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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor integrerar barn som nyss kommit till 

Sverige. Vi gjorde en kvalitativ intervjustudie, där två skolor besöktes. På båda skolorna 

intervjuades en rektor och en pedagog. Dessa två skolor valdes ut på grund av deras mångfald 

av invandrarbarn. Den ena skolan har ett större antal barn med annan kultur än den andra 

skolan som har mesta dels svenska barn. Det intervjuerna resulterade var att de använder sig 

av en kommunal verksamhet som kallas för Landningen, som är en förberedelseklass eller 

mottagningsgrupp som det även kallas för. De arbetar aktivt med integration. Det resulterade 

även att föräldrakontakten anses vara viktig för dessa skolor.  

 

Nyckelord: Förberedelseklass, föräldrakontakt, integration, landningen 
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1. Inledning 

Både i samhället och skolan blir det mer och mer mångkulturellt. Som blivande lärare känner 

vi att det är intressant att undersöka hur skolor arbetar med barn som kommer från andra 

länder samt kulturer. Det är viktigt att få en bredare bild av hur skolan arbetar med integrering 

av barn som inte kan svenska, eftersom vi själva med all säkerhet kommer att bemöta det i vår 

kommande yrkesroll. Vi har tidigare hört ordet ”landningen” men inte riktigt förstått vad det 

gick ut på, därför bestämde vi oss för att göra en undersökning om hur barn blir integrerade i 

skolan.  

  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor integrerar barn som nyss kommit till 

Sverige. 

 

Följande frågeställningar kommer att bearbetas: 

* Hur har det tidigare sett ut med integrering i skolan/samhället? 

* Hur arbetar skolan för integrering? 

* Vad har skolan för strategier för barn som nyss kommit till Sverige? 

 

3. Bakgrund  

Här nedan kommer det att berättas om några begrepp som kommer att användas i uppsatsen 

samt tidigare forskning om denna studie.  

 

3.1 Begrepps definitioner 

Här nedan kommer vi att förklara några begrepp som denna studie innehåller. 

 

3.1.1 Invandrare  

Enligt Torpsten (2006) är inte ordet invandrare en speciell grupp, utan det omfattar alla som 

inte är svenska invånare. Invandrarnas orsak att komma till Sverige kan ha olika anledningar. 

Vissa väljer att flytta hit medan andra inte har något val. De måste fly från sitt hemland av 

olika skäl. Även Angel och Hjern (1992) menar att invandrare är personer som flyttar från sitt 

hemland till ett annat land. Förr var dominansen av invandring till Sverige på grund av arbete 
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medan nu är den på grund av flykt från sina ursprungsländer. Detta kan bero på alla krig och 

konflikter i världen.    

 

3.1.2 Integration 

Enligt Torpsten (2008) innebär integration för invandrare att de blir en del av samhället i alla 

dess områden. ”Integration är en process och i invandrarsammanhang omfattar denna 

process olika områden som har att göra med ekonomiska, kulturella och sociala 

förhållanden.” (s.20) Nationalencyklopedin menar även den att olika enheter förs samman.  

 

3.1.3 Segregation 

Enligt skolinspektionen (2009:3) betyder begreppet segregation tvärtom än vad integration 

betyder. Det vill säga att människor blir utanför samtliga grupper. Nationalencyklopedin 

hävdar att segregation är när människor inte blir en i befolkningsgruppen.  

 

3.2 Tidigare forskning 

I och med den ökade invandringen i Sverige, ökar mångfalden i både samhälle och skola. År 

2004 var andelen barn med invandrarbakgrund i för- och grundskola i Sverige ungefär femton 

procent (Torpsten, 2006). Enligt Ekberg (2009) handlar ofta forskningen och debatten om 

skolor och förskolor i ”invandrartäta” områden. Därför blir det oftast att man fokuserar på den 

mångkulturella utbildningen i skolorna där det bor många invandrare. Enligt Finell och 

Heyman (1994) ökade invandrarbarn i barnomsorgen/skolan dramatiskt under 1970- talet i 

Sverige. Föräldrar och skolpersonal började då prata om invandrarproblem. Enligt 

skolinspektionen (2009:3) menas det med nyanlända elever att de inte har svenska som 

modersmål och att de inte behärskar det svenska språket, de anländer vid sin skolstart eller 

nära sin skoltid.  

 

 3.2.1  Kommunen och Skolstyrelsen 

Enligt Angel och Hjern (1992) beslutar kommunen och skolstyrelsen om vilka resurser som 

ska finnas för barn som kommer från andra länder. Det varierar därför från kommun till 

kommun utifrån vart deras intresse finns. Men i det slutgiltiga skedet hänger det på lärarnas 

kompetens och förmåga att göra det bästa av situationen. Enligt skolinspektionen (2009:3) har 

kommunen det största ansvaret när det kommer till barn från andra länder, men det är rektorn 

och lärarna som har det primära ansvaret att få barnen integrerade i skolan och samhället. 
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Torpsten (2008) menar även hon att det är kommunen som har ansvaret till att anordna 

språkundervisning i barnens hemspråk samt studiehandledning i deras språk.   

 

3.2.2 Intagningskonferens 

Rodell-Olgac (1995) påpekar att på intagningskonferenser medverkar rektor, tolk, föräldrar, 

barn, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, klasslärare och ibland kan även andra släktingar 

medverka. Under konferensen får skolan information om barnens bakgrund om vad han/hon 

varit med om innan han/hon kommit till Sverige. Föräldrarna kan ibland prata öppet om vad 

som hänt men en del berättar så lite som möjligt på grund av den tragedi de varit med om. I 

slutet av konferensen får barn och föräldrar en rundvandring i skolan/klassen. Där berättar 

man om vilka rutiner som gäller och hur det fungerar i skolan/klassen. Slutligen bestäms dag 

för skolstart (ibid.). 

 

3.2.3 För och nackdelar med förberedelseklasser 

Enligt Rodell-Olgac (1995) har barnen större chans att får sina behov sedda i en 

förberedelseklass än i en vanlig stor klass. Flyktingbarn kommer ofta till skolan med sorg, oro 

och ängslan i bagaget. Barnen kan få en struktur i allt sitt kaos tack vare skolan. Vissa blir 

utslussade i stora klasser nästan direkt medan andra får gå i förberedelseklasser till att börja 

med. I förberedelseklasser är det viktigt att ha fasta rutiner med samma tider varje dag. 

Flyttningar av bänkar bör undvikas, lika så kan utflykter och brandövningar kräva stor 

planering och förberedelse. Förberedelseklassen har som uppgift att förbereda barnen och låta 

dem prova på och lära sig svenskan samt de rutiner som finns i den svenska skolan/klassen. 

Ladberg och Nyberg (1996) anser även dem att rutiner är viktiga, så som att upprepa ord till 

barnen tills de förstår orden och förknippar dem med olika händelser. Med andra ord tills de 

får ord för något de känner igen. Angel och Hjern (1992) tar även dem upp att 

förberedelseklassen är en unik möjlighet för barnen att långsamt slussas in i skolan/klassen. 

Förberedelseklassen utgår från barnens egna villkor om hur länge de behöver extra stöd. 

Rodell-Olgac (1995) menar att de barn/elever som inte haft någon riktig skolgång innan de 

kommer till Sverige behöver mer förberedande tid, där barnen får ägna sig mer åt uppgifter 

som hör mer till förskolan. Barn i förberedelseklass har ofta svårt att koncentrera sig och har 

svårt att sitta still. Då ett barn har gjort sig illa kommer ofta all sorg upp och barnen kan då 

gråta mer över ett ont knä än det trauma de varit med om. Pedagogen måste vara hängiven sin 

klass och stå vid dennes sida i vått och trott (ibid.). 
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Enligt Agö (2009) hävdar skolinspektionen att förberedelseklasser ökar segregation i skolan 

mellan eleverna. Detta är bundet på en granskning som skolinspektionen har gjort. Eleverna i 

förberedelseklasserna blir hopbuntade en lång tid utanför den vanliga skolan och detta 

resulterar i ett utanförskap. Skolinspektionen hävdar att svenska skolor är dåliga på att 

tillfredställa de individuella behoven hos barn som nyss anlänt till Sverige och den svenska 

skolan (ibid.). Enligt skolinspektionen (2009:3) finns det brister i de flesta kommuner i 

Sverige för barn som inte har svenska som modersmål. De får inte samma chans till att nå 

skolans mål och blir inte delaktiga i skolans gemenskap och samhället. Nyanlända elever blir 

utanför på grund av placering i förberedelseklass eller mottagningsklass för länge (ibid.).    

 

3.2.4 Ta tillvara på barnens hemkultur 

Enligt Ekberg (2009) är det viktigt för pedagogerna att se barnens olika erfarenheter som 

resurser i lärandet om identitetsutveckling i skolan. Pedagogerna ska ta tillvara på barnens 

hemkultur, vad de gör i hemmen, inte bara fokusera på vad de äter och vad de lyssnar på för 

musik. Att framhäva barnens kulturer skapar en jämlik relation till barnen och deras familjer 

(ibid.). Ladberg (2003) anser att språk och kultur hör ihop, språk kan inte läras utan att man 

lär sig något om den kultur som språket tillhör. Hälsningar görs på olika sätt beroende på i 

vilken kultur samt land man befinner sig i. Ellneby (1996) menar även hon att kulturer skiljer 

sig från varandra, med det kan olika hälsningsfraser tolkas annorlunda, till exempel ta i hand 

mellan man och kvinna. Det som för svenskar är självklart behöver inte vara det i ett annat 

land. Enligt skolinspektionen (2009:3) uppfattar barnen att de inte får till räckligt med 

förståelse för deras hemkultur i skolan.    

 

3.2.5 Vuxenkontakt 

Angel och Hjern (1992) anser att det är viktigt för barn som varit med om flykt med 

vuxenkontakt, det behöver inte vara föräldrarna, men bäst är det om det skulle vara 

föräldrarna eller någon närstående släkting. Det är viktigt som pedagog att veta vart man står 

och vad man tycker när man ska arbeta med barn från andra länder. Att veta ens värdegrund 

och ha en förståelse för andras. Det är bra att veta att kulturer skiljer sig från varandra och 

förstå andra kulturer. Rodell-Olgac (1995) hävdar att det är ofta många barn som kommer från 

samma land och det är viktigt som pedagog att aldrig förbjuda dem att prata på sitt modersmål 

sinsemellan varandra. Man kan påpeka att det kan verka oartigt i vissa situationer. När barn 

pratar med varandra på sina modersmål kan det hjälpa barnens utveckling i svenskan. Som 

pedagog kan det vara bra att lära sig några ord på barnens modersmål, det kan hjälpa 
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pedagogen med kontakten och samspelet med barnen. Barn lyckas alltid göra sig förstådda 

oavsett om de talar samma språk eller inte. De kan skapa ett gemensamt språk. Matematiken 

är den främsta vägen till det svenska språket, eftersom matematiken inte förändras oavsett 

vilket land man kommer ifrån (ibid.). Enligt Finell och Heyman (1994) är det viktigt att barn 

som är tvåspråkiga utvecklar inte bara sin svenska utan även sitt modersmål så att kontakten 

med sin släkt från sitt hemland kan bibehållas. Ladberg och Nyberg (1996) menar även dem 

att det är viktigt för barnen att tala sitt modersmål. Eftersom barnen lättare kommer in i 

svenskan är det bra om föräldrarna talar modersmålet hemma med dem.   

 

3.2.6 Modersmål 

Barn med ett annat modersmål behöver få fortsatt undervisning i det språket för att kunna lära 

sig svenska. De barn som inte knäckt läskoden på sitt modersmål kan inte heller knäcka koden 

i svenskan utan måste lära sig att läsa på sitt modersmål först (Torpsten, 2006). Rodell-Olgac 

(1995) tycker att det bästa skulle vara om barnen fick lära sig skriva och läsa på sitt 

modersmål innan de lärde sig läsa på svenska, men det förekommer inte. Barnen som redan 

knäckt koden till läsning på sitt modersmål har lättare att lära sig läsa på svenska. Angel och 

Hjern (1992) menar att lära flyktingbarn svenska är viktigt men kan vara svårt eftersom de har 

så mycket mer att tänka på. Barnen lever ofta i det förflutna. Att bemöta flyktingbarn som 

pedagog och lära dem svenska, behöver ett stort uttrycksregister för att både förstå barnen och 

få dem att förstå. Det är viktigt som pedagog att skapa trygghet i gruppen och få barnen att 

känna sig duktiga och göra inlärningen rolig. Ladberg (2006) menar att det är avkopplande för 

barnen att tala sitt modersmål. Det är energikrävande att tala ett främmande språk så som det 

är för de nyanlända barnen med svenskan. Enligt Rodell-Olgac (1995) är det bra att använda 

sig av interkulturella arbetssätt i skolan så att barnen får känna att hans/hennes religion/kultur 

är relevant och viktig att prata om. Men även att alla barnen får lära sig att kultur är mer än 

mat och sång.  

 

3.2.7 Låta barnet utvecklas i sin egen takt 

Angel och Hjern (1992) tar upp att många invandrare som kommit till Sverige som flyktingar 

har varit med om någon slags tortyr. Därför är de väldigt försynta och kan bli aggressiva eller 

arga på grund av rädslan för det de blivit utsatt för. De kan även känna skam över det de har 

varit med om. Det är bra att gå försiktigt fram med flyktingbarn/flyktingar. Barn mellan sex 

och åtta år ser döden som ett monster, som kan komma att ta dem när som helst. Det är inte 

förrän barnen blir nio år som de börjar få en mer vuxen syn på döden. Barn som mist båda 
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eller en av sina föräldrar under flykten mister ofta en del av sin barndom. De tappar förmågan 

att leka eftersom de får ta mer ansvar hemma. Barn som har varit med om flykt kan få 

komplikationer i skolan. Det kan vara så att de har sovit dåligt eftersom de haft mardrömmar, 

koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter, separationsångest och nedstämdhet (ibid.). 

Ladberg och Nyberg (1996) menar även dem att sorg, sträck och otäcka minnen kan hindra ett 

barn från att lära sig det svenska språket. Barnen har ingen energi över till att lära sig ett nytt 

språk.  

 

Angel och Hjern (1992) anser att komplikationer barn även kan få är svårigheter att ta kontakt 

med andra barn. Det är viktigt att barn oavsett ålder får tid och rum till att leka. Leken är ett 

bra sett för barnen att bearbeta sina sorger, oro och sitt förflutna, det är som en helad effekt. 

Enligt Ellneby (1996) har barn som varit med om flykt svårt att leka med andra barn och dela 

med sig av de leksaker de leker med, detta på grund av en oro för allt hemskt de varit med om. 

För att invandrarbarn som varit på flykt ska kunna få en trygghet behövs mycket kärlek och 

fasta gränser. Med rutiner som trygghet hjälper det barnen att koppla av mer. Ladberg och 

Nyberg (1996) anser att lek tillsammans med andra barn främjar språket. Språkkänslan stärks 

av att leka med språket, detta gynnar läsinlärningen i skolan. Rodell-Olgac (1995) menar att 

som pedagog är det viktigt att ta tid till sig att lyssna på barnen när de vill berätta om sitt 

hemland eller hur de har det hemma. Så de känner att de har någon vuxen som orkar och vill 

lyssna på dem. Det hjälper till med förtroendet mellan barn och vuxen. Sång främjar 

gemenskapen och hjälper barnen att lära sig språket. I förberedelseklassen sjunger man ofta 

för att skapa gemenskapen och få förståelse för språket (ibid.).  

 

3.2.8 Föräldrakontakt 

Enligt Angel och Hjern (1992) bör man som pedagog uppmuntra föräldrarna att prata med 

barnen om vad som har hänt och vad de har upplevt och varit med om, eftersom barnen går 

och undrar vad som verkligen har hänt. Det är viktigt att påpeka att barnen mår bäst om de får 

en klarhet i vad som hänt än att lämnas i det ovetande i hopp om att de ska glömma.  

 

Enligt Angel och Hjern (1992) är det viktigt för invandrarelevens trygghet med en fördjupad 

föräldrakontakt. Som pedagog är det viktigt att vara aktivt uppsökande av kontakten med 

föräldrarna. Det är viktigt att skapa en bra föräldrakontakt, särskilt med invandrarfamiljer, och 

förklara hur skolan fungerar. Invandrarföräldrar kan tycka det är konstigt och ovant att prata 
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med pedagogen, därför är det viktigt att ha en kontinuerlig kontakt. Invandrarföräldrarna 

behöver få reda på hur den svenska skolan fungerar, inte bara de regler som finns där utan 

även de oskrivna reglerna som finns i skolorna (ibid.). Rodell-Olgac (1995) menar att det är 

viktigt att pedagogerna förmedlar hur skolan och deras rutiner fungerar eftersom det kan skilja 

sig mycket från hur det sett ut i föräldrarnas hemland. Angel och Hjern (1992) menar att för 

att få ett bättre utgångsläge mellan pedagog, elev och föräldrar, är det viktigt att få en så bra 

första kontakt med föräldrarna som möjligt.  

 

Enligt Ellneby (1996) bör samverkan mellan pedagog och föräldrar byggas på kontakt och 

dialog. Det är viktigt att inte låta den ena parten ta övertaget i dialogen, utan att tänka på att ha 

öppna dialoger och diskutera om hur föräldramöten och utvecklingssamtal ska se ut. Rodell-

Olgac (1995) menar att för att samarbetet mellan skola och hem ska fungera så bra som 

möjligt är det viktigt att visa respekt för föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn och 

deras tro.  

 

4. Metod 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Nyberg (2000) visar på att kvalitativa intervjuer 

bygger på att förtydliga fenomen. Med det menas att frågorna ger oss svaren på det studien 

handlar om. Kvale (1997) menar att en intervju i en forskning har både struktur och syfte. 

Nyberg (2000) menar att med kvalitativa intervjuer har man öppna svarsmöjligheter. Intervju 

var för oss det bästa sättet för att få de svar vi ville få ut av studien. Vi valde att banda 

intervjuerna med en inspelbar bandspelare så att vi kunde fokusera på intervjuerna och ge 

följdfrågor. Johansson och Svedner (1998) anser att det är bra att spela in intervjuerna så man 

inte missar någon information. Även Nyberg (2000) rekommenderar att banda intervjuer 

eftersom man missar viktig information när man för anteckningar, det kan även störa den som 

blir intervjuad om man antecknar.  

 

4.1 Etiska aspekter  

Nyberg (2000) anser att man bör visa ansvar och respektera intervjudeltagarnas integritet. Han 

anser även att det är viktigt att man förmedlar för intervjudeltagaren att han/hon när som helst 

kan dra sig ur intervjun och att han/hon gör det frivilligt. Den som gör intervjun bör inte dölja 

något för den som blir intervjuad. Även Vetenskapsrådet (2002) förtydligar att den 
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intervjuade får när som helst under intervjun avbryta om han/hon känner att denne inte vill 

vara med längre. Det framkommer även att de som blir intervjuade ska bli informerade om att 

de kommer att vara anonyma i studien och att deras svar inte kommer att användas till något 

annat än just denna studie. Vi berättade för intervjudeltagarna muntligt innan intervjun 

startade och de fick godkänna om de ville vara med på intervjun eller inte.      

 

4.2 Urval 

Vi visste tidigt att vi ville jämföra två olika skolor med olika mångfalder av kulturer. Vi har 

sedan tidigare haft kännedom om de två skolorna, som studien bygger på, och om just deras 

mångfald av kulturer. Därför tog vi kontakt med dessa två skolor via telefon. Vi valde att göra 

intervjuer med en rektor och en pedagog på vardera skola. För att få en helhet om deras sätt 

att integrera barn som nyss kommit till Sverige.  

 

4.2.1 Skola ett 

På skola ett har de en stor andel barn från andra kulturer. De är vana att arbeta med barn som 

nyss kommit till Sverige. Rektorn har arbetat en längre tid med att integrera barn och hjälpt 

till att informera andra skolor om hur kommunens verksamhet ser ut för just det ändamålet. 

Pedagogen har arbetat ända sedan hon blev färdigutbildad lärare med barn från andra länder. 

Hon en del av verksamheten och hjälper till med att integrera barn i skolan och samhället.  

 

4.2.2 Skola två 

På skola två har de till mesta dels svenska barn. De har inte en sån stor erfarenhet med att 

arbeta med barn från andra kulturer. Rektorn har arbetat länge på denna skola och märkt att 

det börjat komma lite mer barn från andra kulturer men hon märker på pedagogerna att de blir 

nervösa av att inte veta vad de får säga och inte säga, samt göra och inte göra. Pedagogen har 

även hon arbetat länge på skolan och inte heller haft en stor erfarenhet av barn från andra 

kulturer men försöker integrera de barn hon har.  

 

Genomförande 

Johansson och Svedner (1998) förtydligar att man ska vara noggrann med hur man har tagit 

kontakt med intervjudeltagarna. Kontakten togs via telefon då vi ringde och frågade om de var 

intresserade av att hjälpa oss genomföra denna studie. Vi fick då en positiv respons och 

bestämde då tid för intervjuerna. Platsen var för oss självklar att det var enklast att göra 
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intervjuerna på deras arbetsplats vid slutet av dagen, efter barnen gått hem. Vi genomförde 

fyra intervjuer under fyra olika tillfällen, platsen för intervjuerna varierade beroende på lokal 

som fanns ledig. Båda två medverkade på alla fyra intervjuerna eftersom vi kände att båda 

kunde komma med relevanta följfrågor till intervjuerna. Enligt Backman (1985) bör man 

tänka på i vilken ordning man har gjort genomförandet. Vi valde att börja med att intervjua 

rektorerna först och sedan pedagogerna på båda skolorna. Av ren slump blev det att 

intervjuerna med rektorerna genomfördes på deras expeditioner. Det blev svårt att få 

bandspelaren i närheten av dem så det kan ha försämrat ljudkvalitén på deras intervjuer. 

Intervjun med pedagogen på skola ett genomfördes i ett grupprum där barnen kom in och 

frågade om en aktivitet som skulle genomföras veckan därpå. Intervjun med pedagogen på 

skola två genomfördes i deras personalrum där det kom och gick annan personal som skulle 

hämta saker och ting. Bandspelaren var i närheten av båda pedagogerna under intervjun och 

det kan ha med att ljudkvalitén var bra.     

 

Validitet och tillförlitlighet 

Vi var båda två med på alla fyra intervjuerna och använde oss av samma frågor till alla 

intervjudeltagarna men lokalerna varierade. Intervjufrågorna delades inte ut innan 

intervjuerna. Johansson och Svedner (1998) anser att bristerna med tillförlitlighet är om de 

intervjuade inte har blivit intervjuade av samma person, i samma slags lokal och om de fått 

samma frågor. Hartman (2003) anser att validitet har med att den som gör studien ska hålla 

sig inom forskningsområdet. Det vi fick fram av intervjuerna till studien har hållit sig till 

mesta dels inom våra forskningsfrågor och syfte. Vi valde sedan ut till resultatet det relevanta 

av det vi fått reda på till vår studie.     

 

5. Resultat 

Här nedan följer resultatet som kommit fram utifrån intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 

på två olika skolor och på de båda skolorna intervjuades en rektor och en pedagog. Vi har 

figurerat namnen på intervjudeltagarna så det ska bli lättare att förstå vem som säger vem i 

texten. På skola ett kommer vi att kalla rektorn för Sara och pedagogen för Tindra. På skola 

två kommer rektorn att kallas för Maja och pedagogen för Hanna.     
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5.1 Skola ett 

På skola ett finns det en så kallad mottagningsgrupp som kallas Landningen. Landningen är 

en kommunalverksamhet som finns på tre skolor i hela kommunen, varje skola har varsina 

upptagningsområden. Den har som uppgift att integrera barn som nyss kommit till Sverige i 

skolan och samhället. Sara och Tindra som intervjuades på skola ett arbetar just på 

Landningen. Sara har inget med den ordinarieskolan att göra utan arbetar enbart på 

Landningen. Sara berättade att Landningen får istället för elevpeng, som vanliga skolor får, ett 

kostnadsanslag. Det vill säga en klumpsumma pengar som bara ska gå till Landningen. Tindra 

berättade att hon arbetar enbart med barn som inte kan någon svenska och de pedagoger som 

arbetar på Landningen kallas för SVA-lärare. Hon berättade även att det finns tre 

heltidsarbetande SVA-lärare och en som arbetar på halvtid på Landningen. Det finns även en 

till halvtidstjänst som förflyttas beroende på vart den behövs. Det vill säga där det finns 

mycket barn. Landningen brukar kallas för mellanstöd. Vi citerar Sara: ”Och det stödet borde 

vara mer. Det borde vara minst en lärare till för att kunna ge det stödet.” 

      

5.1.1 Innan Landningen 

Innan Landningen fanns hade de ett system som kallades för Kanelen. Även denna 

verksamhet låg på skola ett. Sara berättade att barnen var tvungna att förflytta sig två gånger 

innan de fick komma ut i den vanliga klassen. ”Då såg det ut så här va, då var det en Kanal 

kom alla barnen till Kanalen sen när dem hade gått här och kände sig på svenskan, de hade 

landat lite grann då fick de gå till förberedelseklass.” Förberedelseklasserna låg på den 

skolan barnet tillhörde, det vill säga fanns det förberedelseklasser på alla skolor. Hon tycker 

det är bättre med Landningen eftersom barnen kommer fortare ut i sina vanliga klasser. Tindra 

berättade att hon arbetade på Kanalen då den fanns. Hon jämför Kanalen med Landningen och 

tycker att med Landningen har det försvunnit resurser. Vi citerar Tindra om 

Landningen: ”Tanken kanske är god, alltså att de ska fort ut i klass och så där…”    

 

5.1.2 Skolans sätt att integrera barn 

Sara berättade att målsättningen med Landningen är integration och språk. Vi citerar 

Sara: ”Vill man naturligtvis som lärare också ha någon sorts social stabilitet, socialt mål att 

barnet ska känna sig trygg innan man för över dem till en annan klass.” Hon berättade att de 

vill gärna ge barnen trygghet innan de ska börja i den vanliga klassen men det är inte deras 
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uppgift på Landningen utan den är som det står ovan integration och språk. Det kan ta flera år 

att få ett barn att känna sig trygg.    

 

När ett som nyss anlänt till Sverige och ska börja i skolan, får börja med att komma till 

Landningen på ett mottagningssamtal. Sara berättade att med på samtalet är en SVA-lärare, 

tolk, rektor, modersmålslärare och oftast hela familjen. ”Det är ett välkomnande samtal.” Där 

skolan presenteras och hur framtiden kommer att se ut. Man tar in uppgifter om barnet, ”... 

inte bara namn och telefonnummer utan vi frågar om vad barnet har varit med om, hur 

situationen sätt ut.” Då får man en helhet om hur situationen är för barnet. Klassläraren i den 

vanliga klassen får veta direkt att hon/han ska få en ny elev men som kommer att gå på 

landningen först ett tag. Tindra berättade att modersmålslärarna gör en kartläggning på barnen 

som precis kommit till Landningen för att se om de kan läsa. ”Först om dem kan bokstäverna 

på modersmålet, om dem kan latinska bokstäver, om dem kan siffror beroende på språket…” 

Detta för att se vilken årskurs barnen tillhör, de kan dock inte placera barnen mer än en 

årskurs bakåt, om det skulle behövas. Kartläggningen görs även för att SVA-lärarna ska veta 

om barnen kan använda sig av lexikon. Oavsett om barnet kan läsa eller inte måste man börja 

med lätta böcker eftersom de inte kan någon svenska. Tindra berättade även att barnen som 

går i mottagningsgruppen får gå som i en inskolning i den vanliga klassen, att vara med på 

vissa ämnen till att börja med. Idrott är ett vanligt ämne som barnen börjar vara med i. Sara 

berättade att SVA-läraren bedömer när barnet är redo för att börja i den vanliga klassen. ”Jag 

litar helt på SVA-lärarnas bedömning, då är det rätt.” Då har man en stor 

överlämningskonferens. 

 

5.1.3 Stöd barnen får i skolan 

På Landningen har barnen tillgång till tre timmars modersmålsundervisning per vecka. Tindra 

berättade att de SVA-lärarna som arbetar på hennes skola försöker underlätta undervisningen 

för barnen. ”… vi försöker dela upp att det blir informella grupper.” Med det menas att varje 

SVA-lärare har olika åldersgrupper i sina grupper. Tindra berättade även att hon är van att 

arbeta med barn från andra kulturer. ”När man har jobbat ett tag så vet man vad man kan 

säga och vad man inte kan säga, vad man kan göra och vad man inte kan göra.” Det går inte 

att tvinga en flicka att vara med på simningen utan pedagogen får uppmuntra henne till att 

följa med och se hur det går till åtminstone. Sara berättade att de uppmuntrar barnen och 

föräldrarna till att tala sitt modersmål hemma. Det är viktigt att ha ett riktigt känslomässigt 

språk för att kunna vidare utveckla svenskan. ”Även för att kunna prata med sin mamma, 
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kanske släktingar också måste man ha ett känslomässigt språk. Det påpekar vi också att det 

är jätteviktigt.” Tindra berättade om att man inte kan utgå från att barnet har kännedom om ett 

visst ämne utan man ska utgå från att barnet inte känner till ämnet alls. Så att barnet inte 

känner sig värdelös. Att bara komma till Sverige är ett trauma. Efter 2 år tillhör barnen inte 

längre Landningen. Vid speciella behov/tillfällen kan man söka om förlängning på 

Landningen.  

 

Tindra förklarade att på Landningen har de mer utvecklingssamtal än vad de har i de vanliga 

klasserna. Det är för att skolan är inte bara ny för eleverna utan även för föräldrarna. Vid 

utvecklingssamtalen används tolk för att underlätta för föräldrarna. Föräldrar kan även 

komma och fråga saker som de undrar över till lärarna efter skoldagens slut. ”Vissa föräldrar 

har man kontakt med hela tiden och vissa behöver man bara dem här få.” 

 

5.2 Skola två 

Skola två är en vanlig skola där det inte finns någon mottagningsgrupp. Det finns till mesta 

dels bara svenska barn på skolan. 

 

5.2.1 Innan Landningen 

Hanna berättade att tidigare hade skola två en förberedelseklass som senare försvann på grund 

av att den skulle vara centrerad på en enda skola i kommunen. Hon tycker att det var bättre 

tidigare då det fanns förberedelseklass på skolan. ”Det var väldigt bra, vad ska jag säga, 

inkörsskydd, det blir liksom en mjuk start för dem.” Hon anser att det var bra för svenska barn 

och invandrarbarn att integrera med varandra. I förberedelseklasserna var det en lärare och 

fem till sex barn. Hon tyckte det var bra med en extra resurs i skolan. 

 

5.2.2 Skolans sätt att integrera barn 

Maja berättade att hon samt alla som arbetar på skolan försöker ta till vara på 

likabehandlingsplanen som de har på skolan, när det kommer till barnens bakgrunder. ”Vi 

försöker ta tillvara på alla barns och elevers bakgrund och att komma till tals och att man 

uppmärksammar kanske  kulturer och familjer, olika saker.” Speciellt uppmärksammar vi det 

på FN:dagen. Det är viktigt att uppmärksamma andra kulturer när man har barn från andra 

kulturer i skolan/klassen. Det blir mer naturligt att man uppmärksammar andra kulturer när 

man har barn från andra kulturer. Hanna berättade hon brukar försöka baka in barnens alla 
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olika kulturer i undervisningen, men hon uppmärksammar det mer under FN:dagen. Det tas 

även upp fler kulturer även kulturer som inte någon av barnen har som går i klassen. Hon 

uppmuntrar barnen till att sitta och prata om hur det fungerar hemma hos dem och hur det såg 

ut i den skola de gick i, i sitt hemland. Barnen brukar kunna berätta om hur deras hemland och 

samhälle såg ut och vad som är speciellt för dem. Maja berättade att de flesta familjer vill ha 

modersmålsundervisning men det finns familjer som tackar nej. För att de tror att det är bättre 

för barnen utan den, att barnen lär sig svenskan bättre då. Hon försöker uppmana föräldrarna 

och barnen till att ha modersmålsundervisning i skolan. ”Min känsla är att dom flesta har och 

vill ha.” Hon uppmuntrar föräldrarna att prata deras modersmål hemma med barnen eftersom 

svenska får barnen prata hela dagen i skolan. 

 

5.2.3 Stöd barnen får i skolan 

Maja berättade att när det börjar ett barn på Landningen som till hör dem. ”Vi får reda på 

direkt av landningsrektorn om det kommer ett helt nyanlänt barn som tillhör oss, det vill säga 

om de bor på någon adress inom vårt upptagningsområde.” Detta sker via mail. Barn som är 

under sju år inte får gå på Landningen utan de anses få den hjälp de behöver i 

förskolan/förskoleklassen, de får 80 timmars språkstöd. Man anser att i den åldern så har 

man tid på sig, det är inte skolplikt…” Maja berättade även att Landningen ger fortsatt hjälp 

efter barnen börjat i sin vanliga klass på den skola de tillhör. Det kommer en SVA-lärare 

några timmar en gång i veckan. Vi citerar Maja: ”Sen ska vi ha och vi har lite grann ett stöd 

från en landningslärare…” Hanna berättade hon har ett barn i sin klass som nyligen gått på 

Landingen. ”Och sen har jag haft kontakt med den läraren som hon hade där på 

landningen.” Hon kan ta kontakt med SVA-läraren även fast han/hon inte är på deras skola 

utan hon kan ringa till denne eller skriva mail om det är några funderingar hon har. Hanna 

berättade att det kan bli körigt i klassen som ensam pedagog. ”Alltså när man är klasslärare 

har man hur mycket som helst. Det är jätte svårt att hinna med.” 

 

Hanna berättade om att de har tillgång till svenska två där barnen får gå och träna på svenskan. 

För att få svenska två krävs det att man söker en speciell pott centralt beroende på hur många 

elever man har som behöver det. För att få modersmålsundervisning behöver varje skola ha 

minst fem barn som talar samma språk. Men tyvärr så kan vissa barn anses vara för duktiga i 

det svenska språket så de får inte den hjälp de kanske behöver i svenskan, de blir av med sin 

plats i svenska två gruppen. Maja berättade att de har speciallärare på skolan. ”Vi har 

speciallärare också men den inte till att vara lärare i det svenska språket.” Till dem får alla 
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elever på hela skolan gå. Hanna berättade att speciallärarna hjälper barnen med lässvårigheter 

och svårigheter i att räkna. ”Och det där kan vara svårt det tycker jag och veta vad det beror 

på när man har ett barn som har det lite jobbigt och som inte har språket, är det för att man 

inte förstår språket eller har man liksom svårigheter ändå.”   Maja berättade att deras 

föräldrakontakt är som vanligt med utvecklingssamtal, de använder tolk till dem som anses 

behöva tolk. De brukar fråga föräldrarna om de vill ha tolk. ”Vid utvecklingssamtal har vi tolk, 

alltid.” Det är viktigt att använda tolk så att föräldrarna kan göra sig förstådda och lika så att 

lärarna blir förstådda. Hanna berättade att de har föräldramöten och även då kan det medverka 

tolk om behovet finns till det. Hon berättade även att de brukar skicka ut veckobrev till 

föräldrarna en gång i veckan, där det förklaras vad barnen gör i skolan under veckan. Maja 

förtydligar att det är viktigt att få vissa saker som är viktiga att veta för barnen och familjen 

översatta i brev till föräldrar som inte kan någon eller bara lite svenska till deras modersmål.   

 

6. Diskussion 

Under diskussionen kommer vi att diskutera metoden om vad som kunde ha gått bättre och 

vad som gick bra. Vi kommer även att redovisa om resultatet där vi tar upp likheter och 

olikheter mellan resultatet och bakgrunden.  

  

6.1 Metoddiskussion  

Fyra intervjuer, vid fyra olika tillfällen genomfördes. Tiderna anpassas efter 

intervjudeltagarnas tidsschema. Vi hade svårt att höra rektorernas svar på bandet. Det kan 

bero på att bandspelaren stod vid sidan av dem och att deras rum var rätt så stora. Vi satt 

ostörda med rektorerna i deras expeditioner ingen kom och störde under intervjuerna. 

Pedagogernas svar på bandet hördes bra vilket kan bero på att de hade bandspelaren framför 

sig och att de är mer vana att tala tydligt. Intervjuerna med pedagogerna genomfördes i 

offentliga rum och det kom in folk under intervjuerna som störde oss mer än deltagarna, som 

inte såg ut att bli något störd av det alls. Hade vi vetat det vetat idag hade vi valt ut ett ostört 

rum och tänkt på att deltagarna ska ha bandspelaren mittemot sig under intervjuerna. Vi hade 

nog gjort en prov intervju för att försäkra oss hur vi skulle ha haft bandspelaren. Även att vi 

skulle ha själva valt rum till intervjuerna, till ett rum på vardera skola som vi provat redan 

provat ut. Där vi visste att vi satt ostörda och att rummet inte var för stort så ljudet kunde 

försvinna.   
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6.1.1 Inte dela ut intervjufrågorna innan 

Intervjudeltagarna fick inte intervjufrågorna innan intervjuerna. Detta för att svaren skulle bli 

så spontana svar som möjligt. Om intervjufrågorna hade delats ut innan, hade 

intervjudeltagare haft tid på sig att ta reda på mer information än vad de redan visste. Samt att 

pedagog och rektor kanske hade haft tid att samtala med varandra. Resultatet kunde då ha 

blivit mer planerande inte lika genuina. Svaren resulterade i information kring hur skolorna 

faktiskt arbetar med integrering. Vid tidigare utlämning av frågorna hade svaren förmodligen 

inte blivit lika personliga.     

 

6.2 Resultatdiskussion 

Här nedan kommer vi att jämföra resultat med bakgrund. Om det finns likheter och skillnader 

mellan våra deltagares svar och vad som framkommer i litteraturen. 

 

6.2.1 Då jämfört med nu 

Sara berättar om hur det såg ut innan Landningen fanns. Då var det en enda skola som tog 

emot barn från andra länder och därefter fick de bli flyttade till en förberedelseklass i det 

område och på den skola de till hör. Hanna tyckte att det var bra med Kanalen, som det hette 

innan. Eftersom barnen fick träffa barn från andra kulturer och att det var mer lärare som 

arbetade med nyanlända elever. Rodell-Olgac (1995) tycker även hon att det är viktigt för 

barnen att få gå i en förberedelseklass innan de blir utslussade i en vanlig klass. Det gör att de 

får den tid de behöver till vänja sig vid den svenska skolan. Sara berättade att det systemet 

som de har nu idag med Landningen är bättre än kanalen då barnen slipper flytta från 

mottagningsgruppen till förberedelseklassen, utan det räcker med mottagningsgruppen. Sara 

menar att de vill få barnen integrerade i den vanliga klassen så fort som möjligt och då 

fungerar systemet med Landningen bättre. Det är jobbigt för barnen att flytta två steg innan de 

få komma till den vanliga klassen. Tindra anser att barnen lär sig svenska fortare i den vanliga 

klassen än vad de gör i en mottagningsgrupp eller förberedelseklass. Skolinspektionen 

(2009:3) anser att barn som får gå för länge i en förberedelseklass hamnar lättare i ett 

utanförskap i den svenska skolan. Det är det de vill förebygga med Landningen.   

 

 6.2.2 Kommunen och skolstyrelsen 

Sara påpekar att det inte finns tillräckligt med resurser för vad de vill åstadkomma. 

Kommunen ger dem en viss mängd pengar till resurser för barn med invandrarbakgrund. 
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Enligt skolinspektionen (2009:3) har kommunen det största ansvaret när det kommer till barn 

från andra länder, men det varierar från kommun till kommun beroende på deras intresse i den 

här frågan. Torpsten (2008) menar även hon att det är kommunen som har det största ansvaret 

till att se till att barn får modersmålsundervisning i skolan. Rektorer och lärare har ett stort 

ansvar till att fördela pengarna till resurserna till de barn som verkligen behöver den. Hanna 

menar som klasslärare kan det verka som en omöjlig uppgift att få alla barn integrerade i 

klassen. Om det är ett barn som kan rätt bra svenska men har svårt för grammatiken men kan 

tyvärr inte få hjälp i svenska två för att det finns andra barn som behöver den hjälpen mer. 

Hon berättade att varje skola får söka en viss summa pengar till svenska två och tyvärr kan det 

betyda att vissa barn anses vara för duktiga för svenska två. Vi anser att en resurs i varje klass 

skulle kunna hjälpa klasslärarna till att uppnå integration och ge barnen den hjälp de verkligen 

behöver. Kommunerna säger upp lärare när det egentligen behövs fler lärare. De vill förändra 

skolan men det går inte när det blir färre lärare. För att uppnå integration och att alla barn ska 

uppnå de mål som skolan ställer kan det behövas mindre klasser och med det blir det fler 

klasser och då kommer de behövas fler lärare. Med mindre klasser kommer klasslärarna ha 

lättare se till barnens behov och ge dem den hjälp de verkligen behöver. Visst är det en 

pengafråga i kommunerna och de gör säkert det de tror är det bästa. Vi tror att säger man upp 

lärare så kommer fler att sjukskriva sig på grund av för mycket arbete och det kommer att 

kosta ännu mer än att ta in fler lärare i skolorna.     

 

6.2.3 Intagningskonferens  

Enligt Rodell-Olgac (1995) medverkar rektor, tolk, föräldrar, barn, skolsköterska, kurator, 

skolpsykolog, klasslärare och ibland även andra släktingar på intagningskonferenserna. De tar 

reda på barnens bakgrund och visar barnen och föräldrarna runt i skolan och i klassrummet. 

Klassläraren berättar hur saker och ting fungerar i skolan. Enligt vad Sara berättade märkte vi 

en likhet mellan deras intagningskonferenser, eller mottagningssamtal som de även kallade 

det för. Det som skiljer sig ifrån Rodell-Olgacs (1995) intagningskonferens är att på deras 

intagningskonferenser medverkar en SVA-lärare, tolk, rektor, modersmålslärare och oftast 

hela familjen. Det är bra att föräldrarna och barnet får en inblick i hur skolan ser ut och hur 

det fungerar i skolan. Sara och SVA-lärarna vill veta så mycket som möjligt om barnets 

bakgrund för att kunna ge barnet den hjälp han/hon behöver. Tyvärr kan vissa föräldrar lida så 

mycket av sina minnen från flykten att de inte vill berätta mycket alls utan bara säger ytterst 

lite.   
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6.2.4 Förberedelseklass  

Rodell-Olgac (1995) och Angel och Hjern (1992) menar att förberedelseklasser är en bra 

början för nyanlända elever att successivt lära sig hur den svenska skolan fungerar. Hanna har 

samma uppfattning som Rodell-Olgac (1995) och Angel och Hjern (1992), att det är bra för 

de nyanlända eleverna att börja i en så att kalla förberedelseklass innan de slussas ut i vanliga 

klasser. Modersmålslärarna på Landningen gör en kartläggning av barnens kunskaper och hur 

länge de anser att barnen behöver gå i en så kallad förberedelseklass berättar Tindra. Angel 

och Hjern (1992) tar även dem upp att barnen i förberedelseklasserna får gå där så länge de 

behöver. Därefter blir de ut slussade i vanliga klasser. Vi anser att det är bra att barnen får en 

möjlighet att lära sig de nya reglerna och hur den nya skolan och samhället fungerar i en 

mindre klass med andra barn som varit med om samma sak. De får dock inte bli kvar i dessa 

klasser för länge, eftersom de kan då få det svårare att anpassa sig till den vanliga klassen. 

Skolinspektionen (2009:3) anser att i vissa kommuner får barnen gå i förberedelseklasser allt 

för länge och det skapar segregation mellan elever från förberedelseklassen och elever i 

vanliga klasser. Sara menar att med landningen vill de få ut barnen så fort som möjligt i 

vanliga klasser just för att inte få en segregation mellan eleverna. 

 

6.2.5 Ta tillvara på barnens hemkultur 

Ekberg (2009) hävdar att det är viktigt för pedagogerna att ta tillvara på barnens hemkultur, 

inte bara den mat de äter eller den musik de lyssnar på utan även det de gör i hemmen. Även 

att pedagogerna ska se barnens olika kulturer som en resurs. Ladberg (2003) menar att kultur 

och språk hör ihop. Man kan inte få det ena utan att få det andra. Både Tindra och Hanna 

försöker att använda sig av barnens olika kulturer på olika sätt. Tindra mer van vid att ha 

invandrarelever än vad Hanna är så en skillnad på hur de arbetar med detta finns. Tindra 

kunde inte komma på något speciellt att berätta för oss hur hon arbetade, eftersom det var i 

hennes vardag. Hon kände att det var mer naturligt i hennes arbetssätt att ta tillvara på barnens 

kulturer. Medan Hanna uppmärksammar barnens olika kulturer mer under FN:dagen. Men 

även att hon försöker få in barnens kulturer i undervisningen.  

 

6.2.6 Modersmål 

Både Sara och Maja berättar att de uppmuntrar barnen och deras familjer att prata sitt 

modersmål hemma eftersom barnen behöver ett känslomässigt språk. De uppmanar 

föräldrarna att låta barnen läsa modersmål i skolan eftersom det hjälper dem till att inte bara 

utveckla sitt modersmål utan även svenskan. Både Torpsten (2006) och Rodell-Olgac (1995) 
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hävdar även dem att det är viktigt för barnen att lära sig sitt modersmål först för att kunna 

utveckla svenskan. Enligt Ladberg (2006) är det energikrävande för barn att prata ett 

främmande språk så som det är för barnen i mottagningsgruppen. Därför är det skönt för dem 

få koppla av via att tala sitt modersmål ibland. Angel och Hjern (1992) menar att det är lättare 

för barn som knäckt läskoden på sitt modersmål, att lära sig läsa på svenska. Sara menar att ge 

barnen en trygghet är viktigt men att skapa integration är viktigare. Hon menar att trygghet 

kan ta flera år att åstadkomma. Angel och Hjern (1992) menar även dem att trygghet är en 

viktig del i barnens skolgång och att göra inlärningen rolig. Pedagogen ska försöka få barnen 

till att känna sig duktiga, det ger barnen en ökad självkänsla. Det kan då leda till att barnen lär 

sig snabbare.  

 

6.2.7 Trygghet och integration  

Ellneby (1996) anser att barn som varit med om flykt behöver trygghet och fasta rutiner för att 

kunna slappna av. Sara anser självklart att trygghet är viktigt men det kan ta så lång tid att 

skapa tryggheten att deras första mål är integration och språk. Hon vill att barnet ska kunna 

komma till den vanliga klassen så fort som möjligt. Angel och Hjern (1992) menar att det är 

viktigt att få barn till att börja leka med varandra. Eftersom det kan få dem att vara barn och 

bearbeta det de varit med om. Ladberg och Nyberg (1996) menar även de att lek är viktigt för 

leken kan främja barnens inlärning av språk. Hanna menar att det är viktigt att låta barnen 

berätta om sitt hemland och berätta om hur skolan såg ut där eller om något de brukar göra på 

fritiden. Tindra menar att de tvingar inte barnen till att göra något utan försöker uppmuntra 

dem att prova på något i den svenska kulturen, som till exempel att bada i badhus.   

 

6.2.8 Föräldrakontakten 

Enligt Angel och Hjern (1992) är det viktigt att uppmuntra föräldrarna att berätta vad de har 

varit med om och att barnen ska få reda på vad som verkligen har skett. Annars går barnen 

och undrar och det kan skapa problem i skolan. På intagningskonferenserna uppmuntras 

föräldrarna till att berätta vad som hänt enligt Sara, så de kan få en helhet i vad barnet varit 

med om. Vissa föräldrar berättar öppet om vad de har varit med om medan andra föräldrar 

inte säger mycket alls. Det hjälper SVA-läraren och klassläraren att bemöta eleven på rätt sätt. 

Angel och Hjern (1992) menar att det är viktigt som pedagog att vara aktivt uppsökande av 

kontakten med föräldrarna och att det är viktigt med en bra föräldrakontakt särskilt med 

invandrarföräldrar. Där man förklarar hur saker och ting fungerar i skolan. På landningen har 

de en mer kontinuerlig föräldrakontakt än på skola två där det inte finns någon 
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förberedelseklass. Landningen är som en förberedelseklass eller mottagningsgrupp, där alla 

barn som nyss kommit till Sverige från ett visst område samlas. Tindra anser att det 

underlättar arbetet med barnen genom att ha en mer kontinuerlig föräldrakontakt. Barn tycker 

oftast så som sina föräldrar, om föräldrarna inte är positiva till den svenska skolan kan barnen 

få det svårt att bli integrerade i skolan.           

 

6.3 Slutdiskussion  

Från början invandrade människor till Sverige på grund av de ville arbeta, nu invandrar det 

mer människor på grund av flykt från krig (Angel & Hjern, 1992). Detta märks i skolan och 

det är viktigt att få alla barn integrerade i skolan och samhället. Landningen är ett sätt, för 

kommunen att integrera barn som nyss kommit till Sverige. Enligt skolinspektionen (2009:3) 

är det kommunernas yttersta ansvar att få in barnen i den svenska skolan. Men det är lärarnas 

uppgift att verkställa kommunernas riktlinjer för dessa barn. Landningen är en 

mottagningsgrupp dit barn som nyss kommit till Sverige får gå en tid och lära sig svenska och 

lära sig hur skolan fungerar, därefter blir de utslussade i vanliga klasser. Tidigare fanns 

kanalen dit alla barn i kommunen som nyss kommit till Sverige får gå en tid tills de känner sig 

beredda till att flytta till den skola de tillhör. På denna skola får de gå i en förberedelseklass 

och lära sig svenska och hur det fungerar på skolan därefter blir barnen utslussade i en vanlig 

klass. Landningen har alltså en förflyttning mindre än vad kanalen hade menar Sara, med det 

kommer barnen ut i vanliga klasser fortare och slipper flytta på sig lika många gånger. Det är 

viktigt som skolinspektionen (2009:3) menar att barn inte får bli kvar i förberedelseklasser allt 

för länge, med landningen är målet att integrera barnen in i vanliga klasser så fort som möjligt.  

 

Landningen ger fortsatt hjälp till barnen och klasslärarna ett tag efter mottagningsgruppen, då 

en SVA-lärare kommer några timmar en gång i veckan berättar Hanna. Barnen får hjälp av 

Landningen upp till två år, därefter anser kommunen att barnen ska kunna klara sig själva 

med den hjälp som redan finns på skolan, det vill säga modersmålslärare, speciallärare i 

svenska och matematik. Både Sara och Maja är måna om att få föräldrar till barn som nyss 

kommit till Sverige att prata sitt modersmål hemma, eftersom barnen får prata så mycket 

svenska i skolan. Det är viktigt att barnen får ett känslomässigt språk menar Sara. Finell och 

Heyman (1994) anser så som våra intervjudeltagare att det är viktigt att barnen utvecklar sitt 

modersmål så de kan hålla kontakten med sitt hemland och sina släktingar. Under FN:dagen 

tänker Hanna extra mycket på barnens ursprung. Hon uppmuntrar barnen att berätta om deras 
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kulturer, hur det ser ut i skolan och samhället i deras hemland eller om de gör något speciellt 

hemma som de vill dela med sig till sina klasskamrater. Skolan och samhället är inte bara nytt 

för barnen utan även för deras föräldrar, därför krävs det att föräldrarna får en noga 

genomgång hur skolan och samhället fungerar. I och med det har de på Landningen en tätare 

föräldrakontakt än vad de har på skola två. Angel och Hjern (1992) menar även dem att det är 

viktigt med en god föräldrakontakt till invandrarföräldrar.   
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat med detta? 

Har ni någon utbildning när det kommer till integration för barn som nyss kommit till Sverige? 

Har ni någon utbildning i mångkultur? 

Hur ser era resurser ut för barn som nyss kommit till Sverige? 

Hur används resurserna i skolan/klasen? 

Har ni någon speciell klass till barn som nyss kommit till Sverige? 

Hur går ni tillväga för att integrera dessa barn i skola/samhället/ klassen? 

Har barnen någon rätt till extrahjälp/stöd? 

Hur förbereder ni er inför dessa barn och deras föräldrars ankomst? 

Hur tar ni tillvara på barnens erfarenheter, vanor och kunskaper som de har med sig från sitt 

hemland?  

Hur ser eran kontakt med föräldrarna ut?  

 

 


