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Abstract 
I denna uppsats studeras förberedelseklassen med utgångspunkt i elevers erfarenheter kring att 

definieras som nyanländ och placeras i förberedelseklass. Syftet är att lyfta förberedelseklassen 

och definitionen – den nyanlända eleven, ur ett kritiskt perspektiv. De frågeställningar som ligger 

till grund för uppsatsen är (1) Hur kan förberedelseklassen förstås utifrån ett postkolonialt och 

poststrukturalistiskt perspektiv? (2) Hur konstrueras den nyanlända eleven som den avvikande 

andra i skolan och hur förhåller sig de intervjuade eleverna till denna konstruktion? Empirin 

som används i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med två lärare och sex 

elever. Teoretiskt utgår studien från postkolonial och poststrukturalistisk teoribildning. Här har 

den postkoloniala teoretikern Sara Ahmeds begrepp varit betydande. Studien bidrar inte med 

någon quickfix-lösning, utan syftar snarare till att utmana rådande strukturer i den svenska sko-

lan. Att definiera elever som nyanlända och placera dem systematiskt i förberedelseklasser tycks 

upprätthålla objektiva bilder, där tankar om kollektiva behov sammanlänkas med den enskilda 

eleven. 

Nyckelord: postkolonialism, poststrukturalism, förberedelseklass, nyanländ elev 
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1. Inledning  

Förberedelseklassen är en central del för många nyanlända barn och ungdomars utbildning (An-

dersson, Brynja; Melchert 2010). Förberedelseklassens struktur och form syftar till att fungera 

som en språngbräda och inslussning in i den reglerade och formella skolan (Bunar 2010, 2012; 

Andersson, Brynja; Melchert 2010). I förberedelseklassen är ändamålet att nyanlända ska få en 

introduktion inför den formella skolan och lära sig det svenska språket, samtidigt som förbere-

delseklassen ämnar utreda barns hälsa och skolbakgrund (Skolverket 2008, s. 12).   

Att definieras som nyanländ är oberoende av de skäl till varför eleven kommit till Sverige 

och hens subjektiva kunskaper, behov och erfarenheter. Det som kan möjliggöra för eleven att ta 

sig förbi förberedelseklassen är om eleven har grundläggande kunskaper i det svenska språket 

(Bergendorff 2014). Begreppet nyanländ anknyter till en definition som handlar om barn och 

unga som har en annan koppling än till Sverige inom ett visst tidsspann, som i sig inte är definie-

rat (Ibid). Detta innebär att benämningen ”nyanländ elev” omfamnar ett betydande spann barn 

och ungdomar som är och kommer bli en del av den svenska skolan. Oavsett om de kommit till 

Sverige pga. att deras föräldrar fått arbete i Sverige, om de följt med en förälder som ingått äkt-

enskap med svensk medborgare eller att de tvingats fly undan humanitära katastrofer, så definie-

ras de som nyanlända elever. I praktiken innebär detta att majoriteten av barn som kommer till 

Sverige under sin uppväxt, som inte kan tala det svenska språket flytande, placeras i förberedel-

seklass (Andersson Brynja & Melchert 2010). Förberedelseklassen ämnar ge en introduktion och 

grundläggande svenskundervisning samtidigt som undervisningen åsyftar att vara ämnesöver-

skridande (Skolverket 2008). 

1.1.  Tidigare forskning 
I forskningsöversikten Nyanlända och lärande. En forskningsöversikt om nyanlända elever i den 

svenska skolan sammanställer sociologen Nihad Bunar (2010) de studier och den forskning som 

gjorts kring elever som under sin skolgång anlänt till Sverige, dvs. de som definieras som nyan-

lända elever. Rapporten spänner över flera fält och rör allt ifrån pedagogik till sociologi (Bunar 

2010).  

 Även om en del studier har några år på nacken, går det ändå att skåda igenkännliga moti-

vationer till förberedelseklasserna som fanns 1996, med de som finns i dag, som även går att 

utläsa i det empiriska material som ligger till grund för denna uppsats. Här återfinns två funkt-
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ioner som ännu tycks vara närvarande och det är att (1) fungera som en inslussning in den for-

mella klassen och (2) ge eleverna tillgång till det svenska språket (Ibid:55). Vi återkommer till 

mekanismerna senare i metod- och analysdelen.  

Det Bunar skriver som kan anses vara av anmärkningsvärd karaktär är att det inte funnits 

några fasta ramar för när en nyanländ ska flyttas till den formella klassen, utan här har det varit, 

och är ännu, upp till den enskilda (förberedelseklass-) lärarens magkänsla att bedöma när det är 

läge för en elev att slussas vidare in i den formella klassen (Ibid:57). Utöver detta fastställer 

Bunars (2010) forskningsöversig bl.a. att barn och unga som anlänt till Sverige under sin skoltid, 

möts av en rad strukturella hinder när de börjar skolan (Ibid:55). Där lyfts även forskning, som 

har intersektionella förtecken (se Elmeroth 2014) som tyder på att exempelvis invandringsålder, 

socialt och geografiskt ursprung har betydelse för elevers framgångar i den svenska skolan 

(Ibid:66). Därmed lyckas skolan inte med att ge en likvärdig utbildning till skolans elever i dags-

läget. Detta förhållande åskådliggör ett maktförhållande i skolans vardag som i praktiken innebär 

att barn och unga inte får tillgång till en likvärdig skolgång (Ibid:67).  

 Vad tidigare forskare tycks lyfta (se exempelvis Runfors 2003) är hur elever som anlänt 

till Sverige under sin skolgång definieras som en avvikande grupp och tillskrivs negativa egen-

skaper, exempelvis att gruppen definieras som ”problematisk”. Det tycks bero på att de bedöms 

utifrån kriterier där svenska språket är den rådande normen vid kunskapsvärdering, vilket leder 

till att de som definieras som nyanlända ses som elever med svaga språkförutsättningar (Bunar 

2010 s. 25). Att eleverna definieras som en grupp med problematiska drag, är bilder och historier 

som Wellros (1992) uppmärksammar reproduceras hos såväl elever som skolans anställda (Bu-

nar 2010, s. 26). 

 Nyanlända elever definieras som problematiska offer i skolans värld menar Gruber 

(2008) och pga. sin underordnade position kan de inte på egen hand rubba skolans maktordning 

(Bunar 2010, s. 27). Det kan därför vara en betydande uppgift för forskningen, att problematisera 

de bilder som produceras och reproduceras kring den nyanlända eleven (Ibid:35). Det Bunar 

(2010) menar saknas i forskningen kring förberedelseklassen är barn och ungas egna erfarenheter 

av stigmatiserande och differentierande miljöer (Ibid:51, 65-66), vilket tolkas här som ett stöd 

för utformningen av denna uppsats. 
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1.2. Problemformulering 

En differentierande struktur har blivit en relativt naturlig del av skolan, där flera av de barn och 

unga som anländer till Sverige möts av ett systematisk särskiljande från den formella skolan. 

Syftet med denna uppsats är att reflektera över förberedelseklassen som ofta tas för att vara en 

självklarhet. Uppsatsen utgår från ett postkolonialt och poststrukturalistiskt perspektiv, där elever 

som av samhället definierats som nyanlända elever, får utrymme att uttrycka sina erfarenheter av 

förberedelseklassen. Frågor som ligger till grund för uppsatsens diskussioner är: 

- Hur kan förberedelseklassen förstås utifrån ett postkolonialt och poststrukturalistiskt 

perspektiv?  

- Hur konstrueras den nyanlända eleven som den avvikande andra i skolan och hur förhål-

ler sig de intervjuade eleverna till denna konstruktion? 

1.3. Teori 

I denna del redogörs uppsatsens teoretiska ansats. Nedan diskuteras poststrukturalism och post-

kolonialism. Teorierna har en intim förbindelse i varandra och är därför, till viss del, beroende av 

varandra, detta återkommer jag till. Grunden i denna uppfattning är att poststrukturalismen kom 

att bli startskottet för en växande kritik mot den modernstiska vetenskapen. Denna kritik skulle 

senare förgrenas i flera olika kritiska teorier och det var denna våg som kom att bli postkolonial-

ismens begynnelse (Wikström 2007).  

1.3.1. Produktionen av skillnad, poststrukturalistisk teori 

För att förstå hur den ”nyanlända” konstruerats som en sanning använder jag mig av ett post-

strukturalistiskt perspektiv. Poststrukturalismen är ett fält där rådande och etablerade sätt att 

tänka ifrågasätts och problematiseras (Harding 2008, s. 105-106). Genom poststrukturalism ses 

verkligheten som mer komplex med ständiga skiftningar, snarare än någonting fast och oförän-

derligt. Det som betraktas för att vara ”verklighet” eller ”sanning” blir här den analytiska ansat-

sen. Detta beror på att inom den poststrukturalistiska teorin är det som uppfattas vara verklighet-

en eller sanningen ständigt under förändring. Syftet med denna utgångspunkt är inte att bidra till 

en faktisk sanning, dvs. att komma med ett fast och generellt svar på hur verkligheten ser ut. Det 

som är syftet är att istället se på verklighetens komplexitet och dess ständigt skiftande natur 

(Wikström 2007, s. 51). Det poststrukturella perspektivet motsätter sig det linjära tänkandet och 
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tron på att fastställa verkligheten. Att söka förstå verkligheten genom att generalisera och för att 

passa in den i en inskränkt form, är förhållningssätt som har haft en stark närvaro i modernitetens 

framställning av kunskap. Responsen på detta är att det inte finns någon generell sanning, enligt 

poststrukturalismen, eftersom sanningen i sig själv är bl.a. beroende av den kontext den placeras 

i. Det sociala och det diskursiva är det som formar, reproducerar och omformar samhället vad 

gäller exempelvis det som anses vara naturligt (Harding 2008, s. 106). Denna teoretiska ansats 

har dock blivit kritiserad för att få världen att framstå som oordnad och dunkel (Wikström 2007, 

s. 52). Vid vågen av kritik gentemot denna teoribildning föddes förgreningar, en av dessa var 

postkolonialism, som hävdade att rådande ordningar är realitet (Ibid:53).  

1.3.2. Subjekt i relation till objektet, postkolonial teori 

I samband med nationalstaten och nationalismens upptakt stärktes diskurser om att söka påtala 

skillnad mellan människor. Under denna tid togs det fasta på olika diskursivt skillnadsskapande 

praktiker och begrepp. Ett exempel på ett begrepp som anses ligga kvar sedan denna tid är be-

greppet kultur. Där finns de som menar att kultur har kommit att ersätta ord som ras eftersom 

begreppet har en rad inneboende betydelser där syftet många gånger är att producera och repro-

ducera olikhet (Ibid:63).  

Utifrån denna teoribildning anses världen ännu vara präglad av det koloniala arvet, vilket 

också anses vara närvarande i den svenska vardagens kontext (Elmeroth 2014, s. 55; se särskilt 

Dahl 2011). I detta sammanhang ser vi att finns ständiga samhälleliga praktiker och diskurser 

som söker fastställa och kartlägga människors olika (kulturella) karaktärsdrag (jmf Wikström 

2007, s. 60). Detta innebär att det sker en glidning mellan olika bilder, så som när ”den andra” 

objektivt sammankopplas med att vara olik. Att passera som olik, innebär inte att passera som sig 

själv. Den som har makten att förskjuta subjekt, behöver inte veta något om den olike, för att den 

andre redan definierats tillhöra det kollektivt olika (Ahmed 2011, s. 35), dvs. att den främmande 

först produceras som när den definieras som främmande (Ibid:36).  

Den konstruerade olikheten som produceras och reproduceras genom glidning mellan olika 

symboler, kring exempelvis människors olika kultur, menas vara tankesätt som lever kvar sedan 

kolonialismen och har reproducerats sedan dess (Elmeroth 2014, s. 55). Detta innebär att det sker 

en glidning mellan olika symboler som rör sig i sidled, men också bakåt i historien (Ahmed 
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2011). I praktiken betyder detta att den konstruerade olikheten, i sig, ses någonting naturligt gi-

vet (Ahmed 2011; Wikström 2007, s. 61; Harding 2009, s. 113). 

Det postkoloniala perspektivet, liksom det poststrukturalistiska, kan därför sägas utgå från 

en motsättning gentemot uppfattningen om att det finns en naturligt given objektiv världsbild. 

Att exempelvis kunskap om exempelvis olikhet, ofta betraktas som neutralt och objektivt medför 

att dessa tankesätt sällan utmanas och fortsätts därför konsumeras som sanning (Ahmed 2011; 

Wikström 2007, s. 61). Genom det postkoloniala perspektivet problematiseras synen på ”objektiv 

kunskap” och definitioner kring ”hur människor är” (jmf Ahmed 2011, s. 40).  

Det postkoloniala perspektivet öppnar upp möjligheten för att dissekera själva skiljelinjen 

som producerats och reproduceras mellan det som anses vara en del av den svenska gemenskap-

en och inte. Ahmed (2011) menar att cirkulationen av imaginära bilder som skapar rädsla innebär 

att den som definierats som objektet passerar subjektet. Via rädslan reproduceras objektet ge-

nom att förskjuta det som subjektet menar sig ”inte vara”, vilket innebär att rädslan differentierar 

olika kroppar genom att den vita kroppen konstrueras som skild från den svarta (se Ibid:76-77).  

Detta betyder att rädslan skapar skiljelinjer mellan subjektet och objektet. Istället för att möta 

objektet ser subjektet det passera. I denna process skapas historier som fastnar i, eller som Ah-

med skriver - klibbar fast i, objektet och här konstrueras vissa objekt som mer skadliga än andra 

(Ahmed 2011, s. 60). Detta innebär att skillnad eller olikhet produceras i relation till något annat 

(Ibid:40). Ahmed (2011) menar att samhället värderar objekt genom att anta att det i sig självt 

innehar skillnaden, vilket grundar sig i en historia bakom produktionen av olikheten, som leder 

till att subjektet suddas ut så att främlingen istället träder fram. De symboler som brukas i sam-

hället, därför också i skolans värld, blir därav representativa för främlingen (Ahmed 2011, s. 36). 

I denna uppsats diskuteras den glidning som sker mellan bilder som sammankopplas med inne-

börden av att vara den nyanlända eleven (jmf Ibid:60).  

Skolan ses i uppsatsen som ett institutionaliserat kollektivt rum, dvs. en plats med in-

stitutionaliserade praktiker och diskurser. Istället för vithet diskuteras svenskhet som en rådande 

norm som skolan orienteras utifrån (jmf Bunar 2012, s. 8; jmf Ahmed 2012). Vithet och svensk-

het är strukturella överordningar, som anses ha koppling till varandra. Att svenskhet är något 

som antas vara en något naturligt, bidrar till att svenskhet liksom vithet, tycks vara obetänkt i sin 

överordning (Ahmed 2011 s. 137).  
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1.4. Metod 

Denna uppsats motsätter sig tron om den objektiva världsbilden, då verkligheten om samhället 

förstås som socialt konstruerad diskurs med inneboende strukturer. (jmf Wikström 2007 51-2; 

Hardning 2009). Genom att applicera det postkoloniala perspektivet öppnas möjligheten upp för 

ett underifrånperspektiv, där det ges utrymme till de som det talas om men som sällan får defini-

era sina erfarenheter i den här typen av sammanhang (jmf Harding 2008, s. 115). Denna uppsats 

hoppas på så sätt bidra med ett annat perspektiv på förberedelseklassen än den som är rådande. 

Uppsatsen tar avstamp i subjektets/individens upplevelse och söker därur utmana rådande struk-

turer (Ibid:122).  

1.4.1. Att vara forskare till en studie 
Att förstå den induktiva orienteringen som forskaren tar med sig ut i fält och vid formuleringen 

av en studie är av betydelse, eftersom detta präglar studien i sin helhet (Ahmed 2009, s. 129). 

Därför diskuteras följande frågor nedan: 

• Varför skriver jag om frågan?  

• Är jag den ”rätta” att skriva om ämnet?  

- Kan jag bidra till en mer fördjupad förståelse i förberedelseklassen som struktur 

(jmf Harding s. 114)?  

1.4.1.1. Varför skriver jag om frågan? 
Sedan 3 år tillbaka är jag engagerad i en läxhjälp- och stödgrupp, för ensamkommande barn och 

ungdomar1. Tidigt i mitt ideella engagemang började jag reflektera över den differentierande 

process som skolor upprättat i bemötandet av elever som definierades som nyanlända, dvs. förbe-

redelseklassen. Jag kan öppet erkänna att jag inte hade en aning om vad förberedelseklass var 

innan jag påbörjade mitt uppdrag, men tack vare detta, öppnades en lucka för desorientering som 

utmanade min orientering, dvs. förenklat, så förändrades min förståelse om skolans bemötande 

av nyanlända elever (jmf Ahmed 2011, s. 144-5). I mitt uppdrag fick jag kunskap kring att en 

stor del av de barn och ungdomar som kommer till Sverige under sin skoltid placeras in i förbe-

redelseklass (jmf exempelvis Andersson Brynja & Melchert 2010, s. 14).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ensamkommande barn och unga är beteckning som syftar till alla barn som är under 18 år som själva kommer till 
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I ett tidigt stadie ställde jag mig frågandes över hur barn och ungdomars första språk, kun-

skaper och erfarenheter skulle underordnas det svenska språket. Ett av förberedelseklassens pri-

mära mål är de facto läran i det svenska språket och att fungera som en inslussning in i den 

svenska skolan (jmf Bergendorf 2014). Undervisningen av det svenska språket, skulle också ske 

på det svenska språket. Under tiden barnen skulle lära sig svenska var det inte heller ovanligt att 

andra ämnen lades åt sidan (jmf Skolinspektionen 2009). 

En annan del som jag tidigt reflekterade över var förberedelseklasserna differentierande ka-

raktär. Med differentierande karaktär syftar jag här till att barn och ungdomar på systematisk 

basis särskiljs från eleverna i den formella skolan, framtill de uppnått ett ospecificerat mål, vilket 

menades möjliggjorde att eleven skulle klara av den svenska skolan. Detta var en process som 

flera barn och ungdomar som anses vara ”nyanlända” i Sverige, ska gå igenom, oavsett tidigare 

bakgrund. 

Tack vare mötet med ungdomarna och barnen som blev möjligt genom den ideella verk-

samheten har jag inspirerats till att skriva denna uppsats. Genom att ta del av deras berättelser 

om förberedelseklassen, har min syn på mottagande av nyanlända elever desorienterats (se Ah-

med 2011). Därför ämnar denna uppsats till att bereda plats åt de som det talas om och inte med.  

1.4.1.2. Är jag den ”rätta” att skriva om ämnet? 
Givetvis är det svårt och även problematiskt att skriva utifrån ett perspektiv som inte från början 

är ens egna. Jag har själv aldrig varit del av en förberedelseklass och kan därför i själva verket 

inte till fullo förstå hur det kan upplevas att vara elev i en förberedelseklass. Liksom Ahmed 

hävdar att ”främlingen” är sanningen, ser jag detsamma när jag blickar över det fält jag nu trätt in 

i. Det hade varit det bästa av världar om elever som själva gick i förberedelseklass fick till fullo, 

på egenhand, definiera sitt perspektiv. Vad Harding (2008) trycker på är att det dock är av bety-

delse att lyfta perspektiv även om perspektivet inte är mitt egna. Det beror på att berättelser ris-

kerar att inte få det utrymme som de ges här och på så sätt fortsätter ordningar och förhållanden 

att framstå som naturliga. Att inte utmana strukturer och ordningar, bara för att min position inte 

är densamma, skulle alltså kunna komma att ha en negativ effekt i synliggörandet av rådande 

hierarkier och normer. Alla människor har de facto inte lika möjligheter till att tillförskansa sig 

utrymme för att utmana strukturer, pga. rådande hierarkier per se (Harding 2008, s. 144-145).  
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1.4.2. Respondenterna och urval 

Utgångspunkten i denna uppsats är att genom elevers berättelser analysera hur skolan och skol-

väsendet producerar en objektiv bilden av den nyanlända eleven. Bilden av den nyanlända eleven 

konstrueras genom institutionaliserade diskurser snarare än eleven själv (Elmeroth 2014), därför 

är det viktigt att flytta blicken från en generaliserande bild, till subjektet själv – dvs. eleven (jmf 

Wikström 2007 s. 54; Ahmed 2011).  

I denna studie har det intervjuats totalt åtta personer, varav två lärare och sex elever som 

går eller har gått i förberedelseklass. Skälet till att jag intervjuat lärare beror på att jag behövde 

inkludera förståelse av hur en förberedelseklass rent praktiskt kan fungera. Elevernas berättelse 

är dock vägledande i analysen medan lärarnas perspektiv ses som ett komplement för att skapa 

en bredare förståelse. 

Att studien utgått från totalt åtta respondenter beror först och främst på att studien är kvali-

tativ, därav blir antalet respondenter färre. Detta grundar sig i att var individ ska få utrymme att 

definiera sina svar och perspektiv kring frågor som ställs, på ett djupare plan (Hennink et al 

2011, s. 88). Den kvalitativa metoden öppnar alltså upp för en fördjupad förståelse som är av 

betydelse vid närmandet av en upplevelse eller ett fenomen (Ibid:90).  

Eleverna fick jag i kontakt med på olika sätt, dels genom att jag gick ut med en förfrågan 

till flera skolor inom Skåneregionen. Jag gick även igenom mitt egna nätverk eftersom jag själv 

känner en del elever som går och har gått i förberedelseklass (jmf Ibid:99). Elevernas ålder 

sträcker sig från 10-18 år. Åldersspannet var från början menat att vara brett, med syftet att söka 

omfamna varierande perspektiv kring hur en förberedelseklass kan se ut och hur det kan upple-

vas att gå i en förberedelseklass. Att studien även utgår från elever som är 18 år beror på att även 

IVIK2 i sammanhanget definieras som en förberedelseklass (jmf exempelvis Skolinspektionen 

2009, s. 20). När jag kom i kontakt med elever under 15 år formulerades en medgivareblankett 

som senare skulle gå ut till föräldrar, vi återkommer till denna senare under avsnittet etisk dis-

kussion (jmf Ibid:97, Vetenskapsrådet 1990). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Att gå i en IVIK klass skiljer sig en aning från förberedelseklassen i grundskolan. I IVIK-klassen är det menat att 
eleverna ska läsa upp sina betyg för att senare kunna ta del av en gymnasial klass. Dock är konceptet detsamma, att 
alla lektioner sker på det svenska språket samtidigt som eleverna särskiljs och separeras mer eller mindre från den 
formella skolan med motivationen att eleven är nyanländ (se exempelvis Skolverket 2008; Skolinspektionen 2009).   
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1.4.2.1. Lärarna 

Vad gäller val av lärarrespondenter så kontaktades de två lärare genom mitt informella nätverk 

(jmf Ibid:99). Målet med lärarna var att de inte enbart skulle jobba på olika skolor utan också 

olika kommuner, då förberedelseklassen skiljer sig från skola till skola, kommun till kommun (se 

exempelvis Bunar 2010; Kästen-Ebeling & Otterup 2014).  

Vid användning av det material som lärarna uppgav vid intervjutillfällena, är inte min me-

ning att inte kritisera lärarna personligen, utan lärarna ses som en del av en struktur och det är 

strukturen som granskas utifrån ett kritiskt perspektiv och inte lärarna själva (jmf Ahmed 2012; 

jmf Bunar 2010 s. 27).  

1.4.3. Etisk diskussion 

All den information som uppgavs av respondenten behandlades konfidentiellt (Vetenskapsrådet 

1990, s. 12). För att försäkra att respondenter inte blir utelämnade har deras namn bytts ut till 

andra och när respondenten uppgav exempelvis namn på lärare, skola, kommun eller annan in-

formation som skulle kunna vägleda läsaren till respondenten, skrivs istället ”kommunen”, ”sta-

den” eller ”läraren”. Utöver det uppges inte närmre var studien genomförts än just att benämna 

att den gjorts i Skåne (Hennink et al 2011, s. 63).  

1.4.3.1. Medgivareblankett 

Liksom jag nämnde ovan vänder studien sig också till elever som är under femton år. För att in-

tervjua elever som är under femton år måste föräldrarnas samtycke ges (Vetenskapsrådet 1990, s. 

9). Därför formulerades en medgivareblankett (se bifogad bilaga 1), där föräldrarna helt enkelt 

fick bekräfta i sitt samtycke till att just deras barn skulle intervjuas. Responsen var stor, vilket 

innebar att inte alla elever kunde intervjuas. Vad gäller formuleringen av medgivareblanketten 

var det viktigt att söka formulera den så enkelt och samtidigt tydligt som möjligt. Medgivare-

blanketten formulerades på svenska, vilket givetvis är problematiskt eftersom jag inte hade nå-

gon aning om hur bra föräldern var i det svenska språket (Hennink et al 2011, s. 148-149). Hur 

kan jag då försäkra mig om att föräldern som skriver under handlingen tillfullo är medveten om 

vad hen skriver under? Dock fanns varken resurser i tid och ekonomi att få den översatt till andra 

språk, vilket är givetvis negativt vid säkerställandet av ett absolut samtycke från föräldrar. Jag 

fick tillbaka en stor del av medgivareblankettena underskrivna av föräldrar, därför förlitade jag 
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mig på att de tillgängliggjort och tagit del av innehållet i blanketten, särskilt eftersom barnen jag 

intervjuade, kunde så pass bra svenska. 

1.4.3.2. Samtycke  

I början av varje intervju tydliggjordes att samtycke gällde. Var respondent informerades 

deras möjlighet att närsomhelst under intervjun avbryta. Respondenterna fick själv välja om in-

tervjun skulle spelas in eller ej (Vetenskapsrådet 1990, s. 10). Samtliga intervjuer spelades in 

förutom den första, då den var en pilotintervju. Dock fick respondenten i pilotintervjun själv se 

det färdiga resultatet när intervjun skrivits ner. Där och då frågades om samtycke till den inform-

ation som skrivits ner. Denna information var något som godkändes av respondenten, med vissa 

tillägg och omformuleringar.  Vid intervju av den ena läraren, uppgav respondenten information 

när inspelningen stoppats. Jag frågade respondenten därefter om det var okej ifall jag använde 

den information delades och då gav läraren sitt medgivande.  

Beroende på respondentens närvaro vid intervjutillfället så skilde sig intervjutiden åt. När 

jag uppmärksammade att svaren började tappa innehåll och myrorna började krypa i benen hos 

de yngre barnen valde jag att avsluta intervjun och tacka eleven för sitt deltagande. Detta innebar 

att intervjuerna skilde sig i tid från 25 minuter till 1 timme. Vad gällde intervju av lärare så för-

sökte jag enbart vara anpassningsbar efter schema och deras möjlighet att delta och därför skiljer 

sig även tiden här på 45 minuter till 2 timmar. Även om tiden skiljer sig finns där ändå ett djup 

och en kvalité i respondenternas svar som är av betydelse utifrån ett analytiskt perspektiv 

(Hennink et al 2011, s. 68-69). Inför och under intervjun informerades respondenterna kontinuer-

ligt om betydelsen gällande deras eget samtycke och att de kunde avsluta intervjun när de helst 

ville (jmf Ibid:63-64). 

1.4.3.3. Språk 
Mitt förstaspråk är svenska, jag talar även engelska, vilket jag gjorde under en intervju. Även om 

alla respondenter talade flytande svenska så fanns risk för missförstånd. Om jag upplevde att 

respondenten inte förstod vad jag sa, så försökte jag hitta andra sätt att förklara samma fråga. 

Eftersom våra kunskaper skiljde sig åt i det svenska språket uppstod olika maktpositioner. För att 

försöka utjämna min position så gott jag kunde riktade jag kritiken mot mig själv när en respon-

dent inte förstod vad jag sa, vilket jag anser var och är berättigat. Det beror på att om inte jag 
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kunde tillgängliggöra det jag säger, så tappar dialogen kraft. Det fanns övervägande om tolk, där 

fanns dock tre skäl till att översättare uteblev:  

1. Att respondenten skulle känna sig bekväm var viktigt. Att ha två stycken som sitter och 

intervjuar riskerar att vara pressande för den enskilde.  

2. Det fanns inte resurser nog, varken ekonomiska eller tidsmässiga. 

3. Alla elever kunde tala svenska och i ett fall funkade det engelska språket då respondenten 

talade det flytande.   

1.4.4. Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. För att testa intervjuguidens frågor genom-

fördes en pilotintervju, där jag helt enkelt bad en elev som varit en del av en förberedelseklass 

om hen kunde delta i en pilotintervju (jmf Hennink et al 2011, s. 120). Hens reflektioner används 

också i denna studie, eftersom hen bidrog med intressanta perspektiv. Efter pilotintervjuns ge-

nomförande valde jag att stryka frågor som handlade om familj, vänskapskrets och valde att ute-

slutande fokusera på förberedelseklassen. Detta berodde dels på att försöka undvika ämnen som 

kunde vara av extra känslig karaktär3 och även för att försöka snäva av intervjuerna så att de inte 

blev för omfattande eller hamnade utanför ämnet. Skälet till att det just gjordes en semistrukture-

rad intervju med en temaformulerad guide för att intervjuerna skulle hålla sig inom ämnet 

(Ibid:114). 

1.4.4.1. Intervjutillfället 

Vid intervjutillfällena skilde sig miljön åt, vilket berodde på att jag träffade respondenterna i 

olika sammanhang. En intervju spelades in över telefon, resten av respondenterna träffade jag. 

Den mest problematiska miljön jag utförde intervjuer i var då jag besökte en skola. Vi fick till-

gång till ett rum som var ett mellanrum till tre kontor. Detta innebar ett spring mellan rummen 

och ibland kom dessutom personalen in i vårt rum, där jag och respondenten satt, och pratade om 

sådant som när de skulle gå på lunch. Det fanns inte möjlighet att säga till personalen att de inte 

fick vara där. Jag ville visa uppskattning samtidigt som att jag inte ville vara till besvär gentemot 

skolan, men ändå var jag tvungen att se till det konfidentiella.  Därför togs då istället en paus i 

intervjun. Den negativa aspekten av detta var att både jag och eleven blev obekväma av de utom-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Jag hade ingen kunskap om respondenternas bakgrund, frågor om exempelvis familj och vänner skulle därför 
kunna bli känsliga.  
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ståendes närvaro, men jag försökte ändå lösa situationen så gott det gick genom att helt enkelt 

där och då försöka prata om något annat än frågorna.   

 

1.4.5. Bearbetning av data 

Att spela in intervjuerna var ett sätt att undgå missförstånd och underlätta transkribering. När 

intervjuerna transkriberats kodades de efter teman som kunde användas som överskådliga kate-

gorier för samtliga intervjuer. De övergripande temana i detta arbete var form och struktur som 

fastställas nedan (Ibid. 223).  

1.4.5.1. Begreppsbestämning 
Med informell skola syftar jag till förberedelseklassen. Att den omnämns som vilket beror på 

dess oreglerade existens. Den formella skolan syftar till den ordinarie skolan. Skälet till att de 

olika formerna benämns som informell och formell är ett tydliggörande om den särskiljning som 

görs i och med denna organisering vid bemötandet av nyanlända elever. 

Med struktur syftas i sammanhanget till den strukturella organiseringen som förberedelse-

klassen innebär, dvs. en omfattande särskiljning som görs mellan elever. Form diskuteras ge-

nomgående som den designen på undervisningen i förberedelseklassen som omsätts i praktiken, 

dvs. att all undervisning sker med det svenska språket som överordnat (jmf Kästen-Ebeling & 

Otterup 2014). 
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2. Analys 

Fanny: […] Vad skulle du säga är förberedelseklassens funktion? 

Märta: [skratt] Förberedelse är precis vad f ö r b e r e d e l s e [bokstaverar] säger. Förberedelse för att 

kunna klara av den svenska skolan.                    

Märta var vid tiden då intervjun ägde rum, specialutbildad lärare inriktad på att undervisa elever i 

svag svenska. Märta menade då att förberedelseklassen var viktig för att ge de nyanlända elever-

na en övergång in i den svenska skolan, men vad är det eleverna egentligen behöver för att klara 

av den svenska skolan? Denna fråga kan te sig särskilt intressant, eftersom samtidigt som förbe-

redelseklassen till stor del institutionaliserats, dvs. att den tas ofta för att vara en naturlig del i 

mottagandet av nyanlända elever, finns där inga tydligt definierade krav, mål och förväntningar 

på elever som placeras i förberedelseklasser (Skolinspektionen 2009, s. 14; Bunar 2010). 

Ovanstående motsättning gällande den organisatoriska strukturen, förberedelseklass, kan i sig 

anses problematisk. Nedan görs en fördjupning i ämnet, vars syfte är att se hur förberedelseklas-

sen lägger grund för en differentierande skolmiljö.  

2.1. Stödåtgärd eller differentierande struktur? 
Denna del fördjupar sig i frågan – vad kan förberedelseklassen, som struktur, ha för betydelse för 

den enskilda eleven i praktiken? Syftet är att problematisera förberedelseklassen utifrån ett un-

derifrånperspektiv där den diskuteras som en differentieringsprocess mellan elever. Vidare inne-

bär detta att uppsatsen söker åskådliggöra vad som ofta tas för att vara naturlig och givet, i syfte 

att väcka tankar kring bemötandet av nyanlända elever i skolan. Det innebär att förberedelseklas-

sen som åtgärd utmanas och även så gör den generaliserade bilden av den nyanlända eleven (jmf 

Wikström 2007, s. 46). Här söker jag synliggöra hur den nyanlända eleven definieras som objek-

tet, genom en glidning mellan olika bilder och symboler och hur detta kollektiv sammankopplas 

med subjektet – dvs. eleven själv (Ahmed 2011). 

2.1.1. Uppmärksammandet av skiljande  
I mitt ideella uppdrag började jag tidigt ställa mig frågor som – varför definieras elever som ob-

jektiv grupp i syfte att särskilja och separera dem (mer eller mindre4), oberoende av deras subjek-

tiva kunskaper, erfarenheter eller, för den delen, behov, från den formella skolan, till avskilda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Vad jag menar med ”mer eller mindre separerade” är liksom diskussionen som tidigare nämnts, att förberedelse-
klasser ser olika ut, där finns både klasser som är helt separerade från den formella skolan och de som är en kombi-
nation formell skola och förberedelseklass.  
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lokaler och rum, in i informella och oreglerade klasser? (se Skolverket 2008, s. 11)? Jag fick lära 

att i dagens skola behöver ingen först veta något om den nyanlände eleven, för att märka eleven 

som något avvikande och annorlunda (jmf Leòn 2001). Den elev som kommer till Sverige under 

sin skolgång definieras som annorlunda i samma veva som hen börjar i den svenska skolan (El-

meroth 2014). Eleven kategoriseras med objektiva antaganden, dvs. att det sker en glidning då 

subjektet – eleven förknippas med andra subjekt men också historier, symboler och bilder som 

kan vara oberoende av själva subjektet – eleven (Ahmed 2011). När eleven träder in i skolan som 

nyanländ, finns där alltså redan reservoarer med bilder om vad det innebär att vara nyanländ. I 

Skolverkets allmänna råd, gällande mottagandet av nyanlända elever, nämns antaganden som 

anses rama in nyanlända som en kategori (se Skolverket 2008, exempelvis s. 7, 10-11). Bilderna 

som producerats kan vara imaginära, men är bilder som har kopplats samman med den nyan-

lända eleven (Ahmed 2011). Enligt Ahmed skapas därför den andre, som i detta fall är den nyan-

lände, som något främmande först när hen definieras som avlägset och främmande. Objekt re-

produceras därför ur de sociala relationer som de har producerats genom (Ahmed 2011, s. 36).   
 Fanny: Vill du berätta för mig om de olika klasserna som du går i? Du kanske kan börja med för-

beredelseklassen…? 

Fatema: Ja, alltså förberedelseklassen är typ bra. Vi känner oss trygga där för att, ingen är typ… 

om man säger något fel, skrattar man inte men om man säger något fel i den andra klassen då bör-

jar de skratta, för de tror att man inte kan svenska. […] 

I och med att Fatema går i förberedelseklass, verkar det som att hon upplever att de andra elever-

na sammanlänkar henne med underordning. Bilder som producerats och kopplats samman med 

innebörden att placeras i förberedelseklass, tycks sammankopplas med Fatema, pga. att hon 

märkts som den nyanlända eleven med särskilda behov (jmf Ahmed 2010). Notera att detta inte 

behöver betyda att behoven är Fatemas personligen (Ibid). Glidningen mellan objekt och subjekt 

leder till att elever i den formella skolan redan har en bild av henne och hennes kunskapsnivå, 

vilket verkar vara svårt att komma ifrån. Det kan bero på att förberedelseklassen som organisat-

ion anses bemöta behov som finns uteslutande hos det konstruerade objektet - den nyanlända 

eleven. Det kan därför vara intressant att ställa frågan, bemöter förberedelseklassen elevers be-

hov (jmf Elmeroth 2014)?  
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2.1.2. Särskiljandets motivation 
I tidigare rapporter och upprättade handlingar/styrdokument kring förberedelseklassen, går det 

att utläsa tvetydiga och svårfattliga motivationer till varför barn och unga placeras in i förbere-

delseklass. De främsta och tydligaste skälen till att eleverna placeras i förberedelseklass tycks å 

ena sidan vara att de ska lära sig det svenska språket å andra sidan att eleverna ska, i lugn och ro, 

slussas in i den formella skolan (se exempelvis Bunar 2010, s. 55; Bunar 2012; Kästen-Ebeling 

& Otterup 2014). Senare återkommer uppsatsen till det språkmässiga för att här enbart ägna oss 

åt inslussningsmekaniken.  
Kabiri: […] jag vet att det är en bra klass [den informella], den är bättre än vår klass [den formella] 

för att där säger de fula ord och det är alltid bråk. Men det är bättre att jag går två dagar i klassen 

[den formella] och två dagar i förberedelseklassen.  

Att särskilja elever ur den större gruppen elever motiveras återkommande med att de nyanlända 

eleverna ska aktas genom att mötas av och placeras in i en trygg miljö (Bunar 2010, s. 54). Båda 

de lärare som intervjuades till denna uppsats föreföll ställa sig bakom denna motivering. Under 

intervjun började läraren Eva relatera förberedelseklassen som en skyddad verkstad, där det både 

finns utrymme att se varje individ, samtidigt som att elever som kommer till Sverige är utsatta 

för andra barn på skolan.  
Eva: […] det är ju lite skyddad verkstad ändå för man har ju, om man har… jag har haft nu 8 barn, 

de har tillgång till pedagog hela tiden, 8 barn hinner man med på ett helt annat sätt än om man har 

22-25 eller fler barn va, så någonstans blir det ju en väldigt trygg miljö […] 

- 

Eva: . […] jag läste en bok, […] ”Jag har inte bett om att få komma” och den handlar om en finsk 

kille som kommer till någon förort utanför Stockholm och den [boken] var rent vidrig. Den var så 

otäck […] när man tänker på hur utlämnad den här killen var, både för sina föräldrars resa till Sve-

rige […] sedan till den miljön som han hamnade i. Den var så full av grymheter. Den gjorde lika 

starkt intryck på mig som till exempel när jag läste ”Flugornas herre” och de krafterna som kan 

verka där när det blir satt liksom sådär riktigt på sin spets, hur barn kan också vara grymma, att de 

inte är snälla och goda […] då tycker jag att de [nyanlända eleverna] kan gå hos mig i en förbere-

delseklass så har de det så oerhört mycket bättre, men det är ett subjektivt tyckande. 

Implicit uttrycker Eva att barnen måste ges skydd från de andra eleverna på skolan, för att de inte 

ska bli utsatta för deras grymheter. Evas klass var helt separerad från den formella skolan. Märta, 

den andra lärarens klass var däremot av den formen att eleverna hade både lektioner med den 

formella klassen och informella klassen. Grundmotiveringen till denna typ av organisering vara 
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att hindra den ”isolering” som annars menas riskerar att bli (jmf Andersson Brynja & Melchert 

2010). Märta motiverade organiseringen på följande sätt:  
Märta: […] att de är ute i [formella] klasserna, det är för att vi vill integrera dem, så att de inte blir 

som en fullständig chock, så att man inte ska ta det som… De ska inte känna sig som isolerade el-

ler speciella eller konstiga, de ska vara en av skolans elever.    

Skälet, menar Märta, till att eleverna också placeras in i formella klasser parallellt med förbere-

delseklassen är för att de inte ska känna sig avvikande från den formella skolans elever, utan att 

de ska känna sig som en del av skolans elever, samtidigt som organiseringen syftar till att mot-

verka ”chock” hos de nyanlända eleverna. Dock kan vi reflektera över vad det är för chock som 

Märta syftar till, vilket möjligen blir klarare när hon redogör för sin ambivalens inför denna or-

ganisering. Samtidigt som organiseringen syftar till att underlätta för elevernas ”inslussning” i 

skolan, rubbas också den skyddande verkstaden som (o)säkrar elevernas engagemang och lust 

gentemot skolan: 
Märta: […] det blir en lättare övergång. […] det finns en problematik med det för så länge elever-

na går i förberedelseklass så arbetar de med lust, med vilja, med motivation och de uppför sig 

normalt, så som vi förväntar oss att elever ska uppföra sig. Efter en tid, eller så fort de börjar prata 

lite mer svenska och är ute i sina klasser mer och mer, då upptäcker vi att där händer någonting 

och vad händer? Jo vad händer är att de anammar de andra elevernas beteende. De anammar ty-

värr studiemotivationen som är hos många ganska låg. ”Hemmaarbete, vad är det?” […] Detta är 

min erfarenhet, mina iakttagelser tillsammans med mina kollegor […]     

Märta uttrycker explicit att det finns en motsättning ute på skolorna, i samband med att elever 

från hennes klass blir allt mer delaktiga i den formella skolan. Den informella klassen tycks vara 

frånkopplad det klimat som råder ute på skolorna. Lösningen kan möjligen därför anses vara 

inkonsekvent. Det beror på att det finns förväntningar kring elevens kapacitet att foga sig, för att 

passa in i skolans gemenskap samtidigt som de som definieras som nyanlända elever samman-

kopplas kollektivt och även med att vara ”avvikande” från den formella skolans elever (Elmeroth 

2014; Ahmed 2011: Bunar 2010). Motsättningen är något som Hawa lyfter, Hawa gick själv vid 

tiden för intervjun parallellt i en informell och i en formell klass. 
Hawa: Och… Ehm… jag vill känna så som de känner i [den formella] klassen, för de tror att jag 

inte kan, att jag inte kan någonting och så… 

Hawas vilja att passa in i skolmiljön, att ”känna som de” i den formella klassen kan möjligen 

förstärkas av andra rådande strukturer som lägger grund för särskiljande. Till en början klassas 

den nyanlända eleven som utanför (Skolverket 2008), vilket innebär att de nyanlända eleverna är 
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de som, sammanlänkas med att vara de avvikande och blir därför avvikande. Detta innebär att 

det är eleven som definierats som nyanländ och inte skolan som ska ansvara för anpassning (Bu-

nar 2010; Leòn 2001; Elmeroth 2014).  

Dock bör eleven, enligt skolverkets råd, få stöd i ansträngningen att passa in i skolans 

gemenskap med hjälp av integrationsassistenter (jmf Ahmed 2012). I de allmänna råden om-

skrivs integrationsassistenterna som väl utvalda mentorer och faddrar som ämnar att ”underlätta 

elevens väg in i klassens och skolans gemenskap” (Skolverket 2008, s. 11). Samtidigt som ele-

ven definieras som avvikande, förväntas även skolans personal bemöta eleverna med respekt för 

deras annorlunda ”kulturella erfarenheter” (Ibid:10). Därför tycks den nyanlända fastställas som 

bärare av det avvikande som måste få hjälp för att passa in (Elmeroth 2014; Leon 2001; Bunar 

2010).  

2.1.3. Strukturella hinder och individen 
Där finns inga krav på skolans arbete vad gäller att synliggöra och motarbeta strukturella barriä-

rer (jmf Bunar 2010). Det krav som finns är att alla ska behandlas lika och inte diskrimineras 

pga. socialt konstruerade kategoriseringar som exempelvis ras och sexuell läggning/orientering 

(Skollagen 8§). Förberedelseklassen reproducerar dock legitimeringen av olika behandling som 

hämmar barns utveckling (Bunar 2012). Denna legitimering av olika behandling beror på att 

strukturen utgår från antagande om objektiv avvikelse och genom detta motiveras även särskilt 

bemötande gentemot de som konstruerats som olika (Ahmed 2012). Det är inte enbart på en ad-

ministrativ nivå, utan i skolan som institution i stort, konstrueras och reproduceras olikhet, vilket 

också tycks sipprar över på sociala relationer inom skolan (Bunar 2010). Detta kan minska ele-

vens möjlighet att framställa sig som självdefinierat subjekt bland skolans vardag. Hawa hävdad 

att andra elever på skolan inte visste vad eleverna ägnade sin tid åt i förberedelseklassen, vilket 

också förstärkte hennes egen utsatthet, menade hon.   
Hawa: […] de tror att vi lär oss alfabetet och sådana saker… De vet inte att vi får det här och de 

har inte gått till förberedelseklassen för att veta vad vi gör i förberedelseklassen.  

Fanny: Pratar du med dem om förberedelseklassen? 

Hawa: Nej jag har inte pratat med dem… och om jag pratar med dem så säger de fula ord igen för 

att de inte förstår…  

Genom att få vara del i en förberedelseklass, samtidigt som Hawa även går i en formell klass, får 

hon ett alldeles särskilt perspektiv eftersom hon själv får en inblick i vad som händer i de olika 
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klasserna som separerade rum och även vad som händer i rummet däremellan. Att de andra ele-

verna på skolan inte få ta del av förberedelseklassen och dess syfte, leder till att eleverna som 

inte är en del av förberedelseklassen, utan är enbart en del av den formella klassen, inte vet vad 

den informella skolan innebär. Det verkar istället uppstå en kunskapslucka som fylls med histo-

rier som klibbar fast i objektet den nyanlända eleven vilket innebär en glidning då hon samman-

binds med andra subjekt, historier och bilder (Ahmed 2010). Liksom tidigare nämnts behöver 

detta inte vara historier som har en verklighetsförankring eller beskriver Hawa personligen, utan 

detta kan vara påhittade historier, historier som dessutom levt kvar över tid (Ahmed 2010; El-

meroth 2014).  

De elever som går i kombination informell och formell klass, som intervjuats i denna stu-

die, uttryckte en gemensam utsatthet för andra elevers trakasserier (jmf Bunar 2010, s. 110; jmf 

Skolinspektionen 2009, se särskilt s. 16). Den trygga stunden i skolan tycks därför falla innanför 

förberedelseklassens timmar (jmf Bunar 2010, s. 54). När Maryam som vid tiden för intervjun 

elev i en förberedelseklass av samma karaktär som Hawa, fick frågan om vad som var det bästa 

med förberedelseklassen i jämförelse med den formella klassen, svarade Maryam:  
Maryam: I den andra [den formella] klassen säger de fula ord men här i förberedelseklassen är alla 

snälla och förstår dig. För att om jag säger något fel, skrattar alla åt mig i [den formella] klassen.  

När produktion och reproduktion, av objektiverande diskurser, som också kan ses som historier 

kring den nyanlända eleven, kopplas samman med elever som kommer till Sverige tycks histori-

erna förvandlas till ett naturligt faktum om den som angivits som annorlunda. I förenklad form, 

imaginära historier som producerats tycks antas vara en objektiv sanning, vilket skapar en utsatt-

het för de som definierats som nyanländ elever (jmf Ahmed 2011, s. 36). Att synliggöra och 

motarbeta objektiverade bilder som klibbat fast i den nyanlända eleven, verkar inte vara ett om-

råde som skolan som institution och organisation explicit arbetar med, utan snarare motsatsen. 

Möjligen kan rädslan eller skammen, som Ahmed (2011) skriver, orsaka att strukturella hinder 

sopas under mattan, just för att det betraktas vara obekvämt och ansträngande att reflektera över 

(se även Dahl 2011). Detta kan i sig innebära att problematiken som ligger hos skolans oförmåga 

att skapa en likvärdig och trygg skolgång, skjuts över på de som särskilts av skolan, dvs. de ny-

anlända eleverna. Att inte erkänna strukturer och att istället se dem som ett ickeproblem, röjer 

vägen för reproduktion av den nyanlända eleven som kollektivt objekt, eftersom den nyanlända 

eleven förväntas att smälta in i en underordnad position (Elmeroth 2014; Leòn 2001). Det tycks 
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inte enbart vara en reproduktion av objektiva bilder som cirkulerar enbart hos skolans elever, 

utan i skolan som organisation i stort (Bunar 2010, Skolinspektionen 2009).  
Eva: […] jag är övertygad om att när de då får ett barn [nyanländ elev] och där de då tycker att 

”oooh men de fattar ju ingenting” då är det ett tecken på att de [lärarna] inte har den minsta förbe-

redelse för vad det innebär […].         

Det som kan tyckas vara av betydelse att lyfta här är att Eva berätta om sin övertygelse att lärar-

na, som inte är en del av en informell klass, inte har någon förberedelse inför att ta emot nyan-

lända och att okunskapen verkar bringa problematiska motsättningar i skolans miljö, där de som 

märks som nyanlända elever hamnar i kläm. Märta uttryckte även hon en besvärande bild gäl-

lande lärare som motsatte sig att ta emot nyanlända elever. Hennes reflektioner ledde till att hon i 

nästa andetag ”per automatik” började argumentera för hur hennes elever i förberedelseklassen 

var mer ambitiösa och kunniga än eleverna i den formella skolan. Märta uttryckte frustration 

inför de andra lärarnas inkompetens kring nyanlända elever och hur de istället styrdes av sina 

förutfattade meningar (jmf Bunar 2010). Det tyder på att i skolan reproduceras den nyanlända, 

den andre eller främlingen samtidigt som eleven lindas in i bilder som antyder problem (Bunar 

2010, Elmeroth 2014; Leòn 2001).  

2.1.4. Att märkas som olik 
Förberedelseklassen tycks bli som en slags institutionalisering, eller normalisering, av likhet re-

spektive olikhet, vilket tycks märka de elever som inte bedöms passa in i normen, då de blir sys-

tematiskt märkta som ”olika”, ”avvikande”, ”utsatta” och ”påtagliga” (Puskas & Ålund 2013). På 

institutionaliserad basis tycks nyanlända förknippas, på så sätt, genomgående med underordnade 

egenskaper och kategoriseras därigenom i positioner som lokaliseras utanför skolans gemenskap 

(Skolverket 2008, s. 10-11; Puskás & Ålund 2013; Bunar 2010, 2012).  

Att de som definieras som de nyanlända eleverna ska placeras i förberedelseklass för att 

de själva inte ska uppleva ”förvirring” (Skolverket 2008, s. 10-11), tycks snarare skapa en splitt-

rad distans och en förvirring inom skolan som institution, samtidigt som delningen mellan den 

formella och informella skolan som varar över tid främjar känslor av att vara den avvikande i 

relation till svenskar (jmf Bunar 2010; Idres):  
Idres: […] Det är som två nationer, immigranter och svenskar. Men om de blir vänner med varandra 

blir de samma nation, som vänner. Så ja… alla som kommer till Sverige borde få känna sig som… Jag 

vet att han är från Syrien eller Kenya eller Afghanistan eller någonstans ifrån ute i världen men han 
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borde få känna att han är svensk, det är mitt land och det här är mitt folk, han borde få känna så… Inte 

”oooh han är svensk” eller ”han är från Syrien” De borde skapa ett system för detta.  

Vid tiden då Idres intervjuades var han elev vid en IVIK-klass, vilket var en klass som han be-

skrev som totalt avskild från de andra eleverna och deras lektioner på skolan. På skolan ansåg 

han att det saknades ett system för att generera möten och så som systemet var utformat främja-

des istället skilda kategorier, eller för att använda hans ord - två olika ”nationer” i ett och samma 

land. Den ena nationen bestod av ”immigranter” medan den andra bestod av ”svenskar”. Hans 

förklaring till att två skilda nationer reproducerades, var att eleverna i de olika nationerna aldrig 

fick chansen ”mötas”, för att – ”bli vänner med varandra”.  Idres diskussion om mötet påminner 

om vad Ahmed skriver om, betydelsen av att låta främlingen anlända, dvs. att låta den som 

märkts som främling nå fram, för att synliggöras och mötas i dialog, istället för att låta subjektet 

passera som objektet dvs. främlingen, för att smälta in och osynliggöras i imaginära 

”(o)sanningar” (Ahmed 2011; jmf Skolinspektionen 2009).  

2.1.5. En (icke)fråga om tid 
Många elever placeras i förberedelseklassen en längre tid. Vid tiden för uppsatsens genomfö-

rande diskuterades att korta tiden och befästa tidsramar (Eriksson 2014). Tiden skulle jag hävda 

har betydelse, men det jag särskilt vill lyfta efter att ha lyssnat in på alla elevers berättelser är att 

tiden har betydelse oavsett hur lång tid eleverna placeras in i förberedelseklass (jmf Bunar 2012). 

Grunden i argumentet är att - genom en organisering som förberedelseklass definieras eleven 

som avvikande. Oavsett tiden i förberedelseklass, pekar organiseringen på skillnad, en skillnad 

med över och underordning (Elmeroth 2014). Förberedelseklassen är ett stadie som eleverna är 

menade att kämpa sig förbi, samtidigt som de nyanlända också förväntas gå i denna en viss tid 

pga. av att det är de som fastställas som avvikande kollektiv, som inte passar den svenska sko-

lans ramar (Leòn 2001, Skolverket 2008). Efter 4 månader skiftade Renin skola från A- till B-

skolan. Renin som enbart gick i förberedelseklasser som var avskilda från den formella skolan. I 

samband med att han bytte skola började han uppleva tiden i förberedelseklassen som obefogad 

väntan, som om att det var tvunget att gå där en viss tid och det att inte fanns någon väg runt för-

beredelseklassens särskiljande:  
Renin: Det var som att man var tvungen att gå i förberedelseklass en viss tid. Ibland kändes det 

som att jag gick i förberedelseklass bara för att. Att jag gått i förberedelseklass i 4 månader och 
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lärt mig grunderna i det svenska språket hade ingen betydelse på B-skolan. Det var ett måste att 

vara i en förberedelseklass en viss tid.       

Tiden i förberedelseklass var något som Idres också reflekterade över. Att placeras i förberedel-

seklass innebär att först bli märkt som någon som inte tillhör, någon utsatt, avvikande eller an-

norlunda för att först därefter förväntas naturligt smälta in. Detta kan tänkas, från första stund, 

producera en tydlig skiljelinje mellan vem som tillhör och inte. Att inte anses tillhöra, främjar 

obekväma känslor som individen sällan är medveten om (Ahmed 2010, s. 140-143). Idres upp-

levde det som att det fanns en specifik mening med att strukturen var organiserad på sitt vis.  

Meningen var att kvarhålla de som definierats och definieras som nyanlända i en lägre del av 

samhället genom att inte ge nyanlända lika rätt till utbildning, dvs. att det inte är menat att de ska 

få samma chans som andra elever att studera, vilket också kvarhåller differentiering mellan män-

niskor ur ett längre perspektiv (jmf Leòn 2001): 
Idres: [...] jag har en vän, han säger bara att de vill att vi ska kasta bort vår tid så att vi blir över 20. 

Sedan har du inte lika stor chans till att studera. Om du är under 20 har du en liten chans att läsa 

men om du är äldre än 20 så har vi bara 5 % chans att läsa, att studera. Så de kanske bara vill att vi 

ska slösa vår tid. De kanske bara vill att… Om du ser immigranter så kör de bara buss eller jobbar 

på restaurangen, det är bara för att de inte har någon chans att studera. Om du skapar ett bättre sy-

stem så kan de studera också!        

Främlingen produceras och cirkulerar via kvarlevor av ett tvivelaktigt ursprung (jmf Ahmed 

2011, s. 143; Elmeroth 2014).  Det som reglerar vem som får fritt röra sig och inte i skolans 

värld, med enkelhet över skiljelinjer, kan ses som en politik som reglerar vem som får och inte 

får befinna sig i olika rum (Ahmed 2010). Rum kan därför ses som utrymmen som tillhör vissa 

kroppar och andra inte. I dessa rum får varierade kroppar tillgång till olika mängd utrymme att 

breda ut sig medan andras utsträckning, som Ahmed (2010) skriver, amputeras, dvs. de som 

stoppas och begränsas pga. de överordnade kropparnas utbredning. Det är av betydelse att ha i 

åtanke att elevers subjektiva behov, erfarenheter och egenskaper suddas ut och begränsas, i sam-

band med glidningen mellan olika subjekt och bilder (jmf Ahmed 2011, s. 144).  

2.1.6. Synliggörande 
Det är givetvis av betydelse att försöka bemöta och problematisera den kollektiva bilden - den 

nyanländande eleven, genom att vända sig till eleverna själva för att lyssna på deras subjektiva 

berättelser. Dock är det inte tillräckligt. Det krävs erkännande av elevers lika rättigheter till lika 

skolgång. Därefter krävs också ett omfattande och kontinuerligt arbete för att motarbeta glid-
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ningen mellan subjekt och objekt som legitimerar strukturer vilket, riskerar att hindra en jämlik 

och trygg skolgång. Detta arbete måste vara riktat till såväl ledning, lärare och elever ute på sko-

lorna, dvs. som Elmeroth (2014) skriver, att det krävs ett helhetsgrepp om den svenska skolan, 

med syfte att åskådliggöra händelseförloppet när den objektiverande bilden av den nyanlända 

eleven reproduceras (se även Bunar 2010, 2012). Att skapa lika förutsättningar för skolans elever 

är inget som händer över en natt. Det beror bl.a. på att hindret inte är inneboende i eleven själv, 

utan hindren lokaliseras i en struktur med historier som klibbat fast i den nyanlända eleven (Ah-

med 2011; Elmeroth 2014). 

Att skapa en skola för alla är en fråga om att tillgodose elevernas lika rättigheter är en 

fråga som är högst omdiskuterad (Puskás & Ålund 2013). Dock kommer skolan behöva, förr 

eller senare, ta tag i dessa frågor som kan tyckas obekväma. Det handlar om att synliggöra och 

uppmärksamma att skolan som organisation till viss del har fastnat i ett tankesätt, som legitime-

rar och naturaliserar vissa strukturella åtgärder som i praktiken riskerar att hämma elevers ut-

veckling, samtidigt som det reproducerar förutfattade meningar på flera olika plan inom skolan 

som organisation (Bunar 2010). En väg för att komma utanför sammanlänkningen mellan sub-

jekt, bilder och historier, som naturaliserats, är att utgå från ett underifrån perspektiv och våga 

utmana rådande sätt att se på gemenskap och en rättvis skola. 

1.3. Svenska språket som det naturliga, förberedelseklassens form 
Runfors (2003) och Bunar (2010) belyser det problematiska med att skolan strävar efter att skapa 

homogenisering utefter en svenskhetsnorm, genom att överordna det svenska språket vilket bety-

der att andra språk, erfarenheter, behov och kunskaper underordnas. I praktiken innebär detta att 

elever med annat modersmål alltid bedöms i relation till de elever som har svenska som mo-

dersmål (Bunar 2010, s. 25). I läroplanen framgår en motsättning som handlar om att skolan ska 

stärka ”mångfald” och ”delaktighet” samtidigt som skolan huvudsakligen ska undervisa samtliga 

elever det svenska språket (Puskás & Ålund 2013). Skälet till att detta tycks handla om att skapa 

en typ av gemenskap (Ibid.), dock kan vi ställa oss frågor som; skapar detta en gemenskap för 

alla och vilka premisser gör sig gällande för att bli en del av gemenskapen?  

2.2.1. Kunskapen i svenska 
Liksom tidigare nämnts räknas nyanlända enligt Skolverket (2008) inte, i alla fall inte till en bör-

jan, som en del av skolans gemenskap. Vägen in i gemenskapen anses många gånger vara genom 
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förberedelseklassen, där eleverna får lära sig det överordnade språket, svenska (Bergendorff 

2014). Undervisningen i förberedelseklassen ska inte bara lära eleverna svenska, utan undervis-

ningen ska också ske på svenska. Hawa upplevde undervisningen i den informella klassen som 

obefogad samtidigt som hon kände en längtan om att få vara en del av den formella skolan, vilket 

skapade en viss frustration eftersom hon inte var i det läget att kunna påverka sin position i sko-

lan. Hawa argumenterade för att hon lärde sig svenska i den formella klassen och att det hon 

lärde sig i förberedelseklassen, var något som hon också lärde sig där.   
Hawa: […] Jag har fått ta alla böcker [i alla ämnen] och jag har lärt mig dem nu. Jag har lärt mig 

om NO, genom svenska… Det är också svenska. Jag har inte lärt mig arabiska. Jag kan lära mig 

det som jag lär mig i förberedelseklass i andra klassen [formella]!   

Hur producerar och reproducerar förberedelseklassens form delning i det (o)märkbara? Vem har 

och vad är det som ger vissa rätten att röra sig fritt över gränser inom skolan? Liksom tidigare 

vidrörts menar Ahmed att objektiva kroppar stoppas i andra kroppars utsträckning, dvs. att vissa 

kroppar kan fritt förflytta sig medan andra stoppas och får frågor som vem är du (?) eller vad gör 

du här (?) (Ahmed 2011, s. 141). Att vara märkbar, stoppas, tas åt sidan för att inte anses tillhöra, 

gör att ens egen positionering blir en plats för stress (jmf Ibid:142). Vad som skapar rörlighet 

inom skolan blir därför kännedomen om det svenska språket och inte bara kännedomen, utan 

också skickligheten i tala språket (Otterup 2014; Runfors 2003). Att inte anses tillhöra skolans 

gemenskap innebär för många elever ett socialt konstruerat stopp, som ses som något så naturligt 

som att placeras in i förberedelseklassen. Under informella omständigheter placeras nyanlända 

elever in i förberedelseklasser, under oviss tid, för att först därefter slussas vidare in i den for-

mella skolan. Särskiljandet är alltså inget som rör subjekten, dvs. (de som definierats som nyan-

lända) eleverna personligen, men det är ändå något som vidrör ett kollektiv, vilket begränsar den 

enskilda indiven. Detta sker parallellt med att de som anses vara en del av den formella skolans 

gemenskap får ostört röra sig in i den formella skolan (Ahmed 2011, s. 143).  

2.2.2. Språkets betydelse 
En motivering till stoppet är att eleverna som kommer till Sverige anses behöva få sina kunskap-

er kartlagda och bedömda av förberedelseklassens lärare som ska agera som skickliga represen-

tanter med uppdraget att uppskatta eleven utifrån den svenska skolans kriterier. Här är det lära-

rens subjektiva magkänsla och erfarenhet som står för kontrollens parametrar (Bunar 2010). 

Märta menade dock att hon inte hade kapacitet att möta och se var individ samtidigt som hon inte 
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har möjlighet att kartlägga alla barn eftersom hon inte talade alla elevers språk. Märta menade att 

hon själv vare sig hade den språkliga kompetens eller den tidsmässiga kapaciteten för att kart-

lägga barn och ungas förkunskaper: 
Märta: […] där skolan under tiden [eleven är i förberedelseklassen] ska kartlägga elever, vilket vi 

inte gör, för att det finns inte tidsutrymme, det finns inte modersmålslärare eller studiehandledare 

på elevernas språk som kan kartlägga dem. Jag som svenskalärare, eller jag som lärare som inte 

pratar alla elevers språk, jag kan inte kartlägga dem…[…] 

Att kartlägga elever, beskrivs av båda lärarna som en process som görs över tid. Det görs både 

vid möten, med skolpersonal, tolk och föräldrar, men när det kommer till kartläggning av elever-

nas kunskaper sker detta i det dagliga arbetet, under lektionerna utifrån lärarens personliga och 

oreglerade bedömningsförmåga (Ibid). Att inte lärarna har tillgång till elevens språk riskerar att 

försvåra för den enskilda elevens skolgång (jmf Skolinspektionen 2009; Bunar 2012). Om skolan 

misslyckas i sitt uppdrag att skapa en likvärdig skolgång, så riskeras elevens mobilitet att häm-

mas i samhället i stort (Puskas & Ålund 2013, s. 49). Språket kan då i sig ses som en nödvändig-

het för att kunna positionera sig inom vissa fält eftersom det naturaliserats som en given förvänt-

ning (Otterup 2014). Därför skulle språket kunna ses som en markör, som kvarhåller sin status 

både genom de som anses ha språket till sitt förfogande och även de som söker tillskansa sig 

språket som kapital (Puskas & Ålund 2013, s. 50; Otterup 2014; Bourdieu 1990). Dock tycks 

detta förlora sin kraft, när lärare inte har den tids- eller kunskapsmässiga förutsättning som krävs 

för att bemöta eleven:  
Renin: Jag tror att förberedelseklassen behövs, men inte alls på det sätt som den är utformad på B-

skolan. På B-skolan kollade de knappt upp vad jag som elev hade för förkunskaper, hur bra jag var 

i det svenska språket eller för den delen i andra ämnen. De visste i princip ingenting om mig.  Lä-

raren hade inte tid för eleverna. Vi kom bara dit och satt av tiden. När vi ville byta till en vanlig 

klass, fick vi bara höra om hur svårt det skulle vara för oss att börja i den svenska skolan […] 

Vid reflektioner kring att strida för att kunna positionera sig inom vissa fält, väcks tankar kring 

Bourdieus teoretiska diskussioner om kapital, fält och habitus (Bourdieu 1990) Det fält som Re-

nin stred för att få inträda genom att bevisa sina lingvistiska kunskaper i det svenska språket, var 

något som lärarna dock inte hade kapacitet att bemöta, istället tillbakavisade personalen hans 

kamp med att nedvärdera honom som subjekt med nedvärderande antaganden.  
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2.2.3. Svenska, svenska, svenska  
Vid framställandet av en viss form, så som sammansättningen av en viss bedömning och under-

visning, räcker det inte att ensidigt utgå från den egna världsuppfattningen, utan det krävs in-

formation inhämtas från andra håll (Ahmed 2011, s. 151). Ett exempel som kan tydliggöra detta 

påstående är ett citat från när jag frågade Eva vad hon ansåg vad förberedelseklassen funktion 

var, då svarade hon såhär:  
Eva: […] jag vet faktiskt inte vad som är rätt eller fel utan jag utgår bara från det jag upplever i 

min verklighet och det jag framförallt har funderat på är att man separerar dem från en stor grupp, 

skulle man skicka ut dem i en vanlig klass, så skulle de få språkbarriärer direkt, svenska, svenska, 

svenska… Visst låter det grymt…? […]      

I Evas förberedelseklass sker undervisningen på svenska, det innebär att ”språkbarriärerna” ändå 

kvarhålls, fastän eleverna placeras in i förberedelseklass. Att undervisningen sker på svenska 

tycks ligga i en kortsiktig resursfråga men även att skolan kvarhåller det svenska språket som det 

överordnade. När det produceras över och underordning kring olika språks status, skapas också 

makthierarkier som hindrar skolans strävan om att skapa en öppen mötesplats och även så strä-

van mot en likvärdig utbildning (Puskás & Ålund 2013, s. 44; Otterup 2014).  
Fanny: Hur var det när du började i förberedelseklassen? 

Fatema: Alltså, det kändes lite tråkigt för jag kunde inte svenska, jag fattade inte språket, eftersom 

jag började prata sen efter tre eller två månader, sedan blev det typ roligt och det kändes bra för att 

jag kunde språket, svenska… 

Enligt läroplanen finns mål så som att skolans alla elever ska få möjlighet att sätta den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang och vidga sina perspektiv kring mångfald (Skolverket 

2011, s. 7). Dock ska undervisningen än så länge ske först och främst på svenska, vilket tycks 

reproducera kategorier och skillnad, där det inte enbart är skillnad som ses som naturligt, utan 

där vi ser en naturalisering och reproduktion av en tydlig maktordning, där alla kunskaper, behov 

och egenskaper ställs under skickligheten i det svenska språket (Otterup 2014), men vad kan 

detta ha för konsekvenser? 
Renin: När jag kom till Sverige hamnade jag först i en förberedelseklass på A-skolan. Där var 

klasserna relativt små och det fanns lärare som kunde prata andra språk utöver svenska. Jag hade 

exempelvis en lärare som talade persiska vilket gjorde det mycket lättare för mig att förstå och jag 

lärde mig snabbt.      

Elever som placeras i förberedelseklass undervisas oftast inte på sitt modersmål, utan får lära sig 

exempelvis det svenska språket, också genom det svenska språket (Bunar 2012). Renin pratade 
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om vilken tillgång att ha lärare som talade hans modersmål, vilket underlättade för hans lärande 

av det svenska språket. Det är en tillgång som dock inte vanligt förekommande. Istället sker 

undervisningen vanligen på det svenska språket vilket innebär att elever som har andra moders-

mål definieras som elever med begränsad eller ingen kunskap i det svenska språket (Skolverket 

2008; Puskás & Ålund 2013, s. 47, Runfors 2003, s. 16).  

Puskás & Ålund (2013) menar att i Sverige finns nedärvda idéer om vem som tillhör och 

inte, vilket är idéer som producerats och reproduceras genom nationalstatens historia. Att inte 

tillhöra är något som förmedlas genom samhälleliga institutioner, praktiker och diskurser. Att 

exempelvis kvarhålla svenska som ett överordnat språk, gör att de som inte talar språket, fram-

ställs som avvikande. I svensk skola, strävas det efter homogenisering av elever, den nyanlända 

eleven ska oreflekterat undervisas på det svenska språket (Ibid:48). Detta har i sin tur över tid 

främjat diskurser om vem som befinner sig i utanförskap och inte (Runfors 2003, s. 16). Kravet 

på den direkta kunskapen i det svenska språket har alltså skapat legitimitet för att utesluta männi-

skor från olika fält (Ibid:17). 

2.2.4. Reflektion - språklig pluralism i klassen 
Vid första ögonkastet förefaller det möjligen att vara naturligt att all undervisning sker på 

svenska. Språket har också betydelse för individens rörelse och möjlighet till utbredning (se Ah-

med 2010). Detta innebär att om inte skolans alla elever får samma tillgång till majoritetsspråket, 

så kapas också deras möjlighet till rörelse i rummet och skolan har då misslyckats med ett av 

sina främsta uppdrag, dvs. att skapa en likvärdig utbildning gentemot skolans alla elever (Ahmed 

2010, s. 49).  

Att i huvudsak undervisa i det svenska språket påtalar också assimilering, dvs. att indivi-

den ensidigt förväntas direkt att anpassa sig till majoritetssamhället. Produktionen av språkens 

rangordning är givetvis komplex och ett resultat av en lång historia, men det som jag försöker 

påtala är att den i själva verket inte bör ses som naturlig eller given och framförallt inte överord-

nat andra språk eftersom detta skapar och reproducerar just en hierarkisk skillnad (Puskás & 

Ålund 2013, Otterup 2014). Det kan vara en fråga om en mänsklig rättighet. Språklig pluralism 

skapar inte enbart en mer tillgänglig skolgång för de som definierats som minoriteter nyanlända, 

avvikande, utan främjar också en omorientering av vad det som anses vara det naturliga 

(o)tillhörandet. Andra språk i relation till det svenska språket har lägre status, vilket också åskåd-

liggör maktrelationer, eftersom den som använder det språket som har högre status, får i sig 
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också högre status (Puskás & Ålund 2013; Otterup 2014). Givetvis är modersmålslärares insatser 

viktiga för barn och ungas lärande, men detta är en allt större fråga än så. Att ha en skola som 

speglar elevernas behov är ännu långt borta och svaret tycks inte vara en svenskundervisning på 

det svenska språket (Puskás & Ålund 2013, Otterup 2014). Skolan bör på allvar börja reflektera 

över användningen av det svenska språket gentemot elever med ett annat modersmål, utifrån 

ovanstående diskussion. 
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3. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har inte varit att skapa en generaliserad bild eller för den delen bidra med 

en quick-fix lösning på en komplex fråga, utan syftet var att utmana och väcka reflektion kring 

de strukturella kategoriseringar som majoriteten av de som definierats som nyanlända möts av. 

Nedan sammanfattas diskussionen utifrån uppsatsens frågeställningar.  

  Hur kan förberedelseklassen förstås utifrån ett postkolonialt och poststrukturalistiskt 

perspektiv? Förberedelseklassen anses bemöta ett kollektivt behov som uteslutande anses finnas 

inneboende i de elever som definieras som nyanlända elever. Den strukturella åtgärden tycks 

reproducera hierarki genom förberedelseklassens institutionaliserade märkning av skillnad. Detta 

tycks grunda sig på vaga motiveringar om att det är nyanlända elever som kollektiv är bärare av 

det avvikande och därför är det de som ska foga sig in i skolans gemenskap. Här är kunskapen i 

det svenska språket och föreställningar om den nyanlända eleven överordnat eleven som subjekt.  

Hur konstrueras den nyanlända eleven som den avvikande andra i skolan och hur förhål-

ler sig de intervjuade eleverna till denna konstruktion? Denna uppsats har diskuterat hur subjek-

tet, dvs. den enskilda eleven, förhåller sig till den objektiva bilden – den nyanlända eleven. In-

tentionen var att komma närmre problematiken kring en konstruerad bild, som ofta antas vara en 

faktiskt och generell sanning. Att märka elever som nyanlända elever upprätthåller objektiva 

bilder, där tankar om kollektiva behov och bilder sammanlänkas på institutionaliserad basis med 

den enskilda eleven. Det verkar medföra att flera av de problem som i själva verket återfinns i 

skolan som organisation, så som mobbing, lingvistiska hinder, trakasserier och lärare med förut-

fattade meningar, blir problem som suddas ut och förskjuts till den som definieras som den avvi-

kande nyanlända eleven. Detta bidrar till att skolan inte når upp till att skapa en likvärdig och 

trygg skolgång. Istället upprätthålls en bild, där skolan vid första ögonkastet uppfattas ta tag i 

problem som sammankopplats med vad det kollektivt sett anses innebära att vara nyanländ, men 

som vi sett i denna uppsats tycks skolan snarare fördjupa differentiering mellan skolans elever.  
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Bilaga 1 medgivareblankett 

 
Medgivareblankett 

- Upplevelsen av förberedelseklassen - 

 

Har ditt barn gått i förberedelseklass någon gång under de tre senaste tre åren? Vill hon eller han dela med 

sig av sitt perspektiv kring denna? Just nu genomförs en kandidatuppsats vid Sociologiska institutionen 

på Lunds Universitet som bygger på elevers erfarenheter och upplevelser av förberedelseklassen. 

Ditt barns berättelse behövs! 

Kandidatuppsatsens syfte är att öppna upp för elever att definiera sina upplevelser och uppfattningar om 

förberedelseklassen. Nu söker jag 6 elever som kan delta i intervjuer som kommer vara 1-1,5 timme 

långa.  Intervjuerna kommer att spelas in eller skrivas ner, beroende på hur barnet samtycker vid dagen 

för intervjun. I efterhand kommer intervjuerna transkriberas vilket innebär att de kommer skrivas ner för 

vidare arbete.  

 All information som uppges av deltagaren vid intervjutillfället kommer att behandlas på ett konfi-

dentiellt sätt, det vill säga - att ingen av den information som deltagaren uppger, kommer att kunna kopp-

las till deltagaren själv.  Det kommer alltså göras en avidentifiering av det ditt barn säger vilket innebär 

att i rapportens resultat kommer det istället stå ett annat namn och skola, för att värna om barnets möjlig-

het att öppet dela med sig av sin berättelse. När intervjuerna är nedskrivna, d.v.s. transkribierade och avi-

dentifierade, kommer ljudfilerna att förstöras. Intervjun med ditt barn kommer ske vid ett tillfälle och då 

kommer den också att spelas in eller skrivas ner, beroende på hur ditt barn samtycker dagen vid intervjun.  

  

Hör gärna av er till Fanny Pelin om ni har några frågor eller funderingar.  

 

Kontaktperson:  
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Fanny Pelin, student vid Lunds Universitet 

Telefonnummer: 0706 50 20 69  

Mailadress: fanny.pelin@gmail.com 

 

Jag förstår betydelsen av informationen ovan och godkänner att mitt barn medverkar i kandidatupp-
satsprojektet. Jag godkänner också att intervjuerna bandas eller/och skrivs ner. 

 

 

 

Plats____________________ Datum ________________________ 

Vårdnadshavare 1, namn _________________________________________ 

Vårdnadshavare 1, underskrift________________________________________ 

Plats____________________ Datum__________________________ 

Vårdnadshavare 2, namn ____________________________________________ 

Vårdnadshavare 2, underskrift_________________________________________ 

 

Studentens underskrift_______________________________________ 

Deltagares kontaktuppgifter  

Namn ______________________________________________________________ 

Adress______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 intervjuguide lärare 

En semistrukturerad intervjuguide till FK:s5 lärare 

 

Information till respondenten: Den här kandidatuppsatsen handlar om att skapa en förståelse för 

hur det är att gå i förberedelseklass. Uppsatsens fokus ligger å elevers uppfattningar om och erfarenheter 

av förberedelseklassen. Det som vi kommer diskutera här idag är hur förberedelseklassen faktiskt funge-

rar i praktiken. De uppgifter som du delger här idag kommer behandlas konfidentiellt. Skälet till att jag 

gör det är för att inte den information som du lämnar till mig ska kunna kopplas till dig som person. Om 

du någon gång känner att du vill avsluta intervjun är det bara att säga ifrån, då slutar vi direkt.  

 

Är det okej för dig att jag spelar in? 

 

Har du några frågor till mig? 

 

Ska vi börja intervjun? 

 

 

1. Inledande frågor 

 

1.1. Hur kom det sig att du började arbeta i förberedelseklass? 

 

1.2. Hur var det när du började arbeta i förberedelseklass? 

 

1.3. Hur ser en vecka på jobbet ut för dig? 

 

2. Funktion (tema 1) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 FK:s - förberedelseklassens 
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2.1. Vad skulle du säga är förberedelseklassens funktion? 

 

2.1.1. Förförståelse för det funkar i den svenska skolan 
2.1.2. Språk - svenska 

 

3. Struktur (tema 2) 

 

3.1. Vad är dina reflektioner kring regler och ramverk som finns/inte finns kring förberedelseklassen som 
metod vid mottagandet av nyanlända elever? 

 

3.2. Hur ser ramarna ut på den här skolan vad gäller exempelvis bedömning av den enskilda elevens kun-
skapsnivåer? 

 

3.3. Har du tagit del av skolverkets allmänna råd vid mottagandet av nyanlända elever? Hur ser du på 
dessa? 

 

4. Resurser (tema 3) 

 

4.1. Kan du berätta om det läromaterial du har att tillgå när du undervisar? 

 

4.2. Hur ser du på läromaterialets anpassning efter målgruppen? 

 

4.3. Innan du började arbeta i förberedelseklass, hur introducerades du in i detta arbete? (Utbildning, kur-
ser) 

 

4.4. Hur utreds barnen när de börjar i förberedelseklass gällande exempelvis elevens förkunskaper? Vet 
du hur processen på den här skolan går till? 
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5. Avslutning 

 

5.1. Om du fick bestämma, hur skulle förberedelseklassen sett ut då? 

 

5.1. Då vill jag tacka dig för att du ställde upp på den här intervjun, är det någon fråga som du tycker att 
jag har glömt? Har du någon fråga till mig?  
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Bilaga 3 intervjuguide elev 

Upplevelsen av förberedelseklassen 
- Semistrukturerad intervjuguide 

 

Allmän information till respondenten: Kort presentation av mig själv – jag skriver en uppsats om barn och 

ungdomars upplevelse av förberedelseklassen, alltså, jag skriver alltså om vad elever som går eller har 

gått i förberedelseklass tycker om och känner inför förberedelseklassen. Vad du tycker är viktigt! Du är 

med i den här intervjun för att du går/har gått i förberedelseklass, och nu vill jag höra din berättelse om 

vad du känner inför denna.  

För mig är det viktigt att du vet att inget av det du säger till mig idag kommer kunna kopplas till 

dig, alltså, det du säger, kommer ingen få veta att det är du som har sagt. Exempelvis: Du heter XX och i 

mina papper kommer jag istället skriva ett annat namn, exempelvis XX, när jag använder mig av det du 

har sagt till mig här idag. Jag skriver ett annat namn för att ingen i världen ska kunna veta att det är du 

som har sagt vad du har sagt. Tycker du att det känns bra? Förstår du vad jag menar?  

Om du någon gång känner att du vill sluta prata med mig, så är det bara att säga till, då slutar vi 

direkt.  

 Är det okej för dig att vi spelar in när vi pratar? Jag är dålig på att komma ihåg allt du säger och 

därför gör det allt mycket lättare om jag får spela in. Känns det bra? Ska vi testa spela in en gång innan vi 

börjar så vi vet att det funkar, så kan vi höra hur vi låter också? 

Vi kommer sitta ungefär en timme och prata, om det är någonting så vill jag att du berättar det för 

mig, det är bara att säga till. Det viktiga för mig är att du tycker att det känns bra. Om du vill att jag ska 

förklara något bättre så får du också säga till mig, känns det okej?  

 

Har du några frågor till mig? 

 

Ska vi börja? 

 

Hur gammal är du? 
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Hur länge har du bott i Sverige? 

 

Vad är ditt favoritämne i skolan? 

-‐ Varför?  

Tycker du om den klass du går i? Varför? 

-‐ Vänner  

-‐ Studiemiljö (fokus – socialt – stökigt, lugnt, studievänligt) 

 

Kan du berätta om din klass för mig? 

 

Hur var det när du började i din förberedelseklass? 

 

Hur länge har du gått i den klassen som du går i nu? 

 

Finns det något ämne i skolan som du tycker är svårare än andra? 

-‐ Varför? 

Vad tycker du om att gå i skolan? 

-‐ Varför? 

 

Kan du berätta om dina lärare 

 

Vad tycker du om undervisningen (- anpassning - synonyma alt. klassen/lektionerna/skolan)? 

 

Får du den hjälp du behöver i skolan? 
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Finns det något i undervisningen (- synonyma alt. klassen/lektionerna/skolan) som du hade velat ha på ett 

annat sätt? 

 

Har du vänner som inte går i din klass? 

-‐ Kan du berätta om dem? 

 

Hur känner du inför att gå i förberedelseklass? 

 

Om du fick bestämma, hur skulle skolan då se ut? 

 

Då vill jag tacka dig för att du var med på den här intervjun. Har du något mer som du vill säga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


