas av majoritetsbefolkningen sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk. 

Det ska tidigt i inlärningen fungera för umgänge med andra, utbildning och samhällsliv. På 

vägen mot målspråket bygger inlärare upp ett eget språksystem, ett interimspråk (Selinker 

1972). Det är variabelt och systematiskt och innehåller t.ex. övergeneraliseringar, transfer, 

förenklingar och strategier (Hammarberg 2004:28). 

     Man behöver på sitt andraspråk hämta in den nivå där en individ av ens egen ålder befinner 

sig. Små barn använder språk för att leka och lära, skolbarn måste med stigande ålder tillägna 

sig ett alltmer komplext språk för att kunna redovisa och inhämta skolkunskap, om det behövs 

kompensera en bristande skolbakgrund och hålla takten med kamraterna (Skolinspektionen 

2009:23). Av vuxna krävs språk för olika roller, som förälder, i studier och arbetsliv och som 

samhällsmedborgare.  

     Vetenskapliga termer inom andraspråksteori för en individs språk och språkliga behov är 

bas och utbyggnad. Basen är automatiserat uttal, grammatik och ett receptivt ordförråd på 

8000 till 10 000 ord. Utbyggnaden utgörs av kunskapsrelaterat språk, läs- och skrivkunnighet 

och ökande ordförråd i alla ämnen. I gymnasieåldern kan ett ordförråd på 30 000 till 40 000 

ord behövas för förståelsen (Elmeroth 2010:87f).   

     De nyanlända eleverna och deras föräldrar har alltså en stor språklig uppgift framför sig. 

Samtidigt ska de landa i Sverige och i sin nya tillvaro hitta hem på nytt i många bemärkelser.  

2.2 Skolan  
Under den första tiden placeras nyanlända elever ofta i förberedelseklass/internationell klass, 

en grupp eller klass där nyanlända elever i grundskolan introduceras i svenska språket och 

samhället. De kan också placeras i ordinarie klass från början. I båda fallen krävs anpassning 

av undervisningen för att eleven ska kunna begripa och ta till sig det språkliga och 

faktamässiga innehållet.  

     Elever som behöver det har enligt skolförordningen rätt till undervisning i svenska som 

andraspråk samt studiehandledning, undervisning på modersmålet eller annat språk som 

eleven före ankomsten till Sverige undervisats på, för att kunna ta del av ämnesinnehållet i 
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skolan (SFS 2011:185, kap.5, § 4, § 10). Under vissa förutsättningar finns även rätt till 

undervisning i modersmålet.  

     I Lpo 94 (Skolverket 2008:105) finns i kursplanen i svenska som andraspråk följande 

formulering om nyanlända elever 

Ämnet svenska som andraspråk präglas av annorlunda förutsättningar än skolans andra ämnen. I alla 

årskurser i grundskolan börjar elever med ett annat modersmål än svenska och med en annan 

kulturbakgrund. Spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna är stor. Elever som nyligen anlänt till 

Sverige saknar oftast kunskaper i svenska. 

I den nya läroplanen, Lgr 11, finns ingen explicit skrivning om nyanlända elever i kursplan 

och kunskapskrav i ämnet svenska som andraspråk (Skolverket 2011:95).  

     Skolverket kom 2008 ut med Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever med 

kommentarer, enligt vilka skolan, här kort sammanfattat, bör ha klara rutiner för hur 

mottagandet ska se ut och ett fastställt innehåll i skolintroduktionen. Skolan bör skapa goda 

relationer med elevens vårdnadshavare och informera dem och eleven om skolans 

värdegrund, mål och arbetssätt. Undervisningen bör planeras individuellt och flexibelt efter 

den enskilda elevens behov och förutsättningar, och man bör överväga lämplig klassplacering. 

Därför är det nödvändigt med noggrann, fortlöpande kartläggning och dokumentation av 

elevens kunskaper. Det är viktigt att skolan tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling 

och lärande av ämnesinnehåll. I uppföljningen bör skolan bedöma i vilken grad de nyanlända 

elevernas behov av studiehandledning och undervisning i modersmål och svenska som 

andraspråk kunnat tillgodoses (Skolverket 2008).  

    Nyanlända elevers utbildning har också undersökts i en granskningsrapport från 

Skolinspektionen (2009) och en forskningsrapport från Vetenskapsrådet (Bunar 2010). Båda 

kritiserar isolerade och icke-integrerande skolformer och brist på pedagogisk ledning, 

involverande av hela den mottagande skolan och kunskap om gruppen hos alla skolans 

pedagoger. Många elever får inte studiehandledning på modersmålet och skolan tar inte reda 

på och tar tillvara elevernas tidigare kunskap för att utforma ett individuellt mottagande. Det 

råder brist på forskning. Bunar ger exempel på ett antal områden som behöver undersökas.  

3 Teoretiska utgångspunkter 
I sökandet efter teorier spelar de egna tankarna om hur identitet och språk formas hos en 

människa en viktig roll. I det här fallet är frågan om det nyanlända barnet ska betraktas som 

ett oskrivet blad, som bärare av en tung ryggsäck av problem eller som en individ med 

medhavda resurser och inneboende möjligheter som bygger sin identitet och sitt språk. Synen 



 8 

på individen som en aktiv konstruktör av identitet och språk leder in i två fält, det 

socialkonstruktionistiska, ”en samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten 

eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av 

mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande” (Nationalencyklopedin 2011) och det 

sociokulturella, ”det sociala samspelet ses som en avgörande drivkraft i språktillägnandet och 

den egna formuleringen och det gensvar den möter spelar en central roll” (Lindberg 2005:60, 

med hänvisning till Vygotskij 1962, 1978 och Bahktin, 1980). 

3.1 Identitet 
Individen bygger sin identitet utifrån sin egen historia, sin omgivning och sina önskningar. 

Enligt Bauman (Wigg 2008:13, med hänvisning till Bauman 2004) har den moderna världen 

lett till att begreppet identitet uppstått. Förr hade människor ingen större anledning att fundera 

över vilka de var. Rörligheten var liten såväl fysiskt som socialt och få fick se något annat än 

det egna lokalsamhället. Med globaliseringen luckras traditionerna upp och människan måste 

själv hitta grunder för identitet och självreflektion. Bauman för in begreppen turist och 

vagabond som beteckning på olika grupper i det globaliserade samhället. I grunden är 

människor nomader men villkoren för rörligheten är mycket olika. Turister är den grupp som 

själva kan välja om, när, hur och vart de vill röra sig i världen. I kraft av sina resurser, inte 

minst ekonomiska, är de välkomna dit de kommer. Vagabonder tvingas av omständigheterna 

till att röra sig i världen och de är ofta inte välkomna, utan kan ses som ett hot. Turistens 

skräck är att plötsligt befinna sig i vagabondens situation, utan egna ekonomiska resurser 

(Bauman 2000:87f).  

     Enligt Giddens (1991) är ontologisk trygghet och risk centrala aspekter för självidentiteten. 

Ontologi är teori om det existerande, om hur verkligheten ytterst är beskaffad (Fejes & 

Thornberg 2009:21). Vi måste lita på att vi kan känna oss trygga i vardagen. Vi vet att det 

finns risker i tillvaron men kan inte låta den medvetenheten ta för stor plats i våra liv 

(Hermann 2004:233). Människor är ständigt i rörelse, fysiskt resande eller mentalt genom 

medier som tv eller datorer. Vi tas ur, urbäddas, tidigare rumsliga sammanhang på gott och 

ont (Hermann 2004:230).  

     Castells använder begreppen legitimerande identiteter, motståndsidentiteter och 

projektidentiteter. Den legitimerande identiteten är införd av samhällstoppen för att utvidga 

makten, t.ex. nationalism. Motståndsidentitet skapas hos de grupper som inte är del av den 

legitimerande identiteten och därför nedvärderas av majoriteten, ex. etniska grupper. 
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Projektidentiteter uppstår när sociala eller politiska rörelser skapar nya identiteter med en vilja 

till samhällsförändring, t.ex. feminism (Castells 1997:21f) 

     Begreppet livschanser (Dahrendorf 1979) har använts för att analysera individers 

livsvillkor i historien och i världen. Människor har olika livschanser beroende på var i världen 

de föds, förhållanden i familjen, materiella förhållanden och normer. Livschanser har två 

aspekter, options and ligatures. Options kan beskrivas som individens egna förutsättningar, 

drömmar och mål och ligatures de nätverk en människa ingår i. Nätverk kan vara öppna och 

släppa in och ut individer utan krav, medan stängda ställer villkor för deltagande, som om de 

inte uppfylls leder till att man inte släpps in eller utesluts. Nätverken är av två typer, 

personliga bestående av familj och vänner och strukturella i form av institutioner i samhället. I 

moderniteten kan individen uppleva en större valfrihet men priset för den kan vara ökad 

isolering och minskad stabilitet i relationerna (Wigg 2008:22f).  

     En människas identitet är ett ständigt byggprojekt av egenskaper och värderingar. Att flytta 

sina bopålar kan få stora konsekvenser för identitetsbygget. Synen på barndom, uppfostran, 

vad kön representerar och maktförhållanden mellan könen får vi med oss genom livet av att 

själva leva det. Värderingar inom dessa områden är djupt nedborrade i en människas identitet. 

Att byta värderingar går inte lika lätt som att byta skjorta, och det är därför vanligt att det 

uppstår kulturkrockar. I många länder har, trots att samhället moderniserats, hederskultur ett 

starkt inflytande, vilket avspeglas i vardagsliv men också i lagstiftning eller frånvaro av 

lagstiftning (AbdelGani Petersson 2011:56) Skillnaden är stor mot det jämställdhetstänkande 

som är en viktig del av t.ex. värdegrunden i skolans styrdokument i Sverige ( Rosell 2010:71). 

3.2 Sociokulturell språkteori och andraspråksinlärning 
Inom sociokulturell språkvetenskap spelar interaktion en viktig roll. Basen för teorin är en 

socialt orienterad utvecklingspsykologi introducerad av Lev Vygotskij på 1920- och 30-talet 

(Hammarberg 2004:64f med hänvisning till Vygotskij 2001). Vygotskij hade ett 

konstruktivistiskt synsätt där samspelet med omgivningen, den sociala kontexten, påverkar 

utvecklingen hos individen (Partanen 2007:19). Språk och kunskap utvecklas i nära kontakt 

med andra på grund av att människan är en social varelse. Aktivitet, medmänniskor, möten, 

miljö och mediering, hjälp av någon som kan mer eller genom olika artefakter som leksaker, 

verktyg, bilder och tecken, spelar roll i inlärningsprocessen, likaså positiva förväntningar, 

fantasi och kreativitet (Strandberg 2006:11,102). Föräldrarnas kommunikation bjuder in 

barnet i språkvärlden. Avsikten är inte inlärning eller undervisning utan det faktum att 

interaktionen skapar ömsesidig mening. Språket görs tillgängligt för barnet som plockar upp 
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och imiterar vad det inte själv klarar med hjälp av föräldrarna. Detta kallar Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen, det närmaste utvecklingsområdet. I fältet mellan barnets basala 

kompetens och föräldrarnas mer avancerade finns en asymetrisk spänning som utmanar och 

lockar fram nya förmågor (Strandberg 2006:50ff, Gibbons 2010:26). I skolan är det lärarna 

och kamraterna som blir de viktiga andra att samverka med för att språk och kunskap ska 

växa. 

     Inom andraspråksforskningen har det interaktionella perspektivet där den sociokulturella 

teorin utgör ett område vuxit under 1990-talet. Samarbete och interaktion ger inläraren 

tillgång till språk att internalisera för att bygga upp sin egen grammatik och förmåga att 

uttrycka sig. Relation och interaktion mellan lärare och elev och med andra elever anses inom 

detta perspektiv ha en mycket viktig funktion att fylla. Stöttning kallas hjälp till inlärare av 

den som är mer kunnig i form av ”tolkningar, rättelser, ifyllnader, omformuleringar och 

utvecklingar av det sagda och som inläraren kan dra nytta av om det ligger inom den närmaste 

utvecklingszonen” (Hammarberg 2004:65, Gibbons 2010:29) Arbete och samtal i smågrupper 

bidrar till språkutveckling och höjer elevernas språkliga medvetenhet (Lindberg 2004:475 & 

2005:237f). Samarbete mellan modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk och 

ämneslärare ger genom anpassning av undervisningen möjlighet att erbjuda stöttning till 

nyanlända barn att utveckla språk, tänkande och kunskaper parallellt (Bülow, Ljung & 

Sjöqvist 1992:13, 64).  

      Cekaite visar i ett års studier av en förberedelseklass hur nyanlända barn utvecklar sitt 

språk och sin inläraridentitet i interaktion med lärare och andra barn när de lär sig 

klassrumsrutiner som att påkalla uppmärksamhet och olika sätt för turtagning. En elevs 

utveckling av språk- och interaktionsförmåga visar sig följa inte ett linjärt utan ett zick-

zackmönster på så sätt att ett tyst barn efter en tid blev ett bråkigt och högljutt barn som sedan 

utvecklades till en duktig elev. Att härmas, skämta och leka med språket är viktigt för att 

komma med i gruppen och få tillgång till socialt liv och språkutveckling (Cekaite 2006).  

     Att lära sig språk handlar alltså till stor del om relationer, och att bli erkänd och accepterad 

för den man är underlättar inlärningen av ett andra språk (Skolinspektionen 2008:13). När 

elevunderlaget i skolan blir mer blandat och fler elever är flerspråkiga uppstår behov av ny 

undervisning. Interkulturell pedagogik, där man ser heterogenitet som naturligt i motsats till 

etnocentriskt tänkande är ett sätt att möta den globaliserade samhällsutvecklingen 

(Lahdenperä 2010:17). Ett öppet klimat i skolan, samtidig språk- och kunskapsutveckling, 

kontinuerlig bedömning och utvärdering och engagemang från föräldrar och närsamhälle ses 

som framgångsfaktorer (Gibbons 2010:30).     
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4 Val av metodansats 
Idén bakom, syftet med och forskningsfrågorna i uppsatsen handlar om att lyfta fram åsikter 

och erfarenheter hos deltagarna om deras skolgång och att få kunskap om deras bild av 

lärandeprocesser och relationsbildning. Därför blir utgångspunkten att göra en kvalitativ 

analys av undersökningens empiri. Metodansatsen livsberättelser tillåter att informanternas 

uppgifter får tala för sig själva, men även att sätta dem i samband med kända faktorer om 

situationen, ett annat namn är livshistorier (Wigg 2008 och 2009:198, Denscombe 2009:94ff). 

Den erbjöd ett passande arbetssätt och även förebilder för arbetet. Inriktningen är ett induktivt 

förhållningssätt med stor vikt på innehållet i empirin, en grundläggande genomgång av 

bakgrundsfaktorer och litteratur samt triangulering genom att vid analys och tolkning av 

resultatet använda teorier från litteraturen och egen kännedom om de berörda skolorna (Fejes 

& Thornberg 2009:23f, Denscombe 2009:184f). Tilläggas bör att undersökningen fokuserar 

på innehåll, dvs. deltagarnas erfarenheter och inte på form, varmed avses språket de använder 

för att uttrycka sina erfarenheter. 

     För en hög inre validitet, hur forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet, i 

kvalitativ forskning utan mätbara resultat måste förförståelse, datainsamling, urval av 

informanter och analysprocess redovisas (Gunnarsson 2002). Forskarens relation till det som 

utforskas blir mer komplicerad och måste även den redovisas (Fejes & Thornberg 2009:16f). 

Jag har varit en av lärarna för flickorna och i tre fall även för deras mödrar. Min roll blir 

kanske inte riktigt den ”objektiva” forskarens. Jag måste uppmuntra deltagarna att ge sin bild 

av skolan – samtidigt styr mina frågor och min bild innehållet, och i analysen måste jag se 

neutralt på resultatet utan att låta min bild styra. Relationerna mellan mig och deltagarna kan 

antingen öppna eller stänga för mer uttömmande svar. Det går inte att veta vilket eftersom 

antalet möjliga historier är oändligt och den som berättar väljer vad som ska fram i ljuset. Det 

blir sedan läsaren som får avgöra i vilken mån resultatet är generaliserbart, den yttre 

validiteten (Gunnarsson 2002). 

4.1 Val av metod för datainsamling 
Djupintervjuer samt studier av offentliga eller privata handlingar är det vanligaste 

datainsamlingssättet inom livsberättelser. Tillgången till privilegierad information, kontakter 

med nyckelpersoner som kan ge den information man är ute efter och är beredda att ge den, är 

värdefull (Denscombe 2009:231). Reflexivitet, att vara medveten om aspekter som påverkar 

berättelsen, om berättelsers föränderliga karaktär och det egna förhållningssättet i intervjun 

och i forskarrollen, är nödvändigt (Wigg 2009:202). Det måste finnas stort utrymme för 
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berättaren och frågorna måste utmana till berättande. Val av tid och plats för intervjun kan 

inverka på resultatet (Bok 2008). Semistrukturerade intervjuer, förberedda frågor men 

öppenhet för att följa personens berättelse, föreföll som ett rimligt val. 

     Jag har en viss tidigare erfarenhet av arbete med intervjuer, vilket enligt Gunnarsson har 

betydelse för undersökningens reliabilitet, jämte den tekniska utrustningens kvalitet och 

förmågan att hantera den (Gunnarsson 2002). De individuella intervjuerna var mellan 30–50 

minuter långa och spelades in med hjälp av en Philips mp3-spelare med inbyggd mikrofon. 

De gjordes i tyst miljö på stadsbiblioteket efter samråd med deltagarna. 

     Samtycke från deltagarna och deras föräldrar har begärts in och de har informerats om 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utifrån 

Vetenskapsrådets anvisningar (Vetenskapsrådet 2011). Alla lämnade sitt godkännande. 
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4.2 Urval av deltagare 
Tabell 1 Uppgifter om deltagarna och de respektive intervjuerna och transkriptionerna 

 

Fyra intervjuer med fyra flickor som går i nionde klass har genomförts. De kommer från olika 

länder och har skiftande skolbakgrund. De har kommit till Sverige genom familjeanknytning 

till flykting. Tre var i nioårsåldern när de kom och en var tolv, deras vistelsetid i Sverige är nu 

mellan 7 och 4 år.  

4.3 Transkriptionsarbetet 
Det inspelade materialet transkriberades ord för ord i skriftspråk (t.ex. jag istället för ja). I 

excerpten i resultatet används den transkriptionsmetod som Wigg (2008) använde i sin 

avhandling med metodansatsen livsberättelser. Pauser markeras med punkt inom parentes, 

kort paus (.), lite längre paus (..), paus längre än fem sekunder (...). Kommentarer inom 

parentes beskriver saker som deltagaren gör (skratt) och /.../ visar att en passage har tagits 

bort. När deltagaren härmar eller återger frågor eller yttranden sätts det inom citationstecken, 

”så här”. Kommentarer tillagda av mig i efterhand markeras med hakparentes [exempel] 

(Wigg 2008:61). Alla personnamn har fingerats och informanterna fick själva välja sina alias. 

Skolornas namn har bytts mot A, B, C, D, E, F, G och H. 

5 Resultat och analys av resultat 
Resultatet redovisas i form av två analyser utifrån ett par punkter i Bunars uppslag till vidare 

forskning: 1) Hur de nyanländas övergång från förberedelseklasser till ordinarie klasser går 

till, pedagogiskt, socialt och organisatoriskt, och med vilka effekter, särskilt 

informationsdelgivning, men också mobbning, diskriminering och isolering. 2) 

Lärandeprocesser och relationer som uppstår i förberedelseklassen och deras betydelse för den 

fortsatta skolkarriären (Bunar 2010:115). Han är något skeptisk till metoden att intervjua 

elever flera år efteråt, men det var den undersökningsmetod jag kunde genomföra med tanke 

på de förutsättningar som fanns i form av tid och språk.   

Namn  Ankomstår Ursprungsland Språk Intervjulängd  Textlängd 
Noor 2004 Irak Sorani 31:20 10 sidor 
Yasmin 2004 Afghanistan Dari 51:21 14 sidor 
Falastin 2004 Palestina Arabiska 42:13 12 sidor 
Hilda 2007 Irak Arabiska 34:52 10 sidor 
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I den holistiska (Wigg 2009:204), kronologiska analysen återges de fyra deltagarnas 

livsberättelser var för sig. De avser att svara på den första forskningsfrågan om hur 

ungdomarna skildrar sin skolgång. Där behandlas deras syn på sociala och pedagogiska 

konsekvenser av övergångarna från skolan i hemlandet, till förberedelseklassen och sedan till 

den ordinarie klassen, samt hur de ser på sin personliga utveckling i förhållande till sin 

historia. I anknytning till berättelserna jämförs resultatet med teorierna om identitet. I den 

tematiska (Wigg 2009:204) analysen behandlas elevernas upplevelser av lärandeprocesser och 

deras åsikter om vilken betydelse relationer och stöttning från lärare och kamrater har haft för 

språkutvecklingen och detta relateras till språkliga teorier. Den avser att besvara 

forskningsfrågan om lärandeprocesser och relationer. 

Som bakgrund till analyserna ges här en beskrivning av skolorna som flickorna gick i. När 

Noor, Yasmin och Falastin kom 2004 var förberedelseklasserna i staden på låg- och 

mellanstadiet samlade i en specialiserad enhet, A-skolan, integrerad med fritidshem och 

introduktionsförskola. Den låg på låg- och mellanstadieskolan B-skolan som vid tiden för 

flickornas skolgång 2004 hade ca en fjärdedel barn med invandrarbakgrund. I personalen 

fanns lärare, en beteendevetare, fritidspedagoger och en modersmålslärare i arabiska. 

Övningsämnen med SvA-perspektiv bedrevs inom verksamheten. Det bedrevs inget 

organiserat samarbete på elevnivå mellan A- och B-skolan. Efter ca ett år i förberedelseklass 

gick eleverna ut i ordinarie klasser på olika skolor. I juni 2006 flyttades A-skolans verksamhet 

till C-skolan, den skola i staden som har flest barn med invandrarbakgrund, ca 98 %, och 

ligger i det ”invandrartäta” området. I samband med det bytte förberedelseklasserna namn till 

internationella klasser. Så såg skolan ut för Hilda som kom 2007. Med början 2007 startades 

klasser även på andra skolor och fritidshemsverksamheten integrerades med C-skolan. 2008 

omfördelades resurserna, beteendevetartjänsten togs bort och övningsämnena samordnades 

med C-skolans ordinarie klasser. Av olika skäl, som ändrade flyktingströmmar, ideologi och 

ekonomi är omorganisationer vanligt. Nyanlända elever är en liten, lättflyttad grupp och deras 

föräldrar med få referenser till svensk skola och språksvårigheter protesterar inte särskilt 

högljutt. 

5.1 Livsberättelser 
I citat och sammandrag följs i fyra livsberättelser ungdomarnas väg genom skolan, från 

hemlandet, till förberedelseklassen och vidare till ordinarie klass. Särskilt fokus ligger på 

övergångar där man byter grupp och lärare. När intervjuerna görs går flickorna i nionde klass, 
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och har precis gjort sina val till gymnasiet. Efter berättelserna görs kopplingar till teorin om 

identitet och sociala effekter av övergångarna granskas. 

5.1.1 Noor  

Noor kommer från en stad i norra Irak med en stor kurdisk befolkning. Hennes pappa hade 

flytt till Sverige, först efter fyra år fick familjen komma efter. Situationen i Irak med kriget 

2003 under denna väntan innebar för Noor att hennes skolgång blev splittrad och kort då de 

måste flytta flera gånger. Hon fick sluta skolan därför att hennes mamma var rädd att hon 

skulle råka illa ut. 

det var svårt (.) det var kul att gå i skolan liksom (.) jag fick ju träffa andra, barn som jag blev kompis 

med (.)  men det var svårt att lära sig saker (..)  jag flyttade runt liksom. (..) jag bodde hos min mormor 

och sen flyttade jag till min farmor (.) jag stannade inte kvar på samma ställe hela tiden så jag kunde lära 

mig saker (..) och så när jag kom tillbaks till skolan så var det jättemycket läxor som jag var efter, så /.../ 

och sen liksom (.) det var olika lärare (.) ibland var det på kurdiska ibland var det på arabiska och så 

(skratt) (..) det var blandat /.../ jag har inte så bra minne från skolan (.) jag har bara ett minne av att jag 

gick i skolan några månader och sen hoppade jag av 

Det kändes bra att få beskedet att de kunde få resa till pappa i Sverige. 

spännande (.) jag var glad, för att träffa pappa (.) sen visste jag inte vad som väntade mig och hur det såg 

ut i Sverige (..) och hur var människorna (skratt) (..) allting var nytt för mig 

Hon fick snabbt börja i A-skolan. Först förstod hon inte så mycket och var tystlåten, hon var 

den enda som pratade kurdiska, men hon förstod vad de arabisktalande eleverna sa. 

jag var inte van vid att gå i skolan (..) så (skratt) det var nytt för mig så jag tyckte det var lite jobbigt (.) 

men när jag kom igång jag tyckte om det liksom 

Efter några månader kunde hon börja prata med de andra. Hon tyckte om praktiska aktiviteter, 

skriva var svårare. När hon efter ungefär ett år skulle byta skola trodde hon att det skulle bli 

jobbigt för att de andra kunde mer. Innan hon började var det ett möte med den nya läraren 

och hon var med två dagar i den nya klassen. Hon minns den första dagen. 

alla var nyfikna (skratt) och liksom de var blyga att fråga saker och jag var också det (..)  fast sen på 

rasten så kom vi igång och liksom dom frågade (..) det var lite svårt för, (.)  när de pratade snabbt så 

hängde jag inte med (..) och ibland såg jag ut som en frågetecken (.) ”vad menar dom?”  tänkte jag (..) nej 

(.)  jag förstod inte så bra /.../  jag bara log liksom och försökte få stämningen att se normalt ut (..) men jag 

skämdes att jag inte förstod och sånt där (..) men ibland sa jag ju liksom ”va? förklara igen!” typ 

Hon fick en vän, en svensk flicka, i den nya klassen efter ett tag. De är kompisar än och hon 

känner att hon kan lita på sin vän som har förklarat och visat saker för henne. Nu är hon snart 
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klar med högstadiet och hoppas att betygen ska räcka till för att komma in på 

samhällsprogrammet som hon sökt, trots de nya, höjda kraven.  

ja, (.)  för de har ändrat skolsystemet (..) det är jobbigt tycker jag för mig (..) svårt att komma in, på det 

man vill liksom (..) ja, (.) jag gillar inte det (..) speciellt för de som inte har liksom gått i skolan och när de 

kommer hit är det nytt liksom och det är inte bra (..) de kommer ingenstans liksom när det är såhär. (..) 

jag fattar inte hur de här människorna tänker liksom när de väljer såna här regler (..) jag förstår inte 

liksom.(.) är det bara de smarta som ska komma in eller (.) ”hur blir det?” (.) och de som är dåliga åt sidan 

(..) ”skit i dem!”  (.) ”är det så de tänker?” (..) nej, jag vet inte (..)  men det är många som kommer inte in 

liksom nu 

På frågan om hur hon tror att erfarenheten som hon har som inte de svenska barnen har, att 

hon har bytt land och bytt språk har påverkat henne svarar hon: 

inte bra (..) liksom du menar från mitt hemland eller (.) hela grejen /.../ det har varit bra och dåligt (..) för 

liksom under kriget var det inte bra (..) alla var oroliga men nu allting är bra liksom (..) jag är glad att jag 

kom hit och träffade nya människor och jag gillar de här människorna som jag är vän med och som jag 

känner (...) men det är bra att liksom alla inte blir med om samma sak för det skulle vara jobbigt /.../ 

ibland de undrar hur det var i mitt hemland (.) innan jag kom hit och jag berättar lite(..) och sen (.) de vet 

allt om mig nu 

Noor har fått nya kontakter. Hon är glad för dem och för att slippa krigets oro. 

5.1.2 Yasmin  

Yasmin kommer från ett område i Afghanistan där folkgruppen hazara bor. Det fanns ingen 

skola där de bodde så varken pojkar eller flickor gick i skolan. Hon kom till Sverige 2004 

med sin mamma och fem syskon. Pappan var då i Sverige sedan två år. Flykten kom sig av att 

det var besvärligt i byn, det var bråk med talibaner som tog över området. 

de [talibaner] ville bara ha sädesslag som vi odlade (..) och vi odlade för att vi skulle försörja oss själva, 

(.) fast de kom och liksom tog och det blev lite bråk hemma och så (..) och sen så (.) pappa tyckte inte det 

var okej (.) så han flydde för att de hotade honom (.) om han inte gav dem sädesslagen 

Ett år efter pappans flykt for även Yasmin och de andra. De flydde till Islamabad i Pakistan. 

Där kunde hon börja i en eftermiddagsskola och lära sig engelska. 

det var bara tjejer som jag (..) lite samma som jag (.) och sen var det en ung (.) liten, (.) en fröken som var 

16 eller nånting som fick bli lärare och leka med oss och (..) ja varje dag vi gick hos henne och skulle vi 

samtidigt lära oss nånting (..) det var jättekul. (..) så när jag gick till skolan första gången (.) så började de 

leka och jag bara ”aaaa, jättekul”  (Skratt)  sen de andra sa annorlunda ”nej (.) skolan är tråkigt”  (Skratt) 

/.../  jag var åtta ungefär och hon var ungefär sexton eller nånting (..) hon var inte så jättegammal (..) hon 
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var trevlig (..)  jag vet inte hur hon var en lärare för hon verkade så jätteung (.) sexton (.) och så tänkte jag 

”oj, så många barn!” (..) och hon var ju bara några år äldre än jag  

Det kändes både sorgligt att lämna sina nya kamrater, och glatt att få träffa pappa när hon 

skulle åka till Sverige. Hon visste inte hur världen såg ut och hur livet levs på andra ställen. 

det enda var att livet som var i mitt land (..) jag trodde det var nästan likadant /.../  fast sen när vi kom hit 

så då pratade de svenska och då (.)  det var lite konstigt ”vad är det för språk de pratar?” (..) så jag trodde 

att kanske vart än jag går då är det samma språk /.../ jag trodde att det var kanske samma språk som jag 

pratade (.)  för jag trodde att kanske var alla likadana som jag och så (.) för att jag hade inte fått reda på 

hur världen såg ut (.) och om världen är rund eller (..) nej (.) så jag visste ingenting om hur det var i andra 

världen eller nåt sånt 

De kom på vintern, i sandaler, och det var snö och jättekallt. Det hade varit svårt att förstå 

pappas förklaringar av det svenska klimatet. Kläderna var också annorlunda.  

så det var jättenytt för mig när jag kom och då så skulle jag ta på mig liksom byxor och tröjor och då var 

det ”nej (.) jag vill inte ha det”  (..) och sen så fick jag vänja mig vid jeans och tröja och det /.../ ”åå, det 

sitter så tajt, jag vill inte ha på mig de här”  (Skratt) (..) så fick jag klippa mitt hår också för mamma sa att 

det skulle bli jättevarmt här (..)  mamma trodde det och sen när vi kom så var det snö och vi bara ”va?” 

Yasmin var först i en tillfällig grupp med äldre ungdomar, de flesta från Somalia, men kom 

efter någon månad till A-skolan. Där fick hon hjälp med språket genom att göra roliga saker 

som man lärde sig av. 

första gången vi hade idrott så tänkte jag (.) ”varför har vi idrott, varför springa?” (Skratt) och sen så 

började jag tycka om idrotten och sen ville jag ha idrott varje dag (..) och sen (.) när fick jag lära mig 

fotboll (.)  nu spelar jag alltid fotboll 

Hon spelade sedan fotboll i ett lag och det har betytt mycket för henne. När hon skulle börja 

på C-skolan var hon först rädd men det kändes bättre när hon fick en kamrat med sig. 

då tänkte jag (.)  nu får jag såna här klasskamrater som är kanske mycket bättre än mig och då kanske 

känner jag mig kränkt och så /.../ det var jag och Mustafa som gick i samma klass (..) först trodde jag att 

jag var den enda som skulle börja på C-skolan och då blev jag lite rädd och sen när jag väl fick veta att 

Mustafa skulle också flytta till min klass så då ”nu är det lugnt!” 

Det blev inte så som hon tänkte innan. De fick besöka klassen och de nya kamraterna var 

jättetrevliga, tyckte hon. Att hon hade lärt sig engelska innebar att hon kände sig duktig, hon 

kunde lite mer än de andra, det kändes bra.  

för de andra visste att (.) ja, nu kan jag engelska och jag är kanske bättre än dem fast det var jag inte ju 

(Skratt) 
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Efter en månad kände hon sig ganska jämspelt med de andra och kunde ibland också hjälpa 

dem. Det stärkte hennes självförtroende. En lärare hjälpte henne att hämta upp det hon hade 

missat innan, hon fick läxhjälp och kamraterna hjälpte henne också.  

vänner är viktigt (.) att de (.) att man pratar svenska med dem när man inte kan (..) ändå om man inte kan 

så lär man sig av dem (.) eller (.) ja (.) man blir bättre helt enkelt 

Hon har tyckt om att gå i skolan och är starkt motiverad att fortsätta studera och bli det hon 

vill. På frågan om hur hon tänker i förhållande till en som inte har hennes erfarenheter av att 

byta land och språk svarar hon: 

det finns tjejer i min klass som (.) som är födda här och de kanske inte har samma bakgrund som jag och 

(.)  samma historia som jag och då tycker jag att (.) när jag började på D-skolan (.)  då skulle du tro att du 

var kanske nästan efter dem (.) en som är som mig (..) och då kanske jag har sämre utbildning än de har 

(.)  för att de har bott här och de kan mycket svenska och så (..)  fast det var inte så 

Hon känner att hon klarar sig bättre än en del kamrater som är födda i Sverige och tycker att 

de är lite bortskämda och slösar bort det som de får i skolan.  

det var helt enkelt så att jag (.) jag hade inte tröttnat på att läsa eller nånting (..) jag har fortfarande kul 

med att läsa och jag tycker alltid det är kul med läsning (..) och idag när de kommer till skolan de tycker 

att nu har jag gått nio år i skolan och det är jättejobbigt och så (.) och då tycker jag att de kanske är lite 

bort sådär 

När hon valde tekniska programmet tyckte kamraterna i klassen att det skulle bli jobbigt och 

att hon inte skulle lyckas utan kasta bort ett år, men lärarna uppmuntrade henne. 

5.1.3 Falastin  

Falastin kommer från Gaza i Palestina och kom till Sverige 2004 med sin mamma och tre 

syskon, två år efter pappan. De bodde kvar i sitt hus under tiden de väntade på att få komma 

efter. Falastin är tyst en stund när jag frågar hur det var under den tiden. Hon gick i skolan till 

fjärde klass där. Flickor och pojkar gick inte tillsammans, en grupp gick på förmiddagen och 

en på eftermiddagen. 

vi hade alltid (.)  va heter det (.)  mackor och så satt vi alltid tillsammans och delade /.../ vi hade flera 

lärare (..) varje lärare hade en ämne /.../  de som inte kom (.) den som kom till skolan och inte gjorde 

läxorna (.) (skratt) de fick stryk /.../ linjal (.) de slår på händerna (..) eller får man stå på tavlan på ett ben 

(.) och händerna uppe 
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När hon fick veta att hon skulle resa till Sverige tänkte hon mest på att hon skulle lämna 

allting och börja ett nytt liv i ett land där det inte var krig. Hon fick vänta ungefär en månad 

på att få börja skolan. Den första dagen i A-skolan fick hon hjälp på arabiska. 

jag kunde inte svenska (.) så det var Lara (.) de hjälpte mig, (.) och alla de (..) och så var det en tjej (.) en 

arabisk tjej (.)  Maryam hette hon (.) hon var tolk där /... /  hon hjälpte också mig lite så 

Hon fick börja med alfabetet och småord, alfabetet på engelska hade hon börjat lära sig i 

Palestina och det hade hon nytta av fast det var lite annorlunda. 

vi lärde oss att säga alfabetet och sånt (.) vi hade det i musiken (..)  vi sjöng och sånt (..) så jag hade (.) jag 

lärde mig (.) jag tog orden för allt var sång /.../ jag kunde dem på engelska (.) alfabetet (..) det var lättare 

(..) det var likadant (.) sen var det tre bokstaver extra i svenskan (..) kommer du ihåg när vi skulle sjunga 

det (.) så sa jag alltid på engelska (.) då sa du mig (.) ”nej (.) Falastin,(.) säg på svenska” (Skratt) 

Efter några månader kunde hon vara med och prata och förstå. Ibland längtar hon tillbaka till 

tiden i förberedelseklassen. Den största skillnaden var ändå att det inte var krig och att hon 

kunde leva ett bra liv för det hade varit oroligt i Palestina. Falastins kompis Beata i 

förberedelseklassen började före henne i samma klass på B-skolan. Det gjorde bytet lättare, 

men det blev ändå svårare än hon tänkt sig. Innan hon började fick hon besöka den andra 

klassen. Det var nästan bara svenska barn och de pratade fort. Hon var blyg och tyst i början 

och fick inte så mycket kontakt med eller hjälp av de andra barnen. Det hjälpte henne att ha 

sin gamla kompis där.  

läraren skulle säga att vi skulle göra bokmärke (.) och jag visste inte vad det var (.) så jag gick till Beata 

”vad är bokmärke?” (..) så förklarade hon /.../ jag var så rädd att (.) prata svenska för de kan ju mer än 

mig /.../ så jag var rädd att de skrattade åt mig också 

Efter ungefär ett år gick det bättre. När hon sedan skulle börja sjuan på D-skolan flyttade 

Beata som skulle ha gått i samma klass så hon kände ingen i den nya klassen. 

när jag gick i sjuan (.) jag sa till mig själv (.) jag måste våga (.) jag måste (..) det är jag som är tvungen i 

skolan själv (.) jag måste våga prata (.) och jag ska börja våga gå fram och sånt 

Sedan trivdes hon på högstadiet. Hon har valt vård- och omsorg och hoppas på godkänt så att 

hon kommer in. På frågan om hur hon tror att det har påverkat henne att byta land och språk 

och att uppleva krig och oroligheter svarar hon: 

ja (.) jag hoppas att det blir fred i länderna så att man behöver inte (.) flytta till andra länder och så /.../ om 

det skulle varit lugnt i Palestina och det skulle inte varit krig vi skulle inte flytta hit (...) jag skulle inte ha 

känt dig (.) (Skratt) 
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Falastin är medveten om att flykten förändrat hennes liv, vad hon fått lära och göra. Det känns 

bra, men hon längtar efter att kunna besöka Gaza och träffa sina gamla vänner. 

5.1.4 Hilda  

Hilda kommer från Bagdad i Irak. Hon kom till Sverige 2007, ett år efter sin pappa. I Irak 

gick hon i skolan till femman. 

ja men det gick inte bra alltid /.../ okej men alltså (.) det är inte som här (.) lärarna slår eleverna där ju och 

så är det ingen mat i skolan ju (..) ja fast det var bra faktiskt (..) kompisar och det så man tyckte att det är 

kul /.../ vi bodde ett tag med hans [pappans] familj då (.) hans mamma och hans bror (..) och så flyttade vi 

till en annan stad då (.) ett annat område (.) då började jag vara i en ny skola (..) den skolan var bättre (.) 

alltså området var liksom ny och det (..) och de som bodde där var rika (..) och vi (.) alltså vår ekonomi 

var bra och så /.../  men sen så började de liksom hota människor där och sen fick pappa också hot från 

någon människa där (..) och sen efter ett tag så dödade de en till (..) sen blev vi rädda och pappa fick flytta 

till Sverige (.) och så fick vi flytta med hans familj igen  

Efter en tid fick de höra att män kommit och frågat efter pappan, så de vågade inte åka 

tillbaka. De for till Syrien, tillbaka till Irak för att få pass och sedan tillbaka till Syrien igen. 

sista året kunde jag inte gå (.)  jag skulle gå i sexan där (..) ja (.)  fast det var typ nån bil (.) såhär bilbomb 

som sprängdes utanför vår skola i Irak (..) det var hundra meter från vårt hus så jag fick inte gå sexan (.) 

jag gick ända till femman så gick jag inte till sexan där eller här 

Hon visste ingenting om Sverige mer än att människorna var blonda och att det inte var krig. 

De fick börja skolan ganska fort. Det tyckte hon var kul. Hon minns första dagen: 

vi (.) jag och min bror och så var det nån som hette Petro då (..) vi var med Ingrid och så var Noora 

[arabisktalande lärare] där (.) så hon fick ta allting på svenska (.) så Noora fick inte säga nånting för alltså 

det var bara svåra saker som hon fick säga (.) så vi fick prata allt på svenska där  

I skolan fick de lära sig på olika sätt, det var inte så många barn när hon började men hon fick 

nya kompisar. 

ja (.) vi fick prata med varandra också och så pratade vi svenska för det mesta (.) ja ibland pratade vi på 

arabiska också fast då fick vi inte göra det (.) det sa ni alltid till oss (.) att vi inte fick göra det då (..) så det 

man pratade med varandra på svenska det var bra (.) men efter en tid så hatade man det bara (.) ”varför får 

vi inte prata på arabiska då?” (..) men sen när man kommer igång och pratar svenska då så tänker man till 

ordentligt ja då förstår man att det är för ens eget bästa 

Hon gillade skolan, att pyssla och spela fotboll och efter en tid gick det bra med språket. 
 

många tyckte att jag var bra på svenska så det liksom gjorde hela grejen bättre man liksom (.) sätter igång 

mer och jobba mer och det 
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Hon var nervös när hon började på en ny skola efter sommaren. De hade aktivt valt en annan 

skola än den i området där de bodde på inrådan av en vän till familjen. Hela den första tiden 

var det nervöst fast hon förstod för det mesta vad de andra pratade om och genom att se vad 

de gjorde kunde hon förstå vad hon själv skulle göra.    

och så lär man sig /.../ och kläderna (.) jag kommer ihåg dom alltså mina kläder då (.) ibland skrattar jag 

åt mig själv faktiskt /.../ jag vet inte (.) det var liksom inte som det är här (.) liksom (..) tanken är i Irak 

och det var ju fortfarande kvar och man gjorde som dom gjorde då /.../ så när man kommer igång med 

klassen liksom så lär man sig av dem /.../ förstår jag inte det läraren säger då (.) så  kollar jag på de andra i 

klassen så ser jag vad de gör    

Hon kände sig isolerad i början men tycker idag inte att det är så konstigt att det är svårt att 

komma in när man är ny. 

ja (.) det gick rätt bra faktiskt (..) rasterna och kompisarna liksom (.) jag var liksom annorlunda så de ville 

inte vara med mig de första veckorna (.) kanske i början (..) sen efter ett tag (.) det var ju så nästan hela 

sjuan (.) halva sjuan (..) sen kom ju Hanna  

När Hanna, en svensk flicka som också var ny och nervös började i klassen en bit in på 

terminen såg Hilda chansen att få en kompis och de kunde hjälpa varandra.  Klassläraren 

stöttade mycket även med kamratkontakterna och visade hänsyn till att Hilda var rädd för att 

prata inför alla. Första gången hon skulle prata inför klassen var hon mycket rädd. 

ibland så försökte jag tvinga mig liksom (..)  ja (.) jag redovisade då i början av (.) nej i sista terminen i 

sjuan faktiskt (.) det var på svenska (.) skulle man välja nånting (.) skulle den heta Hilda och bo i en vante 

/.../ så skulle man berätta om den (..) och vad den såg ut och vad den liksom (..) och jag bara stod där och 

liksom darrade (..) och alla liksom tyckte synd om mig (..) och efter redovisningen så sa de att det var bra 

liksom 

Efter ungefär ett år när hon gick i åttan kände hon sig hemma i klassen och vågade läsa och 

redovisa och kunde prata med alla.  

     Det var inte lätt att välja till gymnasiet men hon valde naturvetenskapligt program. På 

frågan om hur hon känner sig i förhållande till andra som inte har hennes erfarenhet av att 

byta land och språk och av krig och konflikt svarar hon: 

ja (.) jag känner mig mycket modigare liksom /.../ jag vågar alltid mer än vad de gör /.../ för jag har sett 

mer än vad de har sett (..) för jag liksom vågar åka till Irak mycket tidigt (..) det vågar ingen (..) vi tänkte 

åka till Irak (.) det andra året (.) ja då gick jag i sjuan (..) hela klassen tyckte (.)  nej (.) du gör inte det 

liksom (.)  men jag liksom brydde mig inte om det 

Hon har inte varit tillbaka än, men hon skulle våga. 
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5.2 Spegling av identitet i livsberättelserna 
Hemma i byn i Afghanistan trodde Yasmin att det var så världen och människorna såg ut. Hon 

kände inte till något annat sätt att vara (Bauman 2004).  I Sverige fanns människor med olika 

hudfärg och språk, andra kläder, annorlunda årstider och längd på dag och natt, det kändes 

konstigt. Noor, Falastin och Hilda visste inte mycket om Sverige innan de kom hit mer än att 

det var fred. Flickorna har med Baumans termer (2000) varit med om vagabondens tillvaro. 

De har flyttat från hus till hus och land till land av omständigheternas tvång. De har tillbringat 

en osäker tillvaro i väntan på besked om att få börja en ny tillvaro i ett okänt land. Men att det 

inte var krig där var viktigast. 

     Kriget hade nämligen inneburit att de strukturella nätverken (Dahrendorf 1979) i form av 

skola hade brustit. Noor och Hilda fick avbryta sin skolgång för att samhället inte kunde 

garantera barnens säkerhet under konflikt. De fick förlita sig till familj och släkt, de 

personliga nätverken (Dahrendorf 1979). Falastins skola i Palestina fungerade trots allt, 

samhällets nätverk höll (Dahrendorf 1979). Hon lärde sig att läsa på arabiska som sexåring 

och hade just börjat lära sig alfabetet på engelska när hon lämnade Gaza. I Yasmins hemby 

gick varken pojkar eller flickor i skolan, men mellanlandningen i Pakistan innebar något 

viktigt. Hon fick bli en skolflicka och gillade det. Yasmin beundrar den unga lärarinnan i 

Islamabad som lät dem leka för att lära. Metoderna för att lära sig och engelskan hade hon 

sedan nytta av i Sverige. Hon kände sig duktig i engelska när hon kom till den ordinarie 

klassen, trots att hon hade gått i skolan mindre än kamraterna. Hilda fick beröm för att hon 

lärde sig fort och hon jobbade ännu mer med svenskan. Uppmuntran gav självförtroende och 

grundlade inläraridentitet (Cekaite 2006:57).  

     I den nya skolan i Sverige blev det en kamp för att smälta in genom att försöka tolka de 

andras känslouttryck och handlingar för att se vad man själv ska göra. Noor, Hilda och 

Falastin beskriver känslor av skam och nervositet i den ordinarie klassen när de inte förstod, 

men också de stora segrarna över sig själva när de tog mod till sig och vågade fråga och 

redovisa. Då kom språng i språkutvecklingen och de kände att deras möjligheter blev större, 

de höjde själva sina options (Dahrendorf 1979). Att upptäcka att man har möjligheter, options, 

kan också innebära att samhället öppnar sig. Yasmin var bra på fotboll, började träna med ett 

lag och fick därmed tävla, resa och bygga nya personliga nätverk, ligatures (Dahrendorf 

1979). Hon kände sig inte heller isolerad eller sämre som hon fruktat för när hon skulle börja 

C-skolan. Där var majoriteten invandrare och hon kände sig inte utpekad. De nya kompisarna 

tog hand om henne och hon hade vänner från förberedelseklassen med sig.   
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      När man lämnar sin gamla tillvaro, urbäddas, (Giddens 1991) så lämnar man också sina 

personliga nätverk (Dahrendorf 1979). Det tar tid att bygga upp nya, men det är avgörande. 

Flickorna beskriver sina nya kompisar med värme, att ha en personlig vän är något annat än 

bara ytlig lek på raster och att jobba tillsammans i skolan. Man pratar om allt, och en effekt 

blir att man lättare lär sig det nya språket. ”Vänner är viktigt!” säger Yasmin.  Enligt 

Vygotskij (2001) växer språket mellan människorna, det finns inte bara i huvudet på en 

individ utan är det som gör individens utveckling möjlig.  

     Giddens teori om självidentitet (1991) innebär att vi blir medvetna om risker i tillvaron och 

lär oss att leva med dem utan att de får ta för stor plats i våra liv. Flickorna har upplevt krig 

och konflikt och vet att riskerna i tillvaron finns, men de har gått vidare och utvecklats trots 

allt. Det kan t.o.m. vara till fördel att inte bli skoltrött och blasé som en del av Yasmins 

klasskamrater. Man kan känna sig modig som Hilda och Falastin. De visar vagabondens 

inställning till att röra sig i världen, att även ett oroligt land kan vara hemma, och inte 

turistens ängsliga där allt måste vara tryggt (Bauman 2000). Noor och Falastin uttrycker ett 

empatiskt förhållningssätt när de önskar att ingen annan ska behöva vara med om samma sak 

och önskar fred så man inte behöver fly.  

     När man vill anpassa sig efter majoriteten är skillnaderna är subtila och det är lätt att göra 

övertramp. Hildas tankar om sina egna och de andras kläder i början visar på rädslan för det. 

Yasmin fick klippa av sitt hår och tyckte att det var svårt att tränga in sig i de nya, främmande 

kläderna innan hon vande sig.  

     Falastin och Hilda berättar om hur lärare i ursprungslandet slagits på fingrarna med linjal 

eller att de tvingats stå på ett ben med uppsträckta armar vid svarta tavlan. Skolkultur, 

pedagogik, ämnen och relationer till de vuxna i skolan kan vara mycket olika i olika länder. I 

Sverige finns en frihetlig tradition i uppfostran med förbud mot aga i både skola och hem. 

Utöver språkliga hinder kan det bli svårt att i början förstå hur man ska vara i sin nya skola. 

Koder och förväntningar på uppförande är olika. 

     Skolan kan vara könsuppdelad, som Falastins skola i Gaza där flickor och pojkar gick i 

skolan på olika tider, och man har en annan syn på hur barn av olika kön ska uppfostras än 

vad den svenska läroplanen föreskriver, där jämställdhet är ett grundläggande tema. Kulturella 

och religiösa skillnader kan liksom grupptryck ibland göra det svårt för barn och föräldrar att 

förlika sig med den svenska skolans upplägg. Det krävs tid och möjlighet till möten, 

diskussion och reflektion för att komma fram till nya ståndpunkter som man kan göra till sina 

egna (AbdelGani Petersson  2011:72, Rosell 2010:71).  
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     I valet av namn i undersökningen visar Falastin (Palestina på arabiska) tecken på 

motståndsidentitet. Den palestinska identiteten är viktig för henne (Castells 1997). Hon är från 

Gaza, har levt under ockupation och hört berättas om kriget i årsskiftet 2008–2009. Hos Noor 

kan man ana ett inslag av motståndsidentitet (Castells 1997) när hon står inför att samhället i 

Sverige stänger sina strukturella nätverk genom höjda betygskrav. Hon gör sig till tolk för 

ungdomar i sin situation, att komma till Sverige med brister i skolunderbyggnaden på grund 

av att hemlandets nätverk brast (Dahrendorf 1979), kämpa för att komma ifatt och sedan 

eventuellt se dörren till gymnasiet slå igen, på grund av en snabb förändring av kraven. Hon 

känner sig nedvärderad och blir arg.  

     Flickorna uttrycker väldigt klart att de kan se ökade livschanser i och med flykten, enligt 

Dahrendorfs teori (1979).  

jag tycker det var kanske bättre att jag fick komma till Sverige än när vi bodde i Afghanistan för då hade 

jag kanske inte utbildning eller lärt mig någonting (..) så jag är liksom glad att jag fick komma hit (.) att 

jag kom hit       (Yasmin)                                                                                                                                                                                                                                             

De slipper kriget och får möjligheter att gå i skolan och utbilda sig. 

5.3 Spegling av andraspråksutveckling i livsberättelserna 
I detta avsnitt behandlas den andra forskningsfrågan i en tematisk analys av resultatet, hur 

ungdomarna skildrar den första tidens språkförbistring, lärandeprocesser, relationer i 

förberedelseklassen och stöttning från lärare och kamrater. Resultatet relateras till litteraturen 

och i viss mån till min kunskap om hur skolan där flickorna gick var uppbyggd.  

5.3.1 Att inte kunna förstå och göra sig förstådd  

Det verkar som om den första tiden har stannat i minnet. Vissa minnen framstår klarare än 

nyare minnen och får större utrymme eftersom de är så levande, de representerar något nytt, 

betydelsefullt, känslomässigt och symboliskt (Wigg 2008:47). Flickorna har klara minnen av 

hur det kändes att vara ny i Sverige, börja på A-skolan och att inte kunna förstå eller uttrycka 

sig.  

jag var tystlåten (.) jag pratade inte mycket liksom så här med andra (.)  för jag förstod inte (..) jag bara 

log liksom så här och sen när de pratade (.) så tyckte jag de pratade för snabbt för mig (..) jag vet inte (.)  

men (.) ja  (Noor) 

det var jobbigt (..) för det enda jag lärde mig var ”jag heter Yasmin jag kom från Afghanistan” (..) det var 

det enda jag kunde  (Yasmin) 



 25 

det känns som om man är stum (..) (Skratt) ingen förstår vad man vill (..) ja (.) jag fick lite hjälp av 

kompisar /... / jag satt bara så (.) och kollade runt mig (.) ”vad säger de?”  (Falastin) 

så vi förstod ingenting fast det kändes som att man förstod vad hon sa och det   (Hilda) 

Den första perioden var de ganska tysta vilket stämmer med Cekaites klassrumsstudie av barn 

i förberedelseklass (Cekaite 2006:50). 

5.3.2 Strategier för att förstå och göra sig förstådd 

Att läsa av de andras sinnesstämningar var viktigt för Noor som inte hade någon annan som 
kunde hennes språk.  

alltså (.)  jag kollade på liksom på ansiktet om de var glada eller (.) ledsna liksom (..) när de var glada 

förstod jag liksom att det var (.) inget hade hänt för dessa  (Noor) 

Hon log och om de hon mötte också log visste hon att det var bra. Att peka på bilder och saker 

för att få förklaringar och nya ord av lärare och kamrater är en strategi som flera använt, 

tecken- och kroppsspråk en annan. Med Vygotskijs termer bad de om med mediering, att 

utnyttja tecken och verktyg i miljön som hjälp (Strandberg 2006:30). Flera fick hjälp av 

kompisar eller modersmålslärare med översättning. Ett annat sätt är att söka efter likheter 

mellan språken: 

ja (.) man fick bara gissa liksom (..)  man fick (.) liksom ”ramla” när vi spelade fotboll där på grusplanen 

då (.) ja ”ramla” jag trodde att det betydde sand (.) eller grus (..) det var ju grus där och ”ramal” det är 

sand eller grus på arabiska (..) man fick liksom gissa bara /.../ fast det var fel  (Hilda) 

Hilda gissade mycket och försökte använda sig av transfer, att aktivera kunskap från 

modersmålet för att utveckla eller använda sitt interimspråk (Hammarberg 2004:59). 

5.3.3. Lärandeprocesser i förberedelseklassen 

Flickorna talar mycket om praktiska och estetiska aktiviteter som att gå ut och lära sig nya ord 

i naturen och trafiken, plocka blommor, spela fotboll, åka pulka, sjunga, måla och pyssla. De 

tycker att de hade roligt i skolan och att de har lärt sig genom det. I dessa aktiviteter ingår 

interaktion, man gör saker tillsammans och pratar om det man gör vilket befrämjar inlärning 

enligt Vygotskij som framhåller vikten av interaktion och kreativitet i inlärningen (Strandberg 

2006:11). Även Lindberg framhåller hur viktigt det är att skolan erbjuder aktiviteter i grupp 

som en väg in i det nya språket (2005:237). 

sen när vi började skolan och då fick vi lära oss de här alfabetena och sen Å Ä Ö och så (..) (Skratt) och 

så kunde vi inte uttala dem (..) det tog en tid innan man kunde uttala dem (..)  och så när vi kom hem så 

berättade vi för mamma (.) ja (.) svenskan är så här och det kanske blir roligare när vi lär oss  (Yasmin)  
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Alfabetet, att skriva, översätta och prata svenska från början är andra saker de nämner. På A-

skolan användes utöver ren språkundervisning många metoder för att underlätta inlärningen, 

såsom bild, musik, idrott, teater, utflykter m.m. Eftersom nästan alla barnen också gick på 

fritids så fanns tid för många olika aktiviteter.  

det roligaste var att vi inte kunde vara tyst och då fick vi prata för fröken (..) det var roligast (..) och sen 

när vi fick lära oss nånting och någon kunde inte uttala det på riktigt (Skratt) (..) så det var det som var 

kul  (Yasmin)  

Ibland fick de alltså bryta av det de höll på med när det inte fungerade och läraren fick plocka 

upp en ny tråd. Efter en tyst period i början inträder ofta en period då barn kan bli bråkiga och 

högljudda. Humor, att härmas, skoja och leka med orden är andra delar av spelet i 

förberedelseklassen, man skrattar tillsammans därför att ingen ännu kan så bra svenska 

(Cekaite 2006:50f). 

5.3.4 Stöttning från lärare  

Stöttning från lärare är tillfällig hjälp som ges för att elever senare ska kunna utföra uppgifter 

själva. Den leder mot nya färdigheter, begrepp eller förståelsenivåer (Gibbons 2010:29). Den 

är framtidsinriktad och innebär något positivt för båda parter. Det blir lättare för barnet när det 

lärt sig och läraren uppmuntras av att eleven kan gå vidare.  

så vi förstod ingenting fast det kändes som att man förstod vad hon sa och det /.../ men man förstod ju 

ändå ingenting  (Hilda) 

när jag inte förstod nånting (.) och sen så bara pekade jag på nåt (.) jag kan inte förstå det här (.) och då 

Ingrid förstod och hjälpte mig och förklarade sen  (Yasmin) 

jag kommer ihåg att jag frågade en lärare vad liksom tjock betyder (..) (Skratt) då liksom (.) hon var ju 

inte mager så att hon (..) (Skratt) hon bara pekade på sin mage så här och jag bara ok och jag tyckte det 

var pinsamt /.../  men det var kul ändå /.../  fast då när det händer liksom man skäms för det /.../ jag borde 

inte ha frågat liksom (..) ”varför håller jag på?” (..) och sen tycker man synd om läraren liksom där (..) 

men sen när man blir äldre och tänker på det man tycker ”å, det var kul” (Noor) 

Vad gör läraren när det känns som man förstår när man ändå inte förstår ett ord i den första 

perioden när man inte kan varandras språk? Med Vygotskijs termer (2001) är det här exempel 

på asymmetrisk spänning och mediering, förklaringar med hjälp av alla medel som står till 

buds, artefakter, bilder och saker eller som i det sista exemplet den egna kroppen. Anpassat 

ordval och talhastighet efter mottagaren är också vanligt (Hammarberg 2004:62). Ibland fanns 

det modersmålsstöd, hela dagar om många elever hade samma språk, annars kunde det 
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komma en studiehandledare en stund i veckan. Stöttning på modersmålet är en viktig faktor 

för förståelse, språk- och kunskapsutveckling (Bülow, Ljung & Sjöqvist 1992:13, 64). 

     Noor började lära sig att läsa när hon kom till A-skolan, så hon var tvungen att klara sin 

läsinlärning på ett annat språk än sitt modersmål. 

ja (.) lätta ord liksom ros (.) blomma (..) såna här lätta saker (..) jag kunde inte läsa såna här långa ord 

liksom   (Noor)  

Individualisering och anpassning av svårighetsgrad efter person är nödvändigt i all 

undervisning, förberedelseklassen som kan vara mycket heterogen i fråga om vistelsetid i 

Sverige, ålder och förkunskaper är inget undantag. Någon har aldrig prövat att klippa med sax 

eller skriva med penna, någon behöver som Noor lära sig att läsa och andra behöver utveckla 

sina ämneskunskaper. Det är helt enkelt väldigt olika. Att erbjuda alla elever utmaningar på 

sin nivå är viktigt för deras intellektuella utveckling (Bülow, Ljung & Sjöqvist, 1992:64). 

Efter ungefär ett år gick de över till ordinarie klasser. Yasmin och Hilda berättar:  

de hjälpte mig mycket /.../ jag fick extra läxhjälp (..) och extra hjälp också (.) från en speciallärare fick jag 

och så (.) gå till henne och lära mig (.) vad betyder det (.) som de andra kunde och inte jag (..) och jag fick 

ta igen de saker som de hade gjort förra terminen och jag hade inte gjort det   (Yasmin) 

hon hjälpte mig hela tiden och frågade mig om jag inte förstod nånting (..) Så visste hon att jag var rädd 

och hon pekade inte på mig så ofta och sa att jag skulle säga någonting för alla (..) hon visste ju som man 

vet (..) så var hon med mig hela tiden och hon hjälpte mig till och med att vara med kompisar i vår klass  

(Hilda) 

Främst beskriver de hjälp ifrån läraren i form av öppenhet för frågor, förklaringar på 

långsammare, enklare sätt och hänsyn till deras situation. 

5.3.5 Stöttning från kamrater 

Kamrater emellan kan stöd till en som kan mindre på sikt betyda en ny vän att leka eller 

umgås med. Leken är enligt Vygotskij full av utvecklingszoner där lägre processer 

transformeras till högre (Strandberg 2006:67,159). I förberedelseklassen kunde kamraterna 

den första tiden erbjuda översättningshjälp om man talade samma språk, annars fick man 

använda tecken- och kroppsspråk. Att få hjälp av andra är viktigt men att själv kunna hjälpa 

andra ses också som värdefullt och stärkande för självförtroendet. Att hjälpa varandra är ett 

centralt tema hos Vygotskij som inte såg samarbete som fusk utan som en grund för inlärning 

(Strandberg 2006:58). Efterhand fick flera av flickorna kompisar i förberedelseklassen men 

det var inte alltid en med det egna språket som blev den bästa vännen. Kompisar är viktiga för 
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språkutvecklingen, man tränar på att prata svenska tillsammans, ännu mer när man har olika 

modersmål. Att ha någon från förberedelseklassen i sin nya klass kändes bra för Yasmin och 

Falastin som hade det. Noor och Hilda hade det inte men fick efter ett tag var sin ny vän. 

Falastin och Hilda fick inte så mycket hjälp av sina svenska klasskamrater i början. De kände 

sig isolerade i början. Noor och Yasmin beskriver intresserade kamrater i den nya klassen och 

det gör skillnad.  

det skulle vara lite jobbigt för mig (.)  för (.) de kunde mer /.../ jag får liksom hänga med och fråga dem 

många frågor (.) vad betyder det och vad betyder det liksom och det gjorde jag faktiskt (..) (Skratt) /.../ så 

nu när några av dem (.)  vi är fortfarande kompisar (.) och de berättar liksom om hur jag var från början 

(.) de bara (.) du frågade jättemycket saker och så det är därför du har (.) liksom (.) ja kommit framåt 

liksom (.) och jag tycker det är bra att man frågar /.../ men ibland var det svårt att förklara någonting 

tyckte de så de gick till läraren i stället   (Noor) 

Alla fyra säger att det tog ett par månader innan de kunde börja prata enkel svenska med de 

andra eleverna i förberedelseklassen. I den nya klassen på B-, H- och E-skolan tog det ungefär 

ett år innan de kände att de kunde komma in i gruppen och förstå bra och vara med på samma 

villkor som de andra men Yasmin som började på C-skolan där de flesta barnen har 

invandrarbakgrund kände sig som en i gruppen efter en månad. 

5.3.6 Sammanfattning av lärandeprocesser och relationer 

Den första periodens svårigheter var tydliga minnen för deltagarna i studien, de kunde 

beskriva hur det kändes att vara ny och vilka strategier de använt. De beskriver hur de vuxna 

och kamraterna erbjudit stöttning genom anpassat språk, varierad undervisning och 

användning av modersmål för översättning och förklaring. Det är den rent språkmässiga delen 

av relationernas betydelse. Att kamratrelationerna är mycket viktiga för hur man mår i sin nya 

skola visar sig också i resultatet.  

6 Slutsatser och uppslag till vidare undersökningar  
Många vill idag ha ett ord med i laget i fråga om barns och ungdomars identitetsbygge, 

vuxenvärlden, kamraterna, skolan, gamla och nya media och kommersiella krafter. Barn som 

nyligen invandrat står utöver det ofta mellan två vuxenvärldar utan förbindelse med varandra, 

på grund av språksvårigheter och segregation. De motstridiga krafterna grupptryck och 

assimilationstryck verkar samtidigt.  De vuxna lever i skilda världar men barnen lever sina liv 

mellan världarna också, exempelvis i skolan där barn av olika ursprung möts. Att vara ung 

och hitta sig själv kan vara svårt för alla, med fötterna i två kulturer blir valen mellan 

identitetsmodeller fler (Abdelgani Petersson 2011:63).  
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      Den första perioden i ett nytt land är känslig för individen. Mycket ska falla på plats för ett 

barn och dess familj, praktiskt, språkligt och personligt. Flickorna är positiva till sin tid i 

förberedelseklassen. Där fick de lära sig genom att göra roliga saker tillsammans. Elever med 

gedigen skolbakgrund kan säkert fungera bra i ordinarie klass från början med hjälp av 

kunniga lärare och modersmålsstöd, men resultatet tyder på att det är viktigt att kunna få 

möjlighet till en start i mindre grupp där lärarna har möjlighet och tid att anpassa 

undervisningen efter elevernas individuella behov, med tanke på att det skiljer mycket i 

skolbakgrund och tidigare upplevelser inom gruppen nyanlända. En slarvig läsning av kritiken 

mot undervisningen kan få som konsekvens att den möjligheten försvinner. Det 

rekommenderas varken av Skolinspektionen eller av Bunar (2010). Bunar beskriver utifrån 

sin forskningsöversikt en optimal lösning med frivillig placering i förberedelseklass med hög 

pedagogisk kvalitet under 6–12 månader, väl integrerad i skolan den ligger i, med ett tidigt 

och gradvis ökande deltagande för eleverna i ordinarie klasser och där det finns tillgång till en 

mentor från majoritetsbefolkningen och en med det egna modersmålet. Allt i syfte att 

”undvika segregation respektive för tidig integration, som kan sluta i ännu större segregation 

och utslagning från skolan” (Bunar 2010:110). Språkforskningen framhåller vikten av att 

undervisningen ligger på en begriplig nivå, ett snäpp över den egna förmågan. Vygotskijs 

proximala utvecklingszon och teori om stöttning (Vygotskij 2001) visar att undervisning och 

interaktion måste ligga på en nivå som inläraren med stöttning av andra kan ta in för att kunna 

utveckla sitt språk.  

     Att bygga ett nytt språk låter sig inte göras på ett år i förberedelseklass. Resultatet visar att 

det tog flickorna minst de två första åren i Sverige innan de kunde hänga med riktigt i vad 

som sades i klassrummet och känna sig accepterade i den ordinarie klassen. Det verkar 

svårare att komma till en skola där eleverna är ovana vid att möta någon med ett annat språk. 

Det visar sig att vännerna är mycket viktiga för både språkinlärningen och för hur man känner 

sig accepterad i skolan. Skolpersonalen behöver ha kunskap om de sociala processernas 

betydelse för inlärningen för att kunna skapa ett bra mottagande, och arbeta aktivt för att de 

nya snabbt ska bli fullvärdiga kamrater i klassen. Att komma med i grupper och sammanhang 

där man får tillgång till språkligt inflöde är svårt i början men avgörande för 

andraspråksutvecklingen. Skolinspektionen (2008:13) framhåller hur viktigt det är att bli 

erkänd för att kunna lära sig ett andra språk. Interkulturell pedagogik (Lahdenperä 2010:17) är 

ett sätt att förändra skolan så att alla kan känna sig likvärdiga oavsett bakgrund.  

     Uppsatsens resultat pekar på att de elever som fått studiehandledning på modersmålet haft 

stor nytta av det under den första perioden i svensk skola. Studiehandledning, undervisning i 
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svenska som andraspråk och modersmål för elever som behöver det är rättigheter enligt 

skolförordningen och de brister i organisationen som förhindrar detta borde åtgärdas.  

     Genom att intervjua elever som gått direkt ut i ordinarie klass när de var nyanlända skulle 

man kunna göra jämförelser av hur det påverkat upplevelsen av övergångar, som ju blir färre, 

språkinlärningen och relationerna med lärare och kamrater. Att undersöka hur en grupp pojkar 

upplevt sin tid som nyanlända i skolan vore intressant med tanke på att många pekar på 

problem med pojkars sämre skolprestationer. 

     Flickornas erfarenheter tyder på att det måste finnas engagemang, tid, lust, utmaningar och 

möjligheter att lära sig mycket mera än bara det som ska bedömas och betygsättas.  

  man behöver inte ha kanske roligt men (.)  man kan göra så att de har kul när de lär sig. (Yasmin) 

     Avslutningsvis vill jag framhålla det som utmärker andraspråksinlärning. Att på kort tid 

lära sig ett nytt språk, skaffa sig nya ord på allt i sin verklighet inom alla områden och att få 

kontakter för att kunna hålla jämna steg med jämnåriga i skolan och på fritiden. Min 

undersökning visar att det går lättare om man får göra det tillsammans och ha roligt på vägen. 
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Muntliga källor 

 

Intervju med Noor  2011 02 23 

Intervju med Yasmin 2011 02 24 

Intervju med Falastin 2011 02 27 

Intervju med Hilda 2011 02 24 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Inledande samtal där vi återknyter kontakten, rekapitulerar ankomstår, orsak till flykt, skolor 

de gått på, födelseland, familj mm.  

Kan du berätta något minne från skolan i hemlandet, eller från något sammanhang i 

hemlandet där du lärde dig saker om du inte gick i skolan. 

Var undervisningen i skolan på ditt modersmål? 

Kan du minnas och berätta om dina känslor inför att du skulle komma till Sverige och börja 

skolan där? 

Fick du vänta på att få börja skolan när du kom till Sverige? Hur länge? 

Kan du berätta något minne från den första dagen i förberedelseklassen? 

Kan du beskriva hur det var i början när du inte förstod vad lärarna och kamraterna sade till 

dig, och du inte kunde göra dig förstådd? 

Hur fick du hjälp av lärarna? 

Fick du hjälp av kamraterna i klassen? Hur? 

Kom du på något bra sätt att få hjälp när du inte förstod?  

Kan du berätta något minne från förberedelseklassen när du hade lärt dig lite mer svenska. 

Vad var roligt? Vad var jobbigt? 

Hur kände du dig i förhållande till de andra eleverna på skolan som inte gick i 

förberedelseklassen? 

Hur tänkte du om att börja i en vanlig klass på skolan, eller på en annan skola? 

Hur fick du veta att du skulle börja i en annan klass? 

Känner du att du var förberedd på hur det skulle bli när du gick i en vanlig klass? 

Hur gick det till? Samtal, besök eller så? 

Kan du berätta något minne från den första dagen i den nya klassen? 

Hur var det i början, kunde du förstå och göra dig förstådd? 

Hur fick du hjälp av lärarna? 

Fick du hjälp av kamraterna i klassen? Hur? 

Kom du på något bra sätt att få hjälp när du inte förstod? 

Kan du berätta något minne som du kommer ihåg från den första tiden i den nya klassen? 

Hur lång tid tog det innan du kunde förstå lärare och kamrater utan problem? 

Läsning 

Kunde du läsa när du kom till Sverige? 

Vem hjälpte dig att lära dig läsa? 
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Hur gammal var du när du lärde dig att läsa? 

Hur är det att läsa på ett språk man inte förstår? 

Kommer du ihåg det första du läste som du tyckte var roligt att läsa? 

Vilket tror du är det bästa sättet att lära sig läsa? 

Vänner 

Har du kontakt med någon vän i hemlandet fortfarande? 

Fick du någon vän i förberedelseklassen? 

Fick du någon vän i den nya klassen? 

Har du någon vän som betytt mycket för hur du har kommit in i skolan och samhället? 
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Bilaga 2 Transkriptionsnyckel enligt Ulrika Wigg (2008) 
(.) Kort paus. 

(..) Lite längre paus. 

(...) Paus längre än 5 sekunder. 

(skratt) Markerar sådant som deltagarna gör eller gester. 

/.../ Visar att en längre passage tagits bort. 

[exempel] Kommentarer tillagda i efterhand av författaren. 

När deltagaren ställer frågor, härmar eller återger yttranden markeras det med  

citationstecken. 
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Bilaga 3 Medgivanden till deltagande i undersökningen 

Deltagande i intervjuundersökning om 

Att vara nyanländ elev 

till en uppsats av Annika Karlsson Ströberg, lärare i internationell klass och 
student vid Linnéuniversitetet. 

Jag har fått information om vad jag förväntas göra och de regler som gäller 
för mitt deltagande. 

*Ingen får skadas eller kränkas av undersökningen. 

*Det är frivilligt att vara med och man kan sluta om man vill. 

*Resultatet av undersökningen kommer att användas till forskning och 
publiceras genom Linnéuniversitetet. 

*Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras för att 
inte kunna knytas till enskilda personer. 

*Jag har rätt att läsa den färdiga undersökningen. 

 

Jag deltar frivilligt i projektet och vill att mitt kodnamn ska 

vara__________________ 

 

Växjö den________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Till föräldrar 

 

Inför en uppsats som jag ska skriva behöver jag intervjua 
elever som har gått i förberedelseklass. 

De kommer att få berätta om hur de upplevde sitt möte med 
den svenska skolan, hur de ser på sin tid i 
förberedelseklassen och hur det var att sedan börja i en 
vanlig klass. 
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Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas ut. Alla 
personuppgifter som namn m.m. kommer att tas bort och 
eleverna får välja ett låtsasnamn. 

Materialet kommer att behandlas enligt de regler som 
Vetenskapsrådet har för forskning. 

Jag hoppas att Du som förälder tillåter att ditt barn 
medverkar i undersökningen och i så fall skriver under här. 

 

Vänliga hälsningar 

Annika Karlsson Ströberg 

Lärare i förberedelse / internationell klass 

och  

student vid Linnéuniversitetet 

 

Jag tillåter att mitt barn medverkar i undersökningen 

 

____________________________________________ 

Förälders underskrift  
    


