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Förord 

Jag sitter framför brasan i arbetsrummet och funderar på min äldste sons 
fråga häromdagen. Det var en fyraårings ärliga undran om varför mam-
mor i så hög grad älskar att skriva. När jag då kämpade som bäst med 
att avsluta den här textens sista kapitel ville jag helst förklara för honom 
att han fått allt om bakfoten, att mammor inte alls älskar att skriva utan 
att det hör till ett olidligt plågsamt, stressigt och svårt arbete som bara 
behöver göras. Som tur var gjorde jag inte det, utan svarade präktigt att 
mammor älskar att skriva för att en lär sig så mycket under skrivproces-
sen. Det svaret kommer fler att få, för det är det svar jag står fast vid. 
Aldrig har jag tidigare gjort något så utmanande som detta, men aldrig 
tidigare har jag heller så tydligt uppfattat och uppskattat mitt eget lä-
rande. Det är den stora behållningen av detta för mig; växandets glädje. 
 Det finns en lång rad av människor som tillsammans utgjort förut-
sättningar för att jag har fått erfara detta. Först och främst gäller det alla 
er som ställt upp för intervju i materialskapandet för studien. Om inte 
ni så generöst delat med er av er tid och era erfarenheter hade studien 
aldrig gått att genomföra. Nästa tack går med ett stort mått av värme till 
Birgit Gustafsson. Du skapade tillfället för mig, genom att lyfta mitt 
intresse för nyanlända elevers skolgång i rätt situation och med rätt per-
son. Sedan var du också min medspelare och mitt bollplank i ansök-
ningsprocessen. För det är jag oändligt tacksam, men kanske ännu mer 
för att du trodde på mig. Det var och är betydelsefullt.  
 Jag vill också rikta ett stort tack till ett antal personer som på ett 
praktiskt och ekonomiskt plan möjliggjort forskarutbildningen för mig. 
Kenth Carlsson, tidigare skolchef, står överst på den listan. Ditt intresse 
för mitt forskningsarbete har varit av stor betydelse, men självklart 
också din prioritering att anställa mig som doktorand. Även nuvarande 
skolchef Ulrika Forssell förtjänar ett varmt tack, liksom mina rektorer 
Johanna Hanspers och Jenny Sandelin. Ni frigjorde generöst arbetstid 
för mig att slutföra skrivandet av den här texten, när arbetet drog ut 
något på tiden. 
 Som doktorand är andra doktorander ett viktigt nätverk. Jag vill 
först tacka er som var doktorander vid Specialpedagogiska institutionen 



 

 

vid Stockholms universitet under åren 2013-2017, ingen nämnd och 
ingen glömd. Även om jag träffade er sällan var ni viktiga för min na-
vigering efter den akademiska kartan. Ni gjorde mig lite tryggare och 
resorna till Stockholm lite trevligare för att ni mötte upp där. Närmast 
av alla doktorandkollegor har dock Erika Bomström Aho vid högskolan 
Dalarna stått mig. Inte inför någon annan har jag vågat vara så okunnig 
och stundom förtvivlad och varje gång har du bemött mig med förstå-
else, humor och uppmuntran. Jag hoppas att våra tillfällen till kaffe inte 
sinar, för att vi nu fortsätter på olika vägar.  
 Andra viktiga stöttepelare i processen, ja helt oumbärliga faktiskt, 
har naturligtvis mina handledare varit. Ett uppriktigt tack vill jag ge er 
som handledde mig under min första tid som doktorand; Gun-Marie 
Wetso, Margareta Ahlström och Siv Fischbein. Ni var med och startade 
min resa, det var värdefullt. Jenny Rosén och Åsa Wedin som senare 
tog över stafettpinnen; som ni har fått jobba! Jag är er evigt tacksam för 
stöd och uppmuntran, men främst för välriktad kritik och stort tålamod. 
Det har inte varit möjligt att undkomma med något! Stora delar av mitt 
lärande i processen är er förtjänst, det ska jag aldrig glömma. Ett stort 
och varmt tack ska också Karin Dahlin, Christian Hecht, Karin Hamrin, 
Anders Rask, Beth-Anne Paulsrud, Paul Flack, Monika Vinterek och 
Sara Irisdotter Aldenmyr ha, som under arbetets gång läst och kommen-
terat hela eller delar av min text. Ni har alla gjort den och mig bättre. 
Och Richard Borg, vilket fint jobb du gjorde inför tryckningen! Ett stort 
tack till dig för det! 
 Sist, men kanske egentligen störst är mitt tack till alla dem som inte 
varit en del av min arbetsprocess, men som oundvikligen varit en del av 
min utvecklingsprocess. Mamma, tack för allt stöd i både tanke och 
handling genom åren. Vad skulle jag göra utan dig? Du har frigjort tid 
och energi för mig vid oändligt många tillfällen. Anders, Helmer och 
Sixten, ni är dem som på närmast håll märkt av mitt arbete, särskilt i de 
tuffa perioderna och ni har under hela processen stöttat mig igenom den 
på olika sätt. Viktigast är kanske att ni också har tvingat mig ur den 
emellanåt, för att visa mig vad som behöver och bör få komma främst. 
Tack för att jag har fått ta så mycket plats i vårt liv under den här peri-
oden, men tack också för att ni har hävdat ert eget utrymme. Jag älskar 
er innerligt.  
 
Borlänge, november 2018 
Katarina Sundström Rask 



 

 

Abstract 

Children who migrate to Sweden are usually introduced to the Swedish 
school through some kind of introduction programme in their new com-
munity. This study examines the experiences of newly arrived children 
participating in school introduction in the early school years, as well as 
the experiences of the teachers and principals working with the pro-
gramme. In the community in which this study is situated, newly arrived 
children participate in a special school unit where the goal is to map 
their experiences and skills from former education, and where the teach-
ing of Swedish as a second language is seen as an important part of the 
introduction.  
 Forty-two interviews (40 individual and 2 pairs) were conducted 
with principals, teachers and newly arrived children (ages appropriate 
for Years 2, 3, 4 and 5 in elementary school). Employing a social con-
structivist perspective, together with inspiration from Critical Discourse 
Analysis, the study aimed at outlining the discourses the participants 
draw on when speaking about the school introduction and how these 
discourses affect the participants’ positioning of themselves and other 
participants in the school practice. Fairclough’s theory of discourse 
(1992, 2001) provides an understanding of how participants experience 
being part of the school introduction as well as their own and other par-
ticipants’ positions in the school practice due to ambient discourses.   
 The results indicate that four discourses dominate the practice and 
affect the participants’ view of each other and themselves as well as 
their possibilities to impact the practice and their own situation as being 
a part of it. The four discourses that were identified are described as 1) 
the Swedish language as a key to success in school, 2) the adjustment 
of behaviour as a key to success in school, 3) the substantial immigra-
tion as a challenge, and 4) heed.    
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Textens disposition 

Texten som följer nedan är resultatet av en licentiatstudie om introdukt-
ionsverksamhet för unga nyanlända elever i svensk skola, närmare be-
stämt elever som går i eller ska börja i år två till fem. Rektorers, lärares 
och nyanlända elevers beskrivningar av sina uppfattningar om och er-
farenheter av introduktionsverksamheten utgör studiens empiriska 
material. Fokus riktas mot att synliggöra diskurs och positionering inom 
introduktionsverksamheten.  
 Det första till och med det femte kapitlet utgör en redogörelse för 
de förutsättningar för och val av utgångspunkter som gjorts för studien.  
I kapitel ett beskrivs hur introduktionsverksamhet för nyanlända elever 
i grundskolan har behandlats i styrdokument och praktik de senaste de-
cennierna. Sedan följer studiens syfte och forskningsfrågor. Kapitel tre 
ger en översiktlig bild av tidigare forskning om introduktionsverksam-
het för nyanlända elever i skolan som bedömts relevant för att position-
era denna studie inom fältet. Därefter behandlas i kapitel fyra de teorier 
som fått utgöra studiens teoretiska ramverk. En redogörelse för metod 
och genomförande avslutar denna första del av texten i kapitel fem.  
 Andra delen av texten presenterar studiens resultat i tre kapitel, som 
vart och ett besvarar en forskningsfråga. I kapitel sex ges svar på den 
första forskningsfrågan om vad som framstår som betydelsefullt i aktö-
rernas tal om introduktionsverksamheten. I kapitel sju besvaras den 
andra forskningsfrågan om vilka diskurser aktörerna agerar inom och i 
kapitel åtta besvaras slutligen den tredje forskningsfrågan om aktörer-
nas positioneringsprocesser inom de diskurser som framträtt. 
  Det nionde kapitlet avslutar texten genom att resultaten som fram-
kommit i studien behandlas i diskussion. Där ges också implikationer 
för vidare forskning och några reflektioner omkring genomförandet av 
studien. 
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1 Inledning  

Nedan beskrivs hur introduktionsverksamhet för nyanlända elever i 
svensk skolkontext har organiserats, diskuterats och upplevts från mit-
ten av 1970-talet fram till nutid. Att startpunkten för den historiska re-
dogörelsen förlagts till 1970-talet beror på att kritiken som utbildnings-
departementet (1975) då riktade mot grundskolans arbete med att intro-
ducera nyanlända elever kom att spela stor roll för hur introduktions-
verksamhet för nyanlända elever därefter organiserades och fortfarande 
organiseras på många håll. Nedan beskrivs några händelser som påver-
kat hur nyanlända elever omtalats, förståtts och mottagits i svensk 
skola. Dessa sätt att tala om och förstå den nyanlända eleven och intro-
duktionsverksamheten beskrivs här som diskurs. 
 Diskurs förstås i denna studie som ett sätt att förklara världen och 
tillskriva den mening (Fairclough, 1992). Diskurs skapas i samspel mel-
lan individer som förstår sin situation och verklighet utifrån de tidigare 
erfarenheter som de erövrat och bär med sig. Därmed är diskurser hi-
storiskt och kulturellt betingade och skapar uppfattningar om vad som 
är sunt förnuft i olika frågor.  
 

(…) the discursive constitution of society does not emanate from 
a free play of ideas in people´s heads but from a social practice 
which is firmly rooted in and oriented to real, material social 
structures (Fairclough, 1992, s.66).  

 
Att fokusera på diskurser som omger en verksamhet medför att synlig-
göra vad som styr individers tankar och handlingar inom en verksam-
het. Genom diskursers styrning av uppfattningar om sunt förnuft, agerar 
varken enskilda individer eller grupper av individer frikopplat från dis-
kurs i den praktik där de agerar. Ansvaret för en introduktionsverksam-
hets form och funktion kan således inte tillskrivas en enskild individs 
kompetens eller åsikter, utan bör ses som styrd av vissa rådande diskur-
ser. 
 Genom att använda teorier om diskurs kan stabilitet skapas i en 
fråga om upplevelser av ett specifikt fenomen. Även om praktiken va-
rierar stort över tid och rum är omgivande diskurser långsammare i sin 
förändringsprocess och kan utgöra ram för vad som anses gångbart eller 
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normstridigt i en fråga. Nedan följer en inledning till studien som syn-
liggör diskurser som påverkat introduktionsverksamhet för nyanlända 
elever historiskt.  

1.1 Introduktionsverksamhet som diskursiv praktik 
I läroplanen (Lgr 11) formuleras som en del av skolans uppdrag att 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och be-
hov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 
(…)” (Lgr 11, kap.1). Vidare läsning ger vid handen att ansvaret för 
enskilda elever är otvetydigt: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de ele-
ver som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbild-
ningen.”.  
 Nyanlända elever kan sägas vara elever som ”har svårigheter att nå 
målen för utbildningen” (Lgr11, kap.1). Återkommande rapporterar 
myndigheter och andra (inte sällan politiskt drivna) aktörer om att ele-
ver som är eller under sin skoltid varit nyanlända, jämfört med sina 
jämnåriga skolkamrater har svårigheter att nå behörighet för att antas 
till något nationellt gymnasieprogram (SOU 2017:54). Det synliggör att 
nyanlända elever är i behov av individuell anpassning för att deras chan-
ser till vidare utbildning ska bli likvärdiga andras.  
 Läroplanens formulering om att utgå från alla elevers förutsätt-
ningar och behov slutar inte så som den citerats ovan. Hela meningen 
lyder ”Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckl-
ing med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper.”1. Med hela den formuleringen framträder att det 
är skolans praktik och inte eleven som ska anpassas.  
 Studier visar att en diskurs om svenska språket som nyckel till ut-
bildning länge har präglat introduktionsverksamheter för nyanlända 
elever i Sverige (Wellros, 1992, Runfors, 2003). Under flera decennier 
dominerade förberedelseklassen som introduktionspraktik. När utbild-
ningsdepartementet år 1975 uttryckte för regeringen att undervisningen 
för nyanlända elever kraftigt behövde förbättras förespråkades under-
visning i förberedelseklasser, med prioritering av läs-och skrivinlärning 
på modersmålet och undervisning i svenska som andraspråk (1975). 
Skrivelsen gav stor effekt på praktiken och ett tiotal år senare kunde en 
dominans av förberedelseklasser som introduktionsform för nyanlända 
elever konstateras och de små undervisningsgruppernas fokus på 
svenska och matematik framhävdes som dess främsta fördelar (Hed-

                               
1 Egen kursivering 
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berg-Granath, 1988). Synen på den nyanlända eleven som någon i be-
hov av att tillrättalägga eller komplettera sin kompetens med vissa kun-
skaper för att kunna delta i en reguljär undervisningskontext framhävs 
av diskursen om svenska språket som nyckel till utbildning.  
 Denna diskurs utmanades till synes under början av 2000-talet när 
det på nationell skolnivå uppmärksammades att nyanlända elever har 
kunskaper som skolan bör ta vara på. Då inverkade en diskurs om lik-
värdig utbildning för alla elever på introduktionsverksamheten för ny-
anlända. År 2008, publicerade Skolverket allmänna råd för utbildning 
av nyanlända elever (2008), i vilka det i enlighet med internationell 
forskning framhävdes att undervisningsformen skulle utgå från den ny-
anlända elevens individuella förutsättningar och erbjuda en utbildning 
likvärdig andra elevers. Året efter presenterade Skolinspektionen en 
granskningsrapport (2009), där kritik riktades mot förberedelseklassen 
som organisationsform. Den beskrevs som isolerande, exkluderande, 
konserverande och hämmande för elevernas inlärning. Skolinspekt-
ionen framhöll brist på individualisering och för lång introduktionstid 
som troliga orsaker till att eleverna i låg grad hann uppnå målen för 
gymnasiebehörighet innan avslutad grundskoleutbildning.  
 Genom en uppdatering av de allmänna råden (Skolverket, 2016) 
utmanades ytterligare synen på den nyanlända eleven som i behov av 
att komplettera sin kompetens för att kunna delta i undervisning. Upp-
dateringen synliggjorde nyanlända elevers rätt till delaktighet i reguljär 
ämnesundervisning och skolans sociala arenor och ledde till föränd-
ringar av introduktionsverksamhetens riktlinjer. Kartläggning av ele-
vens tidigare kunskaper blev obligatorisk i grundskolan, vilket för-
stärkte rektorers och ämneslärares ansvar för de nyanlända. En tidsbe-
gränsning på två månader infördes inom vilken de två första delarna av 
kartläggningen, som inbegriper numeracitet och litteracitet, måste vara 
genomförd. Därtill framhölls i de nya allmänna råden rektors ansvar för 
att eleven skyndsamt får rätt utbildning av för uppgiften kompetenta 
lärare. Gällande klassplacering och introduktionsväg understryker 
Skolverket elevens rätt att höras i frågan, samt att en noggrann avväg-
ning av kunskapsnivå och social utveckling ska göras (2016). I kraft av 
dessa utmaningar av bristdiskurser understryks i skollagen (SKOLFS 
2010:800) och de allmänna råden (Skolverket, 2016) att en elev inte får 
undervisas helt och hållet inom ramen för en förberedelseklass. Således 
poängteras alla lärares ansvar för att arbeta både ämnes- och språkut-
vecklande i sin undervisning. 
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1.2 Introduktionsverksamheten som studiens arena 
Efter Skolinspektionens kritik av förberedelseklassernas verksamhet år 
2009, omstrukturerade flera kommuner i Sverige sitt mottagande av ny-
anlända elever till centrala mottagningsenheter. En sådan mottagnings-
enhet utgör startpunkten för de nyanlända eleverna i den här studien. 
Den är också arbetsplats för flera av lärarna och en rektor i studien. 
Introduktionsverksamheten omfattar dock mycket mer än deltagande i 
mottagningsenhetens verksamhet. 
  
 
 
 

 
 
 

Bild 1. Introduktionsverksamheten i föreliggande studie.  

 
Flera aktörer som deltar i denna studie är verksamma på andra platser 
än inom mottagningsenheten. Av de elever som deltar i studien har de 
flesta passerat mottagningsenheten och befinner sig i en annan del av 
introduktionsverksamheten när de intervjuats, antingen i en lokal intro-
duktionsgrupp på en enskild skola eller i en reguljär klass. Det gör att 
mottagningsenhetens verksamhet inte i sig själv behandlas som studiens 
enda arena, utan som en del av den. Introduktionsverksamheten förstås 
i studien som en diskursiv praktik, en arena där en verksamhet pågår 
under inflytande av, och med inflytande över, diskurser som deltagande 
aktörer agerar inom. Denna diskursiva praktik avgränsas i tid och rum 
av att en elev börjar sin skolgång vid mottagningsenheten och slutar när 
denna på heltid deltagit en period i reguljär klass. 

1.3 Positionering av den nyanlända eleven 
Aktörerna som deltar i studien positionerar sig i förhållande till sin om-
givning genom en komplex process av att anta och tilldela identiteter 
(Davies & Harré, 1990). Dessa positioneringar påverkas av individens 
tidigare erfarenheter liksom av tid och plats och den makt individerna 
upplever sig ha i relation till varandra. Positionerna som skapas utkris-
talliseras genom kontrastering. Den enas position, ger den andra en po-
sition som kontrast. Positioneringen som sker skapas i mötet, men 
skapar också förutsättningar för mötet.  

Mottag-
nings- 
enhet 

Introdukt-
ionsgrupp Reguljär klass 

Introduktionsverksamhet 
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 Ett barn i skolålder som anländer till Sverige, positioneras från 
första dagen och tillskrivs en situationsbunden och institutionell identi-
tet som ”nyanländ”. Om dessa elever vet vi förhållandevis lite (Bunar, 
2015). I statliga offentliga utredningar framkommer att utbildning som 
nyanlända elever får i svensk skola inte ger tillräckligt stöd för att nå 
behörighet till vidare studier (SOU 2017:54). Av nyanlända elever i 
grundskolans tidigare år, är det en betydande andel som inte når gym-
nasiebehörighet. Termen ”nyanländ elev” är relativt ung. Den används 
ofta av myndigheter, i svensk skolpolitik och i media för att kategori-
sera en grupp elever som har särskilda förutsättningar för sitt lärande, 
beroende på yttre omständigheter. Fram till 2016 identifierades nyan-
lända elever utifrån varierande kriterier inom olika myndigheter, vilket 
påverkade att elever kunde få ojämlika möjligheter och tillgångar under 
sin skolgång beroende på bostadsort, eller vilken myndighets definition 
av nyanländ elev som det relaterades till i respektive fråga. Sedan första 
januari 2016 finns en definition i skollagen (SKOLFS 2010:800) av 
vilka elever som ska anses nyanlända och under hur lång tid definit-
ionen ska gälla dem. Den lyder: 
 

12 a § Med nyanländ avses i denna lag den som 
1. har varit bosatt utomlands, 
2. nu är bosatt i landet, och 
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start 
det kalenderår då hon eller han fyller sju år.  
En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skol-
gång här i landet. (SFS 2010:800, 3 kap.12§) 
 

Att vara nyanländ elev har enligt definitionen ingenting att göra med 
förmåga i svenska språket, tidigare skolgång eller ursprungsland. I 
praktiken är det dock sällsynt att nyanlända elever har förtrogenhet med 
svenska språket. Eftersom migration ofta beror på en otillfredsställande 
situation i hemlandet och resan ibland tar lång tid, är det inte heller 
ovanligt att nyanlända elever saknar tidigare regelbunden skolgång. 
Skollagens definition av den nyanlända eleven drar upp riktlinjer för 
introduktionstiden, men har också skapats av dess praktik. Ovanstående 
definition av den nyanlända eleven används inom skola och politik, där 
svensk kultur, språk och skolerfarenhet är normerande. I frågor om ex-
empelvis tilldelning av resurser och organisation av introduktionstiden 
är definitionen av nyanlända en mätsticka, men utifrån erfarenheter av 
nyanlända elever i skolpraktiken har det också utkristalliserats vilka be-
tydelsebärande kriterier som särskiljer en nyanländ elev från andra ele-
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ver och som skollagens identifiering därmed behöver inbegripa. I före-
liggande studie används begreppet nyanländ elev för att benämna den 
elevgrupp som innefattas i studien.  
 De elever som här identifieras som nyanlända, positionerar inte 
nödvändigtvis sig själva så. Definitionen används för att beskriva en 
identitet i ett särskilt sammanhang, inom introduktionsverksamheten, 
men det är inte säkert att denna beskrivning stämmer överens med den 
beskrivning eleverna skulle göra av sig själva. Som redan nämnts ringar 
begreppet in ett särskilt tidsspann som eleven befinner sig inom och 
vissa rättigheter eller begränsningar som det medför, men säger inget 
om personliga egenskaper, förmågor eller behov.  
 Denna text gör inget objektivt sanningsanspråk och kan inte ge en 
allenarådande beskrivning av hur introduktionsverksamheten som stu-
derats är för alla som erfar den. Genom att synliggöra diskurs erbjuder 
den en mångfacetterad bild av hur introduktionstiden kan uppfattas, av 
aktörer inom den. Aktörerna i studien är individer som ger sina berät-
telser om en särskild introduktion i en viss kommun, under en begrän-
sad tidsperiod. De har valt vad de vill berätta om för mig och genom 
analys av det berättade, utifrån syfte och forskningsfrågor, har jag gjort 
ett urval av deras berättade erfarenheter som presenteras här i texten. 
Hade andra personer berättat, eller en annan forskare lyssnat in och tol-
kat, hade studien blivit en annan. Inte desto mindre är dessa berättelser 
viktiga. De utgör en historieskrivning, ett antal tänkbara skildringar av 
något som varit, som kan lära oss om det som är och ska komma.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att utveckla kunskap om introdukt-
ionsverksamhet för nyanlända elever i grundskolans tidigare år. Rekto-
rer, lärare och nyanlända elevers uppfattningar och erfarenheter av in-
troduktionsverksamhet har stått i centrum för studien.  
 
Följande frågor har varit ledande i undersökningen:  
 
· Vad framstår som särskilt betydelsefullt för aktörerna i talet om 

introduktionsverksamheten? 
· Vilka diskurser framträder i introduktionsverksamheten genom 

aktörernas tal om densamma? 
· Hur positionerar aktörerna sig själva och varandra i förhållande 

till introduktionsverksamheten? 
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3 Tidigare forskning om nyanlända elever 

I detta kapitel presenteras svensk och internationell forskning som be-
handlar nyanlända elever och deras deltagande i skolan. Här beskrivs 
också kort vilka avvägningar som gjorts i valet av vilka studier som 
inkluderats i presentationen. 
 Nyanlända elevers utbildning har tidigare beskrivits som ett relativt 
obeforskat fenomen. En forskningsöversikt från 2010 beskriver att 
forskning om nyanlända elever, i synnerhet i svensk kontext, är i det 
närmaste obefintlig (Bunar, 2010), men därefter har forskningsfältet ut-
ökats. Databasen Libris utgör svenska biblioteks gemensamma katalog 
och uppdateras dagligen (libris.kb.se). När Bunar i sin första sökning i 
databasen, i september 2009, sökte publikationer om nyanlända elever 
med sökorden nyanlända, flykting, flyktingbarn, invandrarbarn, sent 
anlända, senkomna, nykomna, nyinvandrade, asylsökande, flerspråkig-
het, tvåspråkighet och mångfald i skolan, resulterade det i cirka 5000 
träffar. När samma sökning görs i april 2018 resulterar det i över 7250 
träffar. Av dessa är det, liksom i Bunars sökning, rimligt att anta att 
flera överlappar varandra och att många inte behandlar utbildningsfrå-
gor, men den stora skillnaden i antal träffar ger en indikation om att 
forskningsfältet vidgats betydligt på knappa nio år.  
 Forskning om nyanlända elever återfinns inom olika forskningsfält. 
Inom samhällsvetenskap, språkvetenskap och utbildning ryms exem-
pelvis frågor om andraspråksutveckling, hur identitetsskapande är sam-
manlänkat med såväl språkutveckling som migrationsprocessen samt 
hur normer inom olika samhällen eller särskilda verksamheter inverkar 
på möjligheter och hinder för nyanländas personliga och kognitiva ut-
veckling. Inkluderingsfrågan är central i vissa studier och organisat-
ionsformer för utbildning är utgångspunkt i andra. Studier som ger rum 
åt elevers röster om skolsituationen behandlar ofta sociala aspekter på 
skolgången. Kvalitativ forskning om erfarenheter av introduktionsverk-
samhet för nyanlända elever till grundskolan har uppmärksammats för 
denna studie. Studier som behandlar hur skolans och samhällets diskur-
ser villkorar nyanlända elevers tillgång till utbildning och social inklu-
dering har sökts, liksom studier om hur den nyanlända eleven, liksom 
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lärare och rektorer, positioneras av och positionerar varandra inom in-
troduktionsverksamheten. Eftersom språkutvecklande arbetssätt är av 
signifikant betydelse för nyanlända elevers möjligheter att inkluderas i 
reguljära klasser och ämnesundervisning (Gibbons, 2006) har forskning 
om språkutvecklande arbetssätt fått ett visst utrymme, även om förelig-
gande studie inte specifikt behandlar språkutveckling. Således kan det 
anses relevant att ge en överskådlig beskrivning av de grundtankar som 
arbetssättet vilar på.  
 Flera av de studier som refereras till i denna genomgång är genom-
förda under 1990-talet. Eftersom introduktionsverksamhet för nyan-
lända elever på många håll fortfarande organiseras som då, refereras 
fortfarande till dessa i sammanhang där introduktion för nyanlända ele-
ver diskuteras. Därmed har de givits utrymme i denna genomgång.  
 I forskningsgenomgången ryms både svenska och internationella 
studier om nyanlända elever, men det är inte oproblematiskt att appli-
cera forskningsresultat från en viss kontext på en annan. En introdukt-
ionsverksamhet för nyanlända elever som beskrivs framgångsrik i en 
viss skolkontext, är inte alltid applicerbar på en annan. Hur elever grup-
peras, vilka ämnen de får tillgång till och hur lång tid de förväntas delta 
i en introduktionsverksamhet kan bero på ett lands eller ett skolsystems 
språkpolicies, hur läroplaner är formulerade, vilka mål en elev förvän-
tas uppnå och vad denna bedöms behöva sina olika språk eller ämnes-
kunskaper till. Det kan också inverka på organisationen hur landets in-
vandringspolitik och invandringshistoria ser ut och i vilken grad utbild-
ning generellt sett bedöms vara avgörande för att senare komma i ar-
bete. Nedan följer ett antal argument för varför de internationella studier 
som här inkluderats har valts. Flera studier är genomförda i länder som 
inom flerspråkighetsforskning brukar anses ha betydelsebärande lik-
heter med svensk skola i fråga om elevsammansättning och förhållande 
till flerspråkighet såsom Storbritannien, Kanada och Australien. Flera 
av studierna fokuserar upplevelser och erfarenheter av introduktion för 
nyanlända elever. De upplevelser som aktörerna har relaterar till deras 
tidigare erfarenheter och de normer de uppfattar från omgivningen. 
Oavsett om skolsystemet är likt eller olikt det svenska, kan alltså upp-
levelser av att erbjudas en lämplig eller olämplig introduktion till syste-
met vara intressanta resultat, eftersom de inte kopplas till ett särskilt 
system utan till diskurser som system eller fenomen befinner sig inom.  
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3.1 Erfarenheter av introduktionsverksamhet för 
nyanlända elever 
Som nämns ovan har flera tidigare studier fokuserat på hur formen för 
introduktionsverksamhet påverkar nyanlända elevers lärande och socia-
lisation i skolan. Många studier behandlar introduktionsverksamheter 
som är organiserade i form av förberedelseklasser och bygger på inter-
vjuer med elever i grundskolans senare år eller i gymnasiet. Flera stu-
dier av organisations- eller undervisningsformers effekter är observat-
ionsstudier. Få intervjustudier behandlar yngre elevers erfarenheter el-
ler lärares och rektorers uppfattningar och erfarenheter av specifikt in-
troduktionsverksamhet. Nedan följer en presentation av forskning som 
här bedömts relevant för denna studies syfte. 

3.1.1 Elevers och lärares erfarenheter av 
introduktionsverksamhet 
Likt föreliggande studie fokuserar Nilsson Folkes (2017) avhandlings-
studie nyanlända elevers introduktion till svensk skola. Nilsson Folke 
har undersökt nyanlända elevers förutsättningar för inkludering i grund-
skolans senare år i tre svenska kommuner. För detta har hon intervjuat 
elever i årskurs åtta och nio och genomfört deltagande observationer i 
elevernas skolvardag. I elevintervjuerna lyfts både för- och nackdelar 
med förberedelseklassen som introduktion till skolan. Fördelarna som 
uttrycks innefattar upplevelser av social trygghet med lärare och kom-
pisar, att läraren kan göra undervisningen begriplig och tillgänglig för 
eleverna och att förberedelseklassen möjliggör ett visst lärande av 
svenska språket innan deltagande i reguljär klass (även Thorstensson 
Dávila, 2017). Bland nackdelarna nämner Nilsson Folke att förberedel-
seklassen inte ger möjlighet att knyta sociala och språkutvecklande kon-
takter med jämnåriga svenska elever och att tillgången till ämnesunder-
visning är begränsad. Vid övergången till reguljär klass präglas elever-
nas upplevelser enligt Nilsson Folkes studie av oro, rädsla, ensamhet 
och blygsel, vilket leder till att de undviker att interagera i klassrummet. 
Elever berättar också i hennes studie om mobbning från andra elever 
som skapar upplevelser av utsatthet och negativ exponering vid delta-
gande i reguljär klass. De upplever en social underordning visavi övriga 
elever på skolan och att deltagandet i förberedelseklassen är ett signum 
för att inte kunna något. De sociala svårigheterna med deltagandet för-
mörkar den annars fördelaktiga tillgången till fler ämnen som delta-
gande i reguljär klass ger.  



 

 22

 Liksom Nilsson Folkes studie (2017) beskriver den nyanlända ele-
vens tillvaro i reguljär klass som huvudsakligen tyngd av sociala svå-
righeter, lyfter flera andra studier nyanlända elevers upplevelser av ut-
anförskap och utsatthet. Skowronski (2013) visar i sin studie av nyan-
lända elevers sociala situation i skolan att eleverna ifråga exkluderas 
från sociala sammanhang genom en stigmatisering som ger de nyan-
lända eleverna lägre status än andra elever och en utstuderad exklude-
ring, genom exempelvis ignorans av de nyanländas närvaro. Karrebæk 
(2012) påvisar att grunden för stigmatisering av nyanlända elever i sko-
lan kan vara kopplad till helt andra fält än förväntningar på elevernas 
kunskaper och lärande. Med grund i sin studie av samtal mellan elever 
och lärare under lunchrast visar Karrebæk att lärarnas uppfattning om 
huruvida elevernas mat var hälsosam eller inte kopplades nära samman 
med majoritetsbefolkningens matvanor och blev betydande för vilken 
tilltro som tillskrevs eleven och dennas vårdnadshavare.   
 Det osynliggörande som Skowronski (2013) sätter fingret på har 
enligt en studie av Candappa (2016), negativ inverkan på elevernas lä-
rande.  Denna har undersökt nyanlända elevers erfarenheter av skolgång 
i Storbritannien och påvisar deras behov av stöttning i att komma vidare 
med livet på ett sätt som inte tar elevernas agens ifrån dem, men kon-
staterar att de nyanlända istället osynliggörs i skolan. När elever upple-
ver en exkluderande eller på andra sätt diskriminerande hållning i ett 
särskilt sammanhang, kan det leda till en ovilja att engagera sig i prak-
tiken, trots en egentligt hög motivation för lärande i sig (Norton Pierce, 
1995, Norton, 2000). Ska elevernas inkludering och sociala utveckling 
främjas krävs att skolan tar ett medvetet och aktivt ansvar för att skapa 
goda sociala relationer mellan elever (Axelsson & Nilsson, 2013, 
Allodi, 2010, 2011, Grosin, 2003, Ladson-Billings, 2005), men också 
att lärare har förmåga att fånga upp elevers bakgrund och identiteter i 
undervisningen. Bomström Aho (2018) har intervjuat nyanlända gym-
nasieelever om deras erfarenheter av att vara elev på introduktionspro-
grammet Språkintroduktion. Hon påvisar att elevernas tidigare erfaren-
heter behöver kartläggas noggrant för att de ska kunna erbjudas en gi-
vande utbildning, men att eleverna inte säger sig ha någon erfarenhet 
alls av att någon kartläggning genomförs. 
 Kartläggning av tidigare kunskaper är tänkt att användas för indi-
vidualisering av undervisningen. Parker (2016) och Wilcox (2013) har 
i två studier kommit fram till att en koppling mellan undervisningsin-
nehåll och elevidentitet ökar lärandet. Om lärares förväntningar på ele-
ven är låga påverkas elevens motivation och självkänsla negativt 
(Fischbein, 2011). Lärarens betydelse för nyanlända elevers välmående 
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beskrivs av Oikonomidoy (2014) som avgörande, men flera forskare 
menar att elever inte bör uppfattas som offer för sin situation. Adebanji, 
Phatudi och Hartell (2014) menar exempelvis att elever finner egna 
strategier för social inkludering i situationer då de inte delar språk med 
andra i omgivningen. Romme Larsens studie (2013) ger liknande indi-
kationer, då den visar att nyanlända elever upplever inkludering i regul-
jär undervisning som positiv. 
 Juvonen (2015) har studerat lärares inställning till direktinklude-
ring av nyanlända elever. Hon påvisar att lärare ser både för- och nack-
delar med direktinkludering i reguljär ämnesundervisning, men villko-
rar direktinkluderingens fördelar med att eleverna behöver en viss be-
härskning i svenska för att integreringen ska fungera tillfredsställande. 
Fördelarna anses gynna i synnerhet de nyanlända eleverna, medan lä-
rarna själva och de redan etablerade eleverna i klassen anses få offra 
undervisningskvaliteter genom inkluderingen, för de nyanlända elever-
nas skull.  

3.1.2 Upplevda möjligheter och hinder för nyanländas 
delaktighet i reguljär undervisning 
Under 1990-talet förespråkades i Sverige förberedelseklassen som in-
troduktionsverksamhet för nyanlända elever. Förberedelseklassen var 
ofta en åldersblandad grupp där nyanlända elever placerades för att un-
der de första åren i svensk skola studera svenska språket, ibland i kom-
bination med praktiska och estetiska ämnen, modersmål och matematik. 
Trots att det var känt att organisationsformen på flera vis hindrade ele-
vernas kunskapsutveckling, rekommenderades den, beroende på en 
uppfattning om att den erbjöd de nyanlända eleverna trygghet (Rodell-
Olgaç, 1995). Även behovet av att lära sig svenska och skolans förvänt-
ningar låg till grund för att förberedelseklassen ansågs fördelaktig 
(Wellros, 1992, Runfors, 2003).  
 Att undervisningsformer kan ha avgörande betydelse för hur ele-
vers kunskaper framstår och vilka möjligheter som ges till lärande på-
visar Toohey (1998) genom en observationsstudie av tre klassrum i år 
ett. I klassrum där eleverna arbetar i huvudsak individuellt fråntas ele-
verna enligt Toohey möjligheter att delta i situationer där de annars kun-
nat påskynda lärandet och flerspråkiga elever riskerar att pekas ut som 
mindre kunniga än andra elever. Duff (2002) påvisar genom en obser-
vationsstudie av helklassdiskussioner hur lärarens medvetna ämnesval 
och styrning av talturer hjälper denna att implementera en respekt för 
olikhet i klassrummet. Heafner och Plaisance (2016) framlägger dock 
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organisatoriska frågor och bristande samarbete mellan lärare kring den 
nyanlända eleven som orsak till att elevernas tillgång till likvärdig ut-
bildning undermineras. 
 Skolövergripande policies för undervisning kan gynna nyanlända 
elever, menar Vansant-Web och Polychronis (2016), men Lucero 
(2012) poängterar att dessa policies måste vara väl förankrade hos lä-
rarna för att ha positiv effekt. Om lärare uppfattar en undervisningsre-
form som drabbande för deras undervisningssituation kan det bidra till 
att eleverna tillskrivs egenskaper som försvårar för läraren. Lärare kan 
uppleva och åtnjuta olika grader av fördelaktiga eller drabbande om-
ständigheter för undervisningen, vilket har inverkan på lärarens ut-
veckling av sin identitet (Pennington & Richards, 2016). När språklä-
rare upplever att något påverkar deras möjligheter att undervisa tende-
rar dessa upplevelser att utmanövrera lärarnas kunskaper om hur de kan 
skapa en effektiv undervisning (Pennington & Cheung, 1995, Penning-
ton & Richards, 1997). När detta sker riskerar läraren att uppleva det 
omöjligt att förverkliga en undervisning som denna tror på, vilket kan 
leda till en förlorad motivation (Pennington & Richards, 2016).  
 Politiskt drivna förändringar, för att exempelvis höja elevers skol-
resultat, kan också försvåra nyanlända elevers skolsituation, om ut-
gångspunkten inte är ett interkulturellt perspektiv (Gebhard, 2004). 
Gebhard belyser genom sin forskning hur sådana resultatfokuserade 
förändringar oavsiktligt underminerar nyanlända elevers ansträng-
ningar, vilket kan få till följd att deras resultat inte anses relevanta att 
inkludera i resultatsammanställningar.  

3.1.3 Sammanfattning 
Studierna som presenteras ovan visar att i lärares och elevers utsagor 
om förberedelseklassers brister och förtjänster framträder att förbere-
delseklasser erbjuder eleven en social trygghet, men låg kognitiv utma-
ning i jämförelse med reguljär undervisning. Forskningen visar att ny-
anlända elever upplever mobbning och utsatthet i reguljär klass och en 
positionering som lägre stående i förhållande till andra, vilket tenderar 
att ta deras motivation för skolan ifrån dem. För att motverka sådan ne-
gativ utveckling behöver skolan, enligt den forskning som presenterats, 
ta ett aktivt ansvar för elevers sociala situation, liksom ett medvetet 
grepp om undervisningen. 
 Trots att förberedelseklassen anses ha flera svagheter har den före-
språkats på grund av att elevens trygghet inte kunnat tillgodoses i re-
guljär undervisning. Denna prioritering har gjorts på bekostnad av den 
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enskilda elevens lärande. De senaste tjugo åren har dock forskning om 
nyanlända elevers utbildningssituation poängterat att lärares inställning 
och upplevelser såväl som övergripande organisation har avgörande be-
tydelse för elevernas möjligheter till lärande samt vikten av elevernas 
tillgång till ett utvecklande ämnesinnehåll. Om lärarnas uppfattning om 
en ny reform är negativ kan det innebära att den nyanlända eleven ges 
skuld för de försämringar av arbetssituationen som läraren upplever.  
 I nästa avsnitt lyfts forskning som synliggör hur diskurser kan vill-
kora nyanlända elevers utbildning och tillgång till sociala arenor i sko-
lan. 

3.2 Diskursers inverkan på introduktionsverksamhet  
Bilden av den andra framträder i kontrast till den egna identiteten, det 
redan kända. På så vis framstår den andra som avvikande, den som står 
för det ovanliga. Inte sällan uppfattas den andra därmed bära egen-
skaper som förstås som tillkortakommanden. I följande text synliggörs 
ett antal forskningsstudier om hur den nyanlända eleven identifieras 
som den andra. 
 I tidigare studier som utgått från diskurs synliggörs att varje aktör 
inom en diskursiv praktik inverkar på hur diskursen fortlever. Det inne-
bär att föreställningen om homogena elevgrupper som norm kan råda i 
ett samhälle, men utmanas i andra. Därmed tar skolor i olika områden 
hänsyn till elevers språk-och kunskapstillgångar i olika grad (Menken, 
2013, Duek, 2017).  

3.2.1 Utgångspunkt i en bristdiskurs 
Enligt Juarez (2008) är det ofta normer om vithet i västerländska skolor 
som begränsar en reell inkludering i undervisningen. I enlighet med 
detta visar Karrebæk (2013) att dessa normer är så dominerande att 
skolauktoriteter, och även barn och föräldrar förstärker och återskapar 
dessa normer genom att skapa hierarkier för språk och kulturer i klass-
rummet. Karrebæk synliggör att dessa befästs redan under det första 
skolåret och att de lyfter fram majoritetsbefolkningens språk och kultur 
på ett sätt som möjliggör öppen kritik av användning av andra språk, 
även i miljöer där flerspråkigheten i gruppen är uppenbar. I en norsk 
studie påvisas hur media positionerar nyanlända elever i förhållande till 
rådande samhällsdiskurser i Norge (Opland Stenersen et.al., 2016). I 
talet om de nyanlända eleverna framträder hur norska språket anses vara 



 

 26

nyckel till integration. Bilder av den ideala, respektive icke-ideala in-
vandrareleven målas också upp. Den ideala invandrareleven beskrivs 
som högt motiverad, socialt integrerad bland norska barn och i fritids-
aktiviteter som uppfattas som typiska för norska barn och med möjlig-
heter att bli som norska barn. Den icke-ideala invandrareleven beskrivs 
enligt forskarna som en elev med otillräckliga kunskaper i norska, icke 
västerländsk bakgrund och föräldrar med låg socioekonomisk status. 
Dessa icke-ideala elever påstås befinna sig i farozonen för att hamna 
utanför samhället och bli kriminella och beskrivs gå i skolor i segrege-
rade områden varifrån föräldrar med norsk bakgrund flyttar sina egna 
barn. Duek (2017) påvisar i sin avhandling om nyanlända elevers vill-
kor för litteracitetsutveckling att när en förberedelseklass behöver göra 
plats för nya elever kan elevers skötsamhet och lärares upplevelser av 
att eleven ifråga kommer att ta skolarbetet på allvar vara kriterium för 
att eleven flyttas från förberedelseklass till reguljär undervisnings-
grupp. 
 Monokulturella normer kan vara bestämmande för hur en nyanländ 
elev tas emot och betraktas och en särskild syn på exempelvis vad som 
är skötsamt eller betydelsefull kunskap kan avgöra vilka elever som får 
ta del av ämnesundervisning eller social samvaro. Agirdag (2010) me-
nar att användning av språk som avviker från majoritetsspråket utifrån 
en monokulturell norm betraktas som hinder för språkutvecklingen i 
majoritetsspråket och för övrig ämnesinlärning. Studier har också visat 
att elever med låg kunskap i undervisningsspråket kan betraktas som 
mindre kunniga även i ämnet som undervisningen behandlar, både av 
såväl lärare som andra elever (Goodwin, 2002, Vedder & O´Dowd, 
1999). Lahdenperä (1997) talar om att skolor som saknar ett interkultu-
rellt perspektiv antar ett exkluderande synsätt som kan resultera i vad 
nyanlända elever i Parszyks studie (1999) upplever som en osynlig ras-
ism, uttryckt genom exempelvis en marginalisering i klassrumsprakti-
ken. Upplevelsen har senare bekräftats genom studier som belyser hur 
elever med utländsk bakgrund upplever social underordning och exklu-
dering i skolmiljön (exempelvis Elmeroth, 2008, Nilsson Folke, 2017).  
 Att istället se elevens alla språk som tillgångar för lärandet kan få 
lärandet att accelerera. Detta framhåller Axelsson (2004) och Wedin 
(2015) som också uppmärksammar risken med att ett motsatt synsätt, 
där elevens andra språkkunskaper än i svenska ses som hinder för lä-
randet kan leda till att andra språkkompetenser än i majoritetsspråket 
inte välkomnas i skolan (Wedin, 2017).  Brice, Mastin och Perkins 
(1998) har påvisat att en tillåtande attityd till att blanda olika språk i 
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samma konversation inte skadar den språkliga medvetenheten. Fors-
karna fann att trots att elever och lärare blandade språk, behöll de hela 
tiden en grammatisk korrekthet i de språk som användes. Den tillåtande 
inställningen till flera språk och kulturer måste dock vara genuin, menar 
Welply (2009). Denna påvisar i en studie av nyanlända elevers syn på 
sina egna språkliga och kulturella skillnader i förhållande till majori-
tetsgruppens att eleverna ger sina modersmål och sin hemkultur en lägre 
status än skolans undervisningsspråk och kultur, oavsett om klassrum-
met har en uttalad policy att främja flerspråkighet eller inte. Welply un-
derstryker att ett formellt tillåtande av olika språk i klassrummet inte är 
tillräckligt för att ge nyanlända elever verkliga möjligheter att bygga 
multipla kulturella och språkliga identiteter. Utrymme för interaktion 
och aktivt deltagande i klassrummet för den nyanlända eleven, påverkas 
av den enskilde lärarens inställning till elevens olika kunskaper (Wedin, 
2015). Utgår läraren från en homogen norm, kan detta ge minskat ut-
rymme för medbestämmande gällande undervisningsinnehåll och en 
lägre kognitiv utmaning för eleven (även Gruber, 2007, Sjögren, 1997). 
Även Santamaria (2009) menar att enskilda lärares positiva inställning 
till heterogenitet i elevgrupperna spelar en avgörande roll för elevens 
möjligheter att lyckas. 
 När den nyanlända eleven förstås utifrån majoritetsgruppens nor-
mer ställs eleven själv ansvarig för en eventuell social exkludering, vil-
ken riskerar att leda till en hämmad interaktion och som följd en lägre 
grad av lärande (Lightbown & Spada, 2011, Wedin, 2015). Skolor kan 
avstå från organisatoriska förändringar som främjar inkludering (Ax-
elsson, 2015), vilket får till följd att enskilda lärares förmågor och in-
tressen för inkluderande arbete blir avgörande för elevernas tillgång till 
sociala arenor i skolan (Allodi, 2010).  

3.2.2 Synen på språk som tillgång eller hinder 
Juvonen diskuterar utifrån sin studie (2015) hur omgivande diskurser 
påverkar lärares erfarenheter av direktinkludering av nyanlända elever. 
Denna framhäver diskurs om språk som nyckel till integration och skol-
framgång som den övergripande diskurs som utbildningen för nyan-
lända elever relateras till (även Allen, 2007). Diskursen, menar Juvo-
nen, reglerar för underliggande diskurser hur utbildning för nyanlända 
bäst organiseras, vilka skolämnen som är mest fördelaktiga som integ-
rationsämnen och hur fördelning av resurser bör ske. Dessa påverkar 
allihop lärares handlingar och hur elevers utbildning möjliggörs, menar 
Juvonen.  
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 När majoritetsspråket ses som nyckel till det reguljära klassrummet 
kan språkpolicies fastslås i skolan som främjar majoritetsspråket (se ex-
empelvis Goodwin, 2002, Mc Brien, 2005, Brown, Miller & Mitchell, 
2006, Axelsson & Magnusson, 2012). Trots att dessa policies är menade 
att skapa förutsättningar för att lära majoritetsspråket kan de orsaka 
känslor av skam hos elever som inte behärskar det språk som enligt 
fastslagna policies ska användas. De negativa känslorna kan i sin tur 
leda till att elever försöker dölja sin bristande förtrogenhet med majori-
tetsspråket genom att undvika att tala det (Elmeroth, 2008, Nilsson 
Folke, 2017). I Axelsson och Norrbackas studie från 1998 uttrycker rek-
torer en uppfattning om att de nyanlända eleverna tystnar om de inte-
greras i reguljär klass från skolstart (1998). När en diskurs som rang-
ordnar språk utgör utgångspunkt för undervisningen sker exkludering 
av elever från ämnesundervisning på grund av brister i undervisnings-
språket (Wedin, 2017). Det kan medföra att eleven upplever det nya 
språket som ett hinder för utbildning, snarare än ett medel för detsamma 
(Allen, 2006). Eleven riskerar att förlora sin motivation för fortsatt skol-
gång och få en negativ bild av sin egen inlärningsförmåga (även Wigg, 
2008).  

3.2.3 Sammanfattning  
Både svensk och internationell forskning visar att mottagandet av ny-
anlända elever saknar ett interkulturellt perspektiv och utgår från en dis-
kurs där majoritetssamhället och majoritetsspråket är normerande. 
Detta leder till att den som avviker från normerna behandlas utifrån ett 
bristperspektiv.  
 Studierna som presenteras ovan visar samstämmigt att i skolor med 
en monokulturell norm riskerar nyanlända elevers kunskaper att un-
derskattas, både i språk och andra skolämnen. De visar också att om alla 
språk behandlas som tillgångar kan lärandet accelereras. Detta kan dock 
inte göras genom att enbart skapa övergripande policies om flerspråkig-
het för skolor eller kommuner. Om inte varje aktör inom verksamhet-
erna har en genuin förståelse för värdet av en sådan inställning uteblir 
den positiva effekten. Varje lärares engagemang i en flerspråkig under-
visning är avgörande för elevens tillgång till lärande.  
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3.3 Positioneringsprocesser inom 
introduktionsverksamheten  
Ovan har betydelsen av lärares syn på flerspråkighet som förtjänst eller 
hinder klarlagts, liksom vad som sker med elevers möjligheter till lä-
rande och socialisation när skolan utgår från diskurser som framhåller 
majoritetssamhället som normerande. I följande avsnitt presenteras stu-
dier med fokus på positionering av lärare och elever.  

3.3.1 Lärares positioneringsprocesser 
Att investera i andraspråkselevernas identiteter genom att positionera 
dem som jämlika andra elever stärker lärarens egen identitet som kom-
petent lärare. Detta kommer Reeves (2008) fram till i en studie som 
utgår från teorier om positionering och investment och undersöker hur 
en lärare förhandlar sin identitet genom positionering av andraspråkse-
lever. Pennington och Richards (2016) beskriver hur läraridentiteter 
konstrueras av en institutionell lärarroll, lärarens personlighet och den-
nas reflektioner om de elever som undervisas. Läraridentiteten i klass-
rummet är också interaktiv med tolknings- och förhandlingsprocesser 
som ligger utanför klassrummet och som engagerar läraren i olika hög 
grad (Varghese, 2006). När en lärare behöver undervisa på ett sätt som 
inte stämmer överens med den egna uppfattningen om sin läraridentitet 
kan denna uppleva en identitetsstress (Pennington & Richards, 2016). 
Miller (2009) menar att dessa utmaningar som kräver att läraren omför-
handlar sin läraridentitet är ett naturligt sätt för lärare att utvecklas i sin 
profession.  
 Kim och Kim (2016) visar i en studie att lärares bild av samhället 
som deras elever i framtiden kommer att delta i påverkar deras skapande 
av imaginära identiteter för sina elever. Beroende på lärarnas uppfatt-
ningar om elevernas möjligheter att delta i samhället i framtiden, inver-
kar det på den undervisning de erbjuder eleverna (Kanno, 2003).  

3.3.2 Inlärarens positionering  
Norton (2000) påvisar i en studie av vuxna migranter att deras inlärning 
av majoritetsspråket i sin nya kontext är nära sammanlänkad med vilka 
positioner de tillgängliggörs i den praktik där de befinner sig. Studien 
visar att personer som inte uppfattas vara förtrogna med majoritetssprå-
ket kan positioneras som okunniga och outbildade även inom andra om-
råden och att inlärarens uppfattning om sin egen identitet kan hjälpa 
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denna att göra motstånd mot en sådan positionering. Ett sådant mot-
stånd kan enligt Norton göras exempelvis genom att skapa motdiskurser 
där inläraren kan ta en position med mer makt. Exempelvis presenterar 
Norton en kvinna som utestängs från vardagssamtalen på sin arbets-
plats, men som klarar av att ta för sig ändå. I sin position som äldre 
kunde hon positionera medarbetarna som möjliga barn till sig själv, vil-
ket möjliggjorde en maktposition för henne. En annan inlärares position 
stärks bland hennes medarbetare från att vara inkompetent språktalare 
till kompetent i sin profession när hennes medarbetare medvetandegörs 
om hennes värdefulla kontaktnät för arbetet.  

3.3.3 Sammanfattning  
Det visade sig vara svårt att finna studier om positionering inom intro-
duktionsverksamhet för nyanlända elever. Här har endast ett fåtal iden-
tifierats och presenterats. Dessa behandlar lärares positionering av ele-
ver och dess effekt på positionering av dem själva. Den undervisning 
elever erbjuds beror på lärarens positionering av eleven i en tänkt fram-
tid, men lärarens positionering av eleven påverkar också positioner-
ingen av den egna identiteten, där ett ställningstagande om den nyan-
lända eleven som jämlik andra elever ger läraren själv en position som 
kompetent lärare. 
 Studien av Norton (2000) som behandlar vuxna inlärare av ett nytt 
språk påvisar att bristande kunskaper i majoritetsspråket kan medföra 
en marginalisering inom en praktik, men att ett synliggörande av kom-
petens inom andra områden kan vara ett avgörande stöd för att få till-
gång till positioner som är jämlika de andras inom praktiken.  
 Forskning om sociala aspekter på undervisning för nyanlända ele-
ver har här presenterats. Nedan ges en kort redogörelse av forskning om 
språkutvecklande arbetssätt som gynnar andraspråkselever och på vilka 
grunder dessa antaganden byggs.  

3.4 Språkutvecklande arbetssätt 
Föreliggande studie behandlar inte explicit språkutveckling. Emellertid 
är utveckling av ett andraspråk en central fråga gällande utbildning och 
introduktion för nyanlända elever, då språk är medel för interaktion och 
därmed integration liksom det har avgörande betydelse för att tillgodo-
göra sig undervisning i skolan. Nedan presenteras därför ett antal stu-
dier som behandlar utveckling av flerspråkighet i skolan. 
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3.4.1 Interkulturell kompetens och undervisning 
Språkutvecklande arbetssätt är av betydelse för nyanlända elevers kun-
skapande (Gibbons, 2006). Som tidigare nämnts behöver läraren koppla 
undervisningsinnehållet till elevens identitet för att lärandet ska maxi-
meras (Parker, 2016, Wilcox, 2013). Ämnes- och språkinlärning behö-
ver ges möjlighet att befrukta varandra (Carrejo & Reinhartz, 2014) och 
en interkulturell kompetens hos läraren är nödvändig för att inte kom-
munikationen med nyanlända elever ska undermineras (Breton-Carbon-
neau, Cleghorn, Evans & Pesco, 2012). Så kan ske om undervisningen 
håller en traditionellt homogen linje och ger minoritetselever ett alltför 
litet talutrymme (Sardareh, Saad, Othman & Che Me, 2014). Om lära-
ren inte förstår sina elevers bakgrund och hur den påverkar förståelse 
för och erfarenhet av ämnet, blir undervisningen förvirrande. Att an-
vända exempel som antas koppla till elevers livserfarenheter utan re-
flektion över hur elevens liv sett och ser ut, är mer förvirrande än frukt-
bart, menar Luyx, et.al. (Luyx, Lee, Maotier, Lester, Hart & Deakthor, 
2007), men framhäver att lärare kan lära sig att förstå vilka faktorer som 
är försvårande för elever med annan bakgrund än den normativa. 
 Begreppet språkutvecklande undervisning har blivit närmast ett 
modebegrepp i skolan och den pedagogiska tanken som uttrycket står 
för kan kortfattat sägas utgå ifrån en tydlig styrning av elevernas for-
mande av texter och användning av ämnesspråk (Hedeboe & Polias, 
2008). Uttrycket språkutvecklande arbetssätt poängterar att även äm-
neslärare har ansvar för elevers språkutveckling, genom en undervis-
ning där språket har ett explicit fokus. Arbetssättet utgår från synen på 
att kunskap kommer till stånd genom samspel och samarbete gällande 
språk och ämne i klassrummet (Lindberg, 2005, 2013, Schleppegrell, 
2004). Dialogen som skapas möjliggör att utifrån vardagsspråket bygga 
ett ämnesspråk (Axelsson, 2015), vilket gynnar både första- och andra-
språkstalare. Arbetssättet bygger på Hallidays forskning om systemisk-
funktionell lingvistik (Halliday, 1985, Mathiessen, 2014). Halliday me-
nar att lärande är att skapa mening (Halliday & Martin, 1993) och för 
att göra så, är språket nyckeln. Hallidays uttryck ”Learning language, 
learning through language, learning about language” (1993, sid.113) 
beskriver hur språket både är mål och medel samtidigt. Språket är inte 
möjligt att frikoppla från sociala och kulturella sammanhang, vilket 
Halliday uttrycker även på följande sätt: 

 

We do not simply “know” our mother tongue as an abstract sys-
tem of vocal signals, or as if it was some sort of a grammar book 
with a dictionary attached. We know it in the sense of knowing 
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how to use it; we know how to communicate with other people, 
how to choose forms of language that are appropriate to the type 
of situation we find ourselves in, and so on. (1978, sid.13) 
 

Med denna syn på språk och lärande anses ämnesspråk behöva läras in 
i den miljö där det har en autentisk funktion (jfr Veel & Coffin, 1996, 
Halliday & Martin, 1993).  
 Gibbons (2013) har haft stor inverkan på hur ett språkutvecklande 
arbetssätt förstås i svensk skolkontext. Hon använder byggställningen 
(the scaffold)2 som metafor för den stöttning som eleverna behöver i 
utveckling av sitt ämnesspråk och förespråkar genrepedagogik som me-
tod för undervisning, för att hjälpa eleverna att utveckla det (även He-
deboe & Polias, 2008). Genom genrepedagogik får eleverna bygga för-
förståelse för ett ämnesområde och en särskild textgenre innan de steg-
vis skriver genrespecifika texter om ämnet (Johansson & Sandell-Ring, 
2010). På så vis får eleverna både utveckla ämne och ämnesspråk inom 
ramen för den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Att språk 
är nyckel till kunskap, socialt samspel och i och med det integration är 
som redan nämnts en starkt normativ diskurs. Thorstensson Davíla 
(2017) konstaterar att nyanlända elevers framgång i språkinlärningen 
till stor del beror av specifika kontexter och har betydelse för vilken 
tillgång eleverna får till kunskap och social inkludering. Adebanji, Pha-
tudi och Hartell (2014) visar i linje med detta hur relationer mellan lä-
rare och elev samt en tillgång till ett språk som medel för kommunikat-
ion, har betydelse för möjligheten till anpassning till den miljö eleverna 
befinner sig i.  

3.4.2 Sammanfattning 
Det står klart att språkutvecklande arbetssätt gynnar nyanlända elevers 
lärande, men också att andra elever kan dra fördel av sådan pedagogik. 
Om lärandet ska maximeras behöver undervisningsinnehåll som kopp-
las till elevernas identitet tillgängliggöras för eleverna, liksom de behö-
ver tillgång till skolans sociala sammanhang. Samspel mellan elever 
med olika språkbakgrund i en genuin klassrumsmiljö samt goda relat-
ioner mellan lärare och elev har avgörande effekter för de nyanlända 
elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Lärares interkulturella kom-
petens, färdigheter i att arbeta språkutvecklande i ämnesundervisning 
och ansvarstagande för att så sker är faktorer som möjliggör (eller vid 

                               
2 Begreppet scaffold i utbildningskontext kommer inte från Gibbons från början, utan från Bru-
ner (Bruner et al. 1976). 
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avsaknad av detta begränsar) huruvida nyanlända elever erbjuds möj-
ligheter att lyckas i skolan eller inte.  

3.5 En konklusion om vilken ny forskning som behövs 
De studier som ovan presenterats synliggör forskningsläget. Studier har 
genomförts som behandlar nyanlända elevers erfarenheter och upple-
velser av introduktion till skolan, både internationellt och inom svensk 
utbildningskontext. Utifrån dessa kan konstateras att flera behandlar in-
troduktion av elever i de sista åren i grundskolan eller gymnasiet. Flera 
svenska studier är genomförda innan Skolinspektionens kritik 2009 mot 
organisationsform och innehåll och innan Skolverket (2008) formule-
rade allmänna råd för utbildning av nyanlända elever. Gällande elever i 
de tidiga åren av grundskolan har några observationsstudier av under-
visnings- och organisationsformer identifierats, men intervjustudier 
som undersöker yngre elevers uppfattningar och erfarenheter tycks inte 
finnas.  
 I forskningsgenomgången har en studie av lärares erfarenheter av 
direktinkludering av nyanlända elever i ämnesundervisning identifie-
rats (Juvonen, 2015). Där diskuteras också aktörernas förhållande till 
omgivande diskurser och den inverkan dessa har på aktörernas upple-
velser av introduktionsformen. Där behandlas dock inte andra intro-
duktionssätt än direktinkludering och inte heller rektorers eller elevers 
upplevelser och erfarenheter.  
 Flera studier som identifierats i sökandet efter tidigare forskning 
behandlar explicit frågor om positionering. Det gäller positionering 
som lärare gör av elever, eller av sig själva i förhållande till eleverna 
eller en omgivande diskurs. Intervjustudier som undersöker unga ele-
vers upplevelser av introduktion under inverkan av diskurs saknas, lik-
som studier av rektorers och lärares förhållande till diskurs eller posit-
ionering inom diskurs. Dessutom är det förtjänstfullt i förhållande till 
tidigare forskning att berika de studier som finns om positionering, med 
forskning som problematiserar spänningen mellan olika aktörers posit-
ionering av varandra, liksom den extra dimension som positionering 
inom en dold diskurs bidrar med. Detta bidrar föreliggande studie till.  
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4 Teoretisk ram 

För att studera introduktionsverksamhet för nyanlända elever genom 
analys av aktörers berättade erfarenheter används teorier om diskurs och 
positionering. Nedan beskrivs detta teoretiska ramverk. En kort redo-
görelse för studiens epistemologiska utgångspunkter inleder texten. Se-
dan belyses vilka betydelser som i detta sammanhang tillskrivs begrep-
pen diskurs, sunt förnuft och positionering samt hur de används för att 
förstå de samtal som skapas mellan mig som forskare och studiens ak-
törer.  

4.1 En socialkonstruktivistisk grundsyn  
För att studera introduktionsverksamhet genom aktörers erfarenheter 
tas utgångspunkt i en förståelse av verklighet som sprungen ur sociala 
situationer, där den skapas, befästs eller förändras genom människors 
aktivitet i samspel mellan varandra och omvärlden (Berger & Luck-
mann, 1966). Genom reflektion över detta samspel skapas en erfarenhet 
som ger en föreställning om världen, vilken förs med in i nästa interakt-
ion. Där möts individen med bekräftelse eller motstånd på grund av sin 
föreställning, vilket leder till att föreställningen förstärks eller föränd-
ras.  
 
Bild 2. Hur kunskap konstrueras i samspel med omvärlden, fritt efter Berger och Luckmann, 
(1966). 
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Med utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk grundsyn används Fair-
cloughs teori om diskurs (1992, 2001) och Goffmans teori om position-
ering och sociala identiteter (1970, 1973, 1981) för att studera berättade 
erfarenheter av deltagande i en särskild verksamhet. Synen på verklig-
het som socialt konstruerad påverkar synen på de erfarenheter som ak-
törerna i den här studien delar med sig av när de berättar om introdukt-
ionstiden. Hur en aktör uppfattar en särskild företeelse, beror på de er-
farenheter som denna bär på och vilka normer som råder i de diskurser 
som hen omges av. Denna konstruktivistiska syn på kunskap och verk-
lighet påverkar också förståelsen av hur materialet till studien skapats 
och analyserats. Ett material fanns inte färdigt att samla in, objektivt 
och konstant till sin form (Burr, 2015), utan har skapats i samspelet 
mellan forskare och aktörer, med inflytande från tidigare erfarenheter 
och situationen i mötet, tiden och platsen för det, samt de positioner 
som förhandlats mellan forskare och den eller de aktörer som varit när-
varande och aktiva i respektive situation. 

4.2 Introduktionsverksamhet som diskursiv praktik 

En diskursiv praktik, som här introduktionsverksamheten för nyanlända 
elever, kan förstås som ett sammanhang där människor möts och sam-
spelar, där omgivande diskurser sätter upp ramar att förhålla sig till i 
samspelet och där nya diskurser skapas och tidigare diskurser bekräftas 
eller omformuleras (Fairclough, 2001). De erfarenheter individerna har 
och de föreställningar de därmed bär med sig utgör utgångspunkter för 
deras upplevelse av den situation de deltar i, den diskursiva praktiken. 
Uppfattningen som aktörerna inom praktiken skapar av densamma och 
den position som varje deltagare tar och ges inom den, beror på vilka 
erfarenheter som var och en jämför situationen med. Uppfattningen som 
skapas påverkas också av de möten individerna gör och av hur de erfars. 
Dessutom spelar uppfattningen om vilken ställning, eller position, de 
personer de möter har i samspelet, liksom uppfattningen av hur de 
själva förstås. Som aktörer inom den diskursiva praktik introduktions-
verksamheten utgör påverkas de, samtidigt som de själva också påver-
kar introduktionsverksamheten.  
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4.3 Diskurs och deltagarresurser 
I en diskursiv praktik finns ett flertal diskurser. Fairclough beskriver 
diskurs som en representation och en meningsskapande konstruktion 
av världen. 
 

Discourse is a practice not just of representing the world, but of 
signifying the world, constituting and constructing the world in 
meaning. (Fairclough 1992, s.64) 
 

För att rama in den diskursiva praktikens kännetecken, ges här en be-
skrivning av hur diskurs förstås i denna studie. 
 Olika vetenskapliga traditioner ger skilda innebörder åt begreppet 
diskurs. Inom lingvistik tenderar diskurs att tolkas som strikt begränsad 
till verbalspråklig text, inom samhällsvetenskap vidgas begreppet till att 
omfatta ett socialt samspel. Fairclough, som här refereras till (1992, 
2001), binder sin tolkning av diskurs nära samman med talad eller skri-
ven text. Han utgår från Foucaults teori om diskurs som system av reg-
ler, som omger en situation, en diskursiv praktik, där text produceras, 
distribueras och konsumeras. Dessa system möjliggör för vissa normer 
att gälla vid vissa platser och under särskilda tillfällen och omöjliggör 
andra. Diskurser belyser kontraster och ritar ut gränser för vad som an-
ses uppfylla en norm, eller avvika från den. I synnerhet det som avviker 
synliggörs genom en analys av diskursen. När aktörer interagerar sker 
det inom diskurser i en diskursiv praktik där flera diskurser möts och 
förstärker, överlappar eller utmanar varandra. Fairclough understryker 
språkets roll i dessa processer och att diskurs därmed innebär ett gö-
rande, en aktion. På så vis beskriver Fairclough också användning av 
språk som en social praktik (1992). Inom den praktik som samspelet 
utgör reagerar aktörer på omvärlden och varandra, samtidigt som de 
också representerar sig själva och sin omvärld. Vilket språkbruk som 
används beror på vilka normer som råder och vilka diskurser som ageras 
inom. Utifrån teorier om diskurs är det omöjligt för en person att anta 
ett perspektiv som är okänt. Sociala strukturer, klass, normer och relat-
ioner formar diskursen, samtidigt som den i sin tur grundar det sociala 
samspelet och påverkar strukturer, klass och normer. Fairclough kallar 
fenomenet dialektiskt (1992). Interaktion som social praktik återskapar 
och förändrar samhället genom att utgöra en arena för skapandet av nya 
och reproduktionen av tidigare diskurser. Detta dialektiska förhållande 
får inte förbises, menar Fairclough, då det felaktigt kan locka till en 
förståelse av diskurs som antingen socialt bestämd, eller socialt bestäm-
mande. 
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 Diskurser kan uppfattas som konstruerande på tre nivåer, genom 
att de bidrar i skapandet av i) sociala identiteter, ii) sociala relationer 
och iii) kunskaps-och trossystem (Fairclough, 1992). En person som 
deltar i en diskursiv praktik förstår sin identitet i det sammanhanget ut-
ifrån vad denna möter. Det ger i sin tur förutsättningar för relationer 
med övriga personer i praktiken och utgör utgångspunkt för en uppfatt-
ning om omvärlden. Den praktik som diskurserna inverkar på är bero-
ende av deltagarnas resurser i form av förförståelse från tidigare erfa-
renheter, som aktörerna för med sig. Dessa benämner Fairclough delta-
garresurser (”members’ resources”, 1992). Deltagarresurserna används 
av aktörerna i en diskursiv praktik för att både producera och tolka den-
samma.  
 Diskurser existerar alltid i flertal, både parallellt och i olika dimens-
ioner. En särskild diskurs kan dominera en diskursiv praktik under en 
tidsperiod, men påverkas ständigt av andra omgivande och inbegripna 
diskurser. Beroende på aktörerna i den diskursiva praktiken och de för-
handlingar som sker dem emellan, förhandlas dominansen mellan dis-
kurser. Fairclough (2001) menar att dominerande diskurstyper kan na-
turaliseras. En ny diskurs som i ett sammanhang kan upplevas excent-
risk eller godtycklig kan genom att dominera redan etablerade diskurser 
i praktiken upphöra att betraktas som godtycklig, menar Fairclough.  
 Introduktionsverksamheten ses i denna studie som arena för aktö-
rernas samspel. Parallellt med denna diskursiva praktik finns också in-
tervjusituationen där aktörernas berättelser om introduktionsverksam-
heten skapas i samspel med mig som forskare. Fairclough (2001) talar 
om dold makt eller makt bakom diskurs. Detta tolkas här som en dold 
diskurs, vilken skapas när aktörer i interaktion talar om andra, icke när-
varande personer, som därmed inte ges möjlighet att bidra till samtalet. 
I denna studie ses intervjusamtalen som en dold diskurs, där aktörerna 
samtalar om verksamheten och andra aktörer inom praktiken utan deras 
möjligheter att nyansera berättelsen. Här positionerar sig aktörer i för-
hållande till både forskaren i samtalet som sker här och nu och i förhål-
lande till de övriga aktörer inom introduktionsverksamheten som inbe-
grips i samtalet om den. Denna positionering inom introduktionsverk-
samheten påverkas sannolikt av positioneringen mellan forskare och 
aktör i samtalet. Som omgivande skikt av diskurs återfinns institution-
ella, mediala och samhälleliga diskurser. Dessa studeras inte här, men 
syns indirekt genom den påverkan de får på de diskursiva praktiker som 
utgör studiens fokus. Skoldiskursen som formas av historia och styrdo-
kument styr aktörerna genom vilka regler den sätter upp för vad som är 
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passande eller olämpligt inom den. Den relaterar till övergripande dis-
kurser genom aktörernas förhållande till dem. De olika diskurserna för-
handlas i mötet med varandra och förstärks eller förändras beroende på 
aktörernas ställningstaganden. 

4.3 Sunt förnuft som utgångspunkt för studium av 
diskurser 
Av intresse i denna studie är vad aktörerna som deltar framhåller som 
betydelsefullt och som sunt förnuft gällande introduktionsverksam-
heten, i samtalet som skapas i intervjusituationen. Fairclough (1992) 
beskriver sunt förnuft som naturaliserade ideologier inom en viss prak-
tik. Naturaliserade ideologier är enligt honom antaganden som åter-
kommande reproduceras om vad som uppfattas anständigt eller opas-
sande till dess att de inte längre ifrågasätts utan tas för givet. När så sker 
skapas en uppfattning om sunt förnuft i en praktik och kan användas för 
att upprätthålla ett särskilt maktförhållande. Aktörernas tidigare erfa-
renheter har betydelse för hur introduktionsverksamheten och skolan 
framstår för dem. Detta påverkar den position som tas inom den diskur-
siva praktiken och vilken position som tilldelas andra. Omvänt påverkar 
dessa uppfattningar och positioneringsprocesser hur introduktionsverk-
samheten skapas, vilket ger nya effekter för aktörernas framtida upp-
fattning.  
 Aktörernas deltagarresurser utgör utgångspunkt i navigeringen av 
varje aktörs syn på vad som är sunt förnuft respektive otänkbart (Fair-
clough, 2001). Detta sker i hög grad omedvetet, men kan av individen 
förstås som ett självklart ställningstagande för sunt förnuft. Kulturellt 
skilda erfarenheter kan i många fall bidra till skilda uppfattningar om 
vad som är sunt förnuft. Exempelvis kan en person som blir hembjuden 
till en ny bekantskap, utifrån sina kulturella deltagarresurser anse det 
vara sunt förnuft att komma i tid och att ha med sig en blomma till vär-
dinnan. Har värdinnan liknande kulturella deltagarresurser kommer 
denna troligen att uppskatta gesten. En person med andra erfarenheter 
kan istället uppfatta både punktligheten och gåvan som oförskämda. 
Fairclough (2001) understryker att det är omöjligt för en människa att 
frikoppla sin förståelse för nya upplevelser från tidigare erfarenheter. 
Oavsett om insteget i en diskursiv praktik görs med en föreställning och 
avsikt att vara fördomsfri, har tidigare erfarenheter av socialt samspel 
grundat en tanke hos individen om vad som är ett acceptabelt beteende 
eller eftersträvansvärda färdigheter i liknande praktiker. Detta uttrycks 
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i mötet genom kommunikationen med omgivningen och inverkar på si-
tuationen. Här synliggörs att språk är ett görande. Det som kommuni-
ceras förändrar eller bekräftar skeendet i samspelet. Människor kan 
uppleva sig frikopplad från tidigare erfarenheter, men kan inte vara det. 
De förväntar sig särskilda saker av andra människor eller situationer 
som placeras inom en viss diskursiv praktik och beter sig utifrån de dis-
kurser de relaterar till, liksom de bedömer andras görande utifrån de 
normer som omgivande diskurs innefattar för dem. Fairclough talar om 
ideologier (1992). Sådana skapas inom de högre skikten i ett samhälls-
system och när de naturaliserats utgör de grund för maktrelationer som 
människor i lägre skikt omedvetet refererar till som sunt förnuft. På så 
vis upprätthåller ideologier enligt Fairclough maktrelationer i ett sam-
hälle. Han menar att antaganden om sunt förnuft kan bidra till att skapa 
och upprätthålla gemenskap mellan människor. När det inom en grupp 
är möjligt att göra påståenden om sunt förnuft kan det tolkas som tecken 
på en känsla av tillhörighet, menar Fairclough.  
 Vad som uppfattas vara sunt förnuft ges uttryck för genom språket 
(Fairclough, 2001). På ett explicit och medvetet sätt kan uppfattningen 
om sunt förnuft uttryckas genom förstärkande tillägg i form av olika 
påståendesatser. Mer implicit kan val av ord, grammatik, röststyrka el-
ler gester också tyda på en talares inställning till något som självklart 
sunt eller otänkbart. Genom att studera en persons uttryck för sunt för-
nuft kan dennas diskursiva utgångspunkter framträda, även om perso-
nen ifråga inte själv kan identifiera dem.   

4.6 Positionering i en diskursiv praktik 
Positionering beskriver den förhandling av sociala och situationella 
identiteter som sker i samspel mellan aktörer i en diskurs. Att inta en 
position i ett samspel är att anta en social identitet för den aktuella in-
teraktionen. Denna identitet förhåller sig till den andra och de diskurser 
som finns i praktiken där samspelet äger rum (Goffman, 1970). Varje 
aktör i en diskursiv praktik har utifrån sina deltagarresurser, en inle-
dande uppfattning om sin egen och andra aktörers ställning, position, i 
den diskursiva praktiken. Inom omgivande diskurser förhandlas de po-
sitioner som uppfattas tillgängliga. Positioneringen sker i ett kontrastivt 
perspektiv där en position framträder i relation till den andra. På så vis 
sker positioneringen av andra till viss del genom positioneringen av den 
egna identiteten. Det jag är, är inte den andra, och vice versa.  
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 Positionerna i en diskursiv praktik bestämmer vilken ställning, 
makt och ansvar varje aktör uppfattar att den egna personen och de 
andra har. Liksom positionering görs av den egna identiteten och den 
andra, positionerar emellertid också den andra sig själv och sina me-
daktörer. I och med det sker samtidigt flertaliga positioneringsproces-
ser, som varje aktör har att förhålla sig till (Eriksson, 1999). Positioner-
ing inbegriper förhandling om makt (Fairclough, 1992). Beroende på 
aktörernas samstämmighet eller oenighet kan olika grad av medveten 
förhandling om positioner uppstå (Cromdal & Aronsson, 2000). 
Foucault (1984) hävdar att makt inte är något som ägs, utan något som 
görs, vilket synliggörs här. Om en lärare exempelvis får i uppdrag av 
rektor att undervisa nyanlända elever utan att känna sig kompetent för 
uppgiften, kan denna känna sig utsatt för maktutövning från rektors 
sida. Läraren kan utmana maktordningen genom att motsätta sig att ut-
föra uppdraget, eller förhandla förutsättningarna för det. Den diskursiva 
praktiken kan möjliggöra vissa maktpositioner som aktörerna kan för-
handla om. Omgivande diskurs kan proklamera en föreställning om 
vem makten tillhör, enligt den norm diskursen bidrar med. Inom en 
skoldiskurs kan exempelvis lärare ha en position med mer makt och 
även större ansvar än en elev eller förälder. Rektor står ytterligare högre 
upp i ordningen. De som utifrån rådande normer initialt tilldelats 
mindre makt kan emellertid utmana hierarkin, genom att exempelvis 
ifrågasätta vem som har givits beslutanderätt i en fråga, eller på andra 
vis utmana en position (Fairclough, 2001). Samspelet påverkas och ut-
fallet av den förhandling som påbörjas återskapar eller omförhandlar 
positioner till kommande interaktioner. 
 Positionering innebär situationella förhandlingsprocesser (Fair-
clough, 1992). Det ger att de sociala identiteter som skapas är tillfälliga. 
En aktör har därmed inte en identitet utan multipla. Skapandet av iden-
titeter och användningen av dem är ett sätt att hantera en interaktion, 
inte medel för att uttrycka ett innersta väsen (Davies & Harré, 1990, 
Lee & Roth, 2004). Goffman (1981) menar att deltagare i en diskurs 
väljer den position som upplevs minst hotfull eller bäst försvarbar givet 
omständigheterna. Vilken den positionen är kan skifta under ett samtal, 
vilket innebär att positionen också kan förändras flera gånger under en 
och samma interaktion och att en person kan förhålla sig olika till 
samma medaktör, beroende på kontext eller ämne som behandlas. Ex-
empelvis kan en person anta en identitet som berättare av en historia i 
ett samtal och senare byta position och anta en identitet som någon som 
delger åsikter. Positionering kan också uttryckas genom det sätt på vil-
ket något berättas. Att exempelvis anlägga en raljerande ton för att 
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återge något kan ge uttryck för att hävda en uppfattning om sin egen 
högre position i förhållande till det eller den det berättas om. Fackspråk 
eller ordstäv i ett samtal, kan även det vara sätt att positionera sig högre 
i förhållande till den andra (Lee & Roth, 2004), medan uttryck för att 
det som sagts är egna åsikter eller teorier, kan signalera en positionering 
i underordning gentemot medaktörerna.  
 I föreliggande studie är teorier om diskurs och positionering utifrån 
ett maktperspektiv utgångspunkter för att lyfta fram aktörernas uppfatt-
ningar om introduktionstiden och deras samspel inom den. Vilka dis-
kurser som här formar den diskursiva praktiken beskrivs i det andra re-
sultatkapitlet. Goffmans teorier om positionering tas som utgångspunkt 
här, trots att han inte företräder sociala teorier om social ordning och 
omgivande diskursers inverkan på det enskilda samtalet (Collins & 
Slembrouck, 2007). Goffmans syn på interaktion bidrar dock med in-
sikten om omöjligheten för en person att frigöra sig från påverkan av 
tiden och rummet som interaktionen pågår i, liksom med insikten om 
att något som sägs oundvikligen påverkar positioneringen mellan dem 
som är inom hörhåll för det sagda. Att arbeta med positionering för att 
djupare förstå det material som skapats genom studien medför att de 
olika aktörernas uppfattning om sina egna och andras identiteter och 
vad de möjliggör eller förhindrar under introduktionstiden kan synlig-
göras och diskuteras i det tredje resultatkapitlet. I följande kapitel redo-
görs för studiens genomförande. 
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5 Metod och genomförande 

För att möjliggöra kunskapande om introduktionsverksamheten med 
hjälp av diskurs och positionering har material skapats genom intervjuer 
med fyrtioen aktörer. Detta material har sedan analyserats med inspi-
ration av kritisk diskursanalys i enlighet med Fairclough (2001). I föl-
jande avsnitt beskrivs hur detta gått till. En övergripande presentation 
av deltagarna i studien och de skolor där de är verksamma ges också. 
Slutligen diskuteras studiens vetenskaplighet ifråga om reliabilitet och 
etiska hänsyn. 

5.1 Urval av deltagare 
Materialet för studien har skapats i en kommun som valts dels av be-
kvämlighetsskäl, dels utifrån kommunens eget intresse för och efterfrå-
gan av forskning om introduktionsverksamheten för nyanlända elever. 
Ambitionen var initialt att göra ett urval av deltagare genom en kombi-
nation av slump och snöbollseffekt (Bryman, 2002), vilket skulle visa 
sig ge ett för litet antal möjliga deltagare till studien. Jag ville bjuda in 
samtliga rektorer och lärare som på något sätt arbetade med mottagande 
av nyanlända elever och sedan välja ut de först jakande som deltagare. 
För att finna elevdeltagare planerades att bjuda in de elever som fanns 
i mottagningsenhetens verksamhet och skulle börja i skolår två till fem. 
Åldersgruppen valdes av två skäl. För det första är tillgången till forsk-
ning där nyanlända elever i dessa skolår själva fått berätta om sina er-
farenheter bristande. För det andra klarar eleverna trots sin unga ålder 
när de börjar i svensk skola, sämre att nå behörighet till gymnasiet, än 
elever utan migrationsbakgrund.  
 På kommunens hemsida fanns kontaktuppgifter till fjorton rektorer 
och sextiofyra lärare som enligt uppgift arbetade i grundskolans tidigare 
år. Samtliga tillsändes ett mejl med information om studien och förfrå-
gan om intresse att delta. Två svarsmejl kom i retur, varav ett nekande. 
För att komma vidare togs telefonkontakt med rektorerna. Efter samtal 
skickades mejlet och bifogad medgivandeblankett på nytt. Denna gång 
gavs kortare svarstid, för att mejlet inte skulle falla i glömska. Av de 
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fjorton rektorerna valde nu sex att tacka ja till deltagande. Med rekto-
rerna som gate keepers (Hammersley & Atkinson, 2007) kontaktades 
sedan återigen ett antal lärare via mejl, varefter sexton lärare samtyckte 
till att delta.  
 Vid mottagningsenheten i kommunen fanns under perioden endast 
ett fåtal elever med adekvat ålder för deltagande i studien. Personalen 
vid enheten kunde tillhandahålla kontaktuppgifter till elever som nyli-
gen lämnat enheten för inslussning vid någon reguljär skola. Eleverna 
kontaktades med hjälp av modersmålslärare med information om stu-
dien och förfrågan om deltagande. När en elev uttryckte intresse kon-
taktades på samma sätt även vårdnadshavare för information och sam-
tycke. Efter att vårdnadshavarna samtyckt till deltagandet muntligen via 
telefon skickades ett informationsbrev hem, som skulle återsändas un-
derskrivet innan eleverna ifråga deltog i intervjuer. Tjugofem elever 
tillfrågades om deltagande och arton valde att delta. 
 När studien påbörjades skulle eleverna introduceras till eller deltog 
redan i skolår två till fem. De kommer av en tillfällighet från samma 
land och delar också sitt starkaste språk med varandra, men deras tidi-
gare erfarenheter av skolgång skiftar. Några har ingen tidigare skolbak-
grund, några har gått i skola under någon eller några kortare perioder i 
ett annat land och någon har fått privatundervisning i hemmet. Även 
elevernas vistelsetid i Sverige varierar mellan ett par veckor och unge-
fär två år. Därmed har elevaktörerna när de intervjuas olika lång erfa-
renhet av introduktionstiden. Några har precis påbörjat skolgången, 
andra har avslutat sin introduktionstid och befinner sig på heltid i regul-
jär klass sedan en tid tillbaka. 

5.2 Konstruktion av forskningsmaterialet 
De intervjuer som genomförts inom ramen för studien har varit kvalita-
tiva och halvstrukturerade (Kvale & Brinkmann, 2014). De har fokuse-
rat aktörernas erfarenheter och uppfattningar av introduktionsverksam-
heten. I intervjuerna har tre olika intervjuguider använts, en för elever, 
en för lärare och en för rektorer. Dessa finns bifogade (bilaga 1, 2 och 
3). Guiderna består av ett antal frågor om introduktionsverksamheten 
och erfarenheter i samband med deltagande i den, men aktörerna hade 
stort utrymme för eget berättande och möjlighet att fokusera i högre 
grad på något och mindre eller inget alls på något annat.  
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 I och med aktörernas möjligheter att välja fokus för intervjuerna 
har någon intervju mestadels handlat om sociala relationer, någon an-
nan nästan uteslutande om lektionsinnehåll och en tredje om invand-
ringen som påverkansfaktor för introduktionsverksamheten. I många av 
intervjuerna med eleverna och ibland med de vuxna aktörerna behövde 
deras berättande stöttas med ytterligare frågor. Frågorna inbjöd till ett 
kronologiskt berättande, med början vid tiden innan skolstarten och ett 
slut vid eller efter utslussning till reguljär skola och vad som skett då. 
De har också styrt aktörerna mot att separera berättandet om verksam-
hetens utformning från berättande om uppfattningar om verksamhetens 
förtjänster och brister. För eleverna gällde att berättandet naturligt av-
slutades i den nutid eleven befunnit sig vid tiden för samtalet, vilket 
inneburit att några berättat om hela introduktionsvägen, medan andra 
bara kommit en liten del av vägen och därmed bara kunnat berätta om 
den tiden. Den fria intervjuformen har också bidragit till att alla inte har 
berättat om hela introduktionsvägen, eftersom de haft möjlighet att 
välja fokus och innehåll i samtalen. Min tolkning är att aktörerna stan-
nar upp vid det som är av vikt för dem själva (Westling Allodi, 2002).  
 Utgångspunkten för materialskapandet var att intervjua en aktör åt 
gången, men med eleverna uppstod ett par tillfällen då det blev aktuellt 
att genomföra intervjuerna i par. (I tabellerna nedan över materialet har 
aktörer som intervjuats i par markerats med en asterisk). Parintervjuer 
genomfördes när eleverna själva bad om att få göra så och bedömningen 
i de två aktuella fallen var att barnen sökte en större trygghet genom 
detta. Genom att rådfråga deras lärare om barnens relation till varandra 
gjordes det som ansågs möjligt för att motverka att något barn skulle 
positioneras i underläge i förhållande till ett annat barn i intervjusituat-
ionen (Edwards & Holland, 2013).  
 Vid sju av intervjuerna (med nio av eleverna) användes tolk. Be-
dömningen att tolk skulle behövas i intervjuerna gjordes i samråd med 
elevernas lärare. Ett alternativ för att undslippa inblandning av tolk hade 
varit att välja aktörer som hade kommit längre i sin språkutveckling i 
svenska. Risken med det skulle vara att deras erfarenheter av introdukt-
ionstiden hunnit förändras i och med att deras deltagarresurser föränd-
ras med tiden. Introduktionsformen som studerats var relativt ny när 
studien genomfördes, så om elever som varit längre i Sverige hade in-
tervjuats, hade de troligtvis refererat till en annan introduktionsform än 
deltagande lärare och rektorer gjort.  
 Intervjuerna genomfördes i huvudsak under perioden mellan au-
gusti 2014 och april 2015, förutom en intervju med en rektor som ge-
nomfördes i augusti 2013.  
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 Intervjuernas längd har varierat mellan dryga tio minuter till över 
en timme. Den kortaste intervjun hölls med en elev och den längsta med 
en lärare. Intervjumaterialet inkluderar 401 sidor transkriberat material, 
152 sidor från intervjuer med skolledare, 191 sidor från intervjuer med 
lärare och 58 sidor från intervjuer med elever, samt 42 sidor med kom-
pletterande anteckningar. Alla intervjuer har inte spelats in, vilket för-
klaras närmare i avsnitt 5.3. Gällande de inspelade intervjuerna varierar 
antalet transkriberade sidor på ett sätt som inte korrelerar med antalet 
inspelade minuter. Detta har i huvudsak två orsaker; under de tidiga in-
tervjuerna gjorde jag fler egna muntliga inspel, medan jag i de senare i 
högre grad gav aktörerna bekräftelse på att jag lyssnade genom nick-
ningar och ögonkontakt (Edwards & Holland, 2013). Det innebar att 
fler radbrytningar fick göras i transkriberingarna av de första intervju-
erna, med fler sidor transkriptioner som följd. En annan orsak är att 
endast det som sägs på svenska har transkriberats i de intervjuer som 
förts på både svenska och ett annat språk, vilket resulterat i att den 
skrivna texten är relativt kort i förhållande till antal inspelade minuter.  
 För att erbjuda aktörerna konfidentialitet (Hammersley & Atkin-
son, 2007) har de namngivits med slumpmässigt valda namn som kopp-
lats till aktörerna efter ett särskilt system. Rektorer som arbetar vid en 
skola med stor andel elever med utländsk bakgrund har namngivits med 
bokstaven S (för ”stor”) och eventuellt med en siffra efter S, för att hålla 
isär de olika rektorerna, exempelvis Rektor S1. De lärare som arbetar 
vid en sådan skola har namngivits med slumpmässigt valda efternamn 
som börjar på S, exempelvis lärare Stoor och de elever som går vid en 
sådan skola har namngivits med ett förnamn som börjar på S, exempel-
vis Sofia. De rektorer som arbetar vid någon skola med liten andel ele-
ver med utländsk bakgrund har på motsvarande vis namngivits med 
bokstaven L (för ”liten”) och en siffra, exempelvis Rektor L1. De lärare 
som arbetar vid dessa skolor har namngivits med slumpmässigt valda 
efternamn som börjar på L, exempelvis lärare Linusson och elever vid 
dessa skolor har givits namn som börjar på L, till exempel Liban.  
 Även den centrala mottagningsenheten kallas i resultaten för skola, 
trots att den formellt sett inte är en skola, liksom chefen för mottag-
ningsenhetens verksamhet här kallas för rektor, trots att denna egentli-
gen inte är rektor per definition. Eftersom mottagningsenheten och dess 
verksamhet skiljer sig från övriga skolor har denna och dess personal 
namngivits utifrån en egen bokstavskombination, ME (för ”mottag-
ningsenhet”). Chefen vid enheten kallas i studien för Rektor ME, lä-
rarna som arbetar vis enheten har fått efternamn som börjar på M och 
eleverna som vid tiden för intervjuerna deltar i verksamheten där har 



 

 46

givits förnamn med M som begynnelsebokstav. Bokstäverna har med 
undantag för mottagningsenheten ingen logisk koppling till skolornas 
egentliga namn. Nedan följer tre tabeller som ger en överskådlig bild 
över aktörer och det skapade intervjumaterialet. 
 
 
Tabell 1: Rektorer 

 
Aktör Inspelningstid Transkript/anteck-

ningar 
Tolk: ja/nej 

Rektor ME 0:36:05 15 sid/6sid  Nej 
Rektor S1 1:16:34 69 sid  Nej 
Rektor L1 0:24:49 24 sid Nej  
Rektor L2 0:32:44 24 sid Nej  
Rektor L3 0:17:24 7 sid Nej  
Rektor L4 0:20:20 13 sid Nej  
6 rektorer 3:27:36 152 sid/6sid Ingen anv. av tolk 

 
 
Tabell 2: Lärare 

 
Aktör Inspelningstid Transkript/anteck-

ningar 
Tolk: ja/nej 

Lärare Melander 0:25:35 14 sid Nej 
Lärare Melin 0 0/1 sid Nej 
Lärare Messi 0:20:23 16 sid Nej 
Lärare Mejong 0:29:23 22 sid Nej 
Lärare Mede 0:19:40 6 sid Nej 
Lärare Metrus 0:18:19 5 sid Nej 
Lärare Stoor 0:18:00 10 sid Nej 
Lärare Spader 0:17:24 12 sid Nej 
Lärare Skans 0:24:56 20 sid Nej 
Lärare Stahre 0:30:26 10 sid Nej 
Lärare Linusson 0:17:57 10 sid Nej 
Lärare Lambert 0 0/2 sid Nej 
Lärare Lotus 0 0/3 sid Nej 
Lärare Lassos 0:36:13 13 sid Nej 
Lärare Lööv 0:45:25 22 sid Nej 
Lärare Läppänen 0 0/1 sid Nej 
Lärare Lovikka 0:34:56 21 sid Nej 
17 lärare 5:38:37 191/7 sid Ingen anv. av tolk 

 
Tabell 3: Elever (* = parintervju) 
 

Aktör Inspelningstid Transkript/anteck-
ningar 

Tolk: ja/nej 

Mehmet 0 0/3 sid Ja 
Meija 0:26:43 7 sid Ja 
Marwan * 0:25:11 4 sid Ja 
Melwin * 0:25:11 4 sid Ja  
Medea 0 0/3 sid Ja 
Sefa 0:14:11 7 sid Nej 
Sion 0:13:11 5 sid Ja 
Sofia 0:16:24 6 sid Ja 
Silan 0:15:22 8 sid Ja 
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Sahra 0:21:11 9 sid Nej 
Salina 0 0/2 sid Ja 
Linus * 0 0/3 sid Nej 
Lagos * 0 0/3 sid Nej  
Lina 0 0/1 sid Nej 
Legolas 0 0/1 sid Nej 
Laban 0:15:35 8 sid Nej 
Liban 0 0/2 sid Nej 
Lorin 0 0/1 sid Ja 
18 elever 2:52:57 58/19 sid  10 ja/ 8 nej 

5.3 Dokumentation och bearbetning 
För dokumentation av intervjuerna användes i första hand en digital 
röstinspelare. I fall där någon intervjuperson kände sig obekväm med 
det valdes inspelaren bort till förmån för fältanteckningar (Yin, 2014). 
Då antecknades löpande under intervjun med hjälp av stödord, förkort-
ningar och korta citat för att ge stöd åt minnet. I direkt anslutning till 
intervjun renskrevs sedan anteckningarna i löpande text. De intervjuer 
som inte spelades in var en av två intervjuer med en av rektorerna samt 
intervjuer med tre lärare och åtta elever. 
 Transkriptionerna har utförts med ambitionen att de ska bli tydligt 
läsbara utan att påverkas på betydande vis i sitt innehåll. Som stöd för 
att besluta om konventioner för transkriberingarna i texten har Dresing 
och Schmeider (2015) Manual (on) Transcription använts. Detta gäller 
för de delar av samtalen som förts på svenska. Som tidigare nämnts har 
de utsagor som tolkarna gjort på aktörernas andra språk än svenska, 
samt de utsagor eleverna gjort på sitt andra språk inte transkriberats. 
Inspelningarna har transkriberats så att de till formen liknar skriftspråk 
för att underlätta läsningen (Hammersley & Atkinson, 2007). Talspråk-
liga förkortningar som följer en vedertagen norm för detta har behållits, 
medan variationer av språket i uttalet, som förändrat ordet så att det stör 
läsningen har skrivits om. Exempel kan vara att uttryck som ”nån” har 
behållits, medan uttryck som ”ejenklijen” har skrivits om till ”egentli-
gen”. Hostningar, harklanden och andra gutturala uttryck har reducerats 
bort. För läsbarhetens skull har också ”mm-anden” och liknande uttryck 
från min sida reducerats, i fall då de överlappat aktörernas tal och frag-
menterat utsagorna i skriftlig form. Upprepningar har behållits då de 
kan bero på en angelägenhet om att behålla ordet, eller på en vilja att 
betona något särskilt. I fall då aktörerna haft en mycket påtaglig bryt-
ning eller avvikande grammatisk användning, har detta tillrättalagts nå-
got för att göra läsningen lättare och ge aktörerna skydd mot att bli igen-
kända. Namn på personer, platser och språk som kan användas för att 
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identifiera personer har bytts ut mot mer neutrala uttryck, som exem-
pelvis, ”den här kommunen”, ”mitt andra hemland”, eller ”språk som 
jag talar”.  
 I resultatkapitlen citeras delar av aktörernas utsagor. För dessa gäl-
ler också följande transkriptionsnyckel:  
 
Tabell 4:  

 
Transkriptionskod 

 
Förklaring till kod 

() Inom parentes har tillägg för förtydligande gjorts under 
resultatredovisning 

/ meningsfragment eller ord 
(.) Kort paus 
(…) Längre paus 
Radbrytning Byte av talare 
KSR: Intervjuaren 
(XXX) Ljud har fallit bort så att uttalandet inte går att tyda. 
(---) Uttalande har komprimerats genom reducering av 

text och sammanfogats till kortare stycken. 

 

5.4 Presentation av aktörerna och deras skolor 
Nedan följer en presentation av de skolor och aktörer som deltar i stu-
dien. Uppgifterna som presentationen bygger på kommer från tre källor. 
Den första utgörs av intervjuer med aktörerna själva, där de berättar om 
de skolor där de har sin vardag. Den andra är en intervju med kommu-
nens skolchefer och den tredje utgörs av anteckningar av mina intryck 
från besök vid respektive skolenhet i samband med att intervjuerna 
hölls med aktörerna. I och med att presentationen därmed till stora delar 
består av aktörernas egna berättelser, samt av komplement från skol-
chefernas berättelser och forskarens egna observationer är presentat-
ionen en subjektiv beskrivning, färgad av deltagarresurser som i samta-
len påverkar vilken information som givits, hur den tolkats och vad som 
presenteras.  
 För att aktörerna i studien ska skyddas från identifiering har detal-
jer återgivits sparsamt (Hammersley & Atkinson, 2007). Skolor och ak-
törer beskrivs som grupper med inbördes skillnader, istället för att be-
skrivas var för sig av denna orsak. Undantagen är kommunens mottag-
ningsenhet och den rektor (chef) som vid tiden för studien arbetade där. 
Som resultaten senare ska visa finns ett värde i att särskilja mottag-
ningsenheten från övriga skolor, vilket riskerar att även göra rektor vid 
enheten möjlig att identifiera. Rektor ME har godkänt sitt deltagande i 
enlighet med dessa omständigheter.  
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5.4.1 Skolorna 
I kommunen där studien genomförts varierar skolornas erfarenhet av att 
undervisa nyanlända barn och har så gjort under lång tid. Vid vissa sko-
lor har många lärare arbetat med nyanlända elever i flera decennier. Vid 
andra kan någon enstaka nyanländ elev ha tagits emot vid något tillfälle 
och då oftast barn som bor i hem där den ena föräldern har svenska som 
sitt starkaste språk3. Skolornas personal har utöver det stått helt eller 
nästan helt utan erfarenhet av nyanlända elever. Invandringen tilltog 
plötsligt och kraftigt till kommunen strax innan materialskapandet för 
studien och skapade köer av elever till vissa skolor och förutsatte att 
ansvaret för mottagande av nyanlända barn fördelades mellan fler sko-
lor än tidigare. Detta kunde genomföras genom att nyanlända elever 
gavs busskort och skolplaceringar i andra områden än det egna bostads-
området. 
 I studien deltar aktörer från sammantaget fem skolor och den cen-
trala mottagningsenheten. Denna definieras formellt sett inte som skola, 
men betecknas så i den här texten av praktiska skäl. En av skolorna i 
studien har en majoritet av elever med utländsk bakgrund4 efter att un-
der lång tid ha tagit emot nyanlända elever. Vid de övriga skolorna har 
mindre än tjugofem procent av den totala elevgruppen utländsk bak-
grund. En av dessa skolor har lång erfarenhet av nyanlända elever, me-
dan de övriga är relativt oerfarna gällande mottagandet av nyanlända 
elever. De två skolorna med lång erfarenhet skiljer sig från varandra 
genom att den ena ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med en 
generellt sett hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå bland de bo-
ende. Området består till stor del av hyreslägenheter, i utkanten av om-
rådet finns ett villaområde, men merparten av de barn som bor där går 
enligt rektor i en annan skola. Andelen elever med utländsk bakgrund 
har de senaste åren ökat till att utgöra en majoritet. Den andra skolan 
med lång erfarenhet av nyanlända elever har alltid haft en liten procen-
tuell andel elever med utländsk bakgrund och är belägen i ett område 
där få familjer med utländsk bakgrund bor.  
 På en skola beskrivs en ambition att lyfta fram olikheter i kultur 
och språk som en tillgång. Väggarna i skolans korridorer utanför klass-
rummen är prydda av planscher med budskap på många olika språk. I 

                               
3 I texten används konsekvent ”starkaste språk” istället för modersmål eller första språk, vilka 
är vanligt förekommande begrepp för att beskriva det språk som en person är mest förtrogen 
med. Här väljs ”starkaste språk” eftersom det blir allt vanligare att tala om att en person kan ha 
flera modersmål, liksom att det första språk en lärt sig inte nödvändigtvis är det starkaste.  
4 Familjer med utländsk bakgrund definieras här så att föräldrarna, men inte nödvändigtvis bar-
nen, är födda utomlands.  
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lärargruppen finns många lärare som upplever sig ha gott om erfarenhet 
både av undervisning generellt och av arbete med elever med annan 
kultur- och språkbakgrund än majoritetssamhällets. På övriga skolor i 
studien syns inte mångfalden av språk och kulturer på liknande sätt. 
 Vid samtliga skolenheter utgör ämneslärare (bortsett från ämneslä-
rare i ämnet modersmål) med annan kultur- och språkbakgrund än 
svensk en liten del av lärargruppen, om de alls finns representerade. Av 
de modersmålslärare och studiehandledare som arbetar på skolorna har 
ett fåtal anställning på respektive skola medan övriga hör till en central 
enhet och kommer därifrån till skolorna för sina undervisningstillfällen. 
Flera av skolorna har personer tillfälligt anställda genom arbetsmark-
nadsåtgärder som kallas för ”nystartsjobb”. Dessa har inte utbildning 
för att arbeta i skolan, men blir tilldelade enklare åtaganden, som att 
vara extra stöd åt läraren i klassrum, matsal och på raster, men även åt 
nyanlända elever på skolbussen eller promenaden till och från skolan. 
Dessa nystartsanställda har något annat språk än svenska gemensamt 
med många av de nyanlända eleverna och fungerar därmed också i viss 
mån som studiehandledare under lektionerna. 
 Den centrala mottagningsenhet som här benämnts ”skola ME” är 
den verksamhet där nyanlända elever påbörjar sin väg in i svenska sko-
lan. Enheten är belägen i ett område av företagsbyggnader avskild från 
andra grundskolor i kommunen. Mottagningsenheten består förutom av 
grundskoleverksamhet också av sfi-undervisning, vägledningscentrum, 
samhällsinformation, socialtjänst, arbetsförmedling och flera verksam-
heter som nyanlända familjer är beroende av under den första tiden i 
Sverige. Vid enheten arbetar lärare och förskollärare tillsammans med 
studiehandledare som talar elevernas starkaste språk och modersmåls-
lärare för att ge eleverna en introduktion till svensk skola. För att nyan-
lända elever ska få delta i mottagningsenheten krävs en underskrift av 
den rektor som senare övertar eleven till sin skola, om godkännande av 
undervisning i särskild undervisningsgrupp.  
 Vid starten för den centrala mottagningsenhetens verksamhet arbe-
tade två pedagoger i verksamheten som hade ett tiotal barn inskrivna åt 
gången. Ungefär fem år senare, vid tiden för studiens genomförande, 
hade verksamheten ökat så att ett femtontal lärare, förskollärare, studie-
handledare och fritidsledare arbetade i verksamheten och kartlade och 
slussade ut hundratals elever under loppet av de två år då materialin-
samlingen för studien genomfördes.  
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5.4.2 Rektorerna 
Precis som skolorna i kommunen har olika lång erfarenhet av nyanlända 
elever, så har rektorerna det. Av dem kan en sägas ha lång erfarenhet 
av att både vara rektor och leda en skola som tagit emot många nyan-
lända elever. En annan rektor arbetar på en skola där erfarenheten är 
lång av att ta emot nyanlända elever, men rektorn själv är relativt ny i 
sin roll och en tredje rektor har varit rektor under en kort period och 
arbetar vid en skola där endast ett fåtal nyanlända elever har tagits emot. 
En fjärde rektor har lång erfarenhet som rektor och den skola hen arbe-
tar vid har också tagit emot nyanlända elever under många år, men alltid 
i mycket liten omfattning vilket ändå gör erfarenheten av sådant arbete 
liten. 

5.4.3 Lärarna 
Lärarna i studien har skiftande bakgrund och arbetsuppgifter. Några av 
dem har själva invandrat till Sverige från samma land som eleverna i 
studien. Dessa arbetar uteslutande med undervisning i ämnet moders-
mål och studiehandledning. Av de lärare som är mentorer, klasslärare 
och ämneslärare i andra ämnen än ämnet modersmål har samtliga 
svenska som sitt starkaste språk. Deras erfarenhet av yrket skiftar. Flera 
av dem som har lång erfarenhet av att undervisa har också lång erfaren-
het av att undervisa nyanlända elever, antingen i enskilda grupper, så 
kallade förberedelseklasser, eller i reguljär undervisningsgrupp. En av 
de intervjuade klasslärarna och tre av de intervjuade modersmålslä-
rarna/studiehandledarna har inte genomgått lärarutbildning.  

5.4.4 Eleverna 
Eleverna i studien går i, eller ska börja i, år två till fem. De har alla sitt 
ursprung i samma land och har minst ett gemensamt språk, förutom 
svenska. Familjernas erfarenheter av och förhållande till skola varierar. 
Några av eleverna har aldrig tidigare gått i skola, medan några har 
många års erfarenhet av skolgång i något annat land. Någon har varit i 
Sverige endast ett par månader och precis börjat sina studier vid den 
centrala mottagningsenheten. Någon har varit i Sverige under ett par år 
och genomgått den första introduktionstiden och deltar vid tiden för stu-
dien på heltid i en reguljär klass. För samtliga gäller att de började sina 
studier vid den centrala mottagningsenheten. Vid tiden för deras an-
komst var invandringen till kommunen omfattande. Det bidrog till 
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platsbrist i skolverksamheterna som fick till följd att många elever ini-
tialt fick vänta länge på att få börja i skolan. Den av aktörerna som vän-
tade längst fick vänta i ungefär sex månader, enligt egen utsago. Den 
som väntade kortast säger att hen fick börja inom en vecka. Det betydde 
också att flera av eleverna fick stanna längre eller kortare tid i mottag-
ningsenhetens verksamhet, än vad som varit planerat. Dessutom bidrog 
platsbristen till att flera av eleverna inte kunde börja i den skola som 
ligger närmast hemmet, utan erbjöds busskort under den första skolti-
den för att kunna delta i undervisning vid en skola i någon annan del av 
kommunen. En av eleverna fick erfara platsbristen genom att inte kunna 
få börja vid samma skola som sina syskon.  
 De aktörer som ovan beskrivits har bidragit till studien genom att 
dela med sig av sina uppfattningar och erfarenheter av introduktions-
verksamheten i intervjuer med mig. Nedan beskrivs den analysform 
som använts för att tolka utsagorna.  

5.5 Kritisk diskursanalys som metod 
I kapitel fyra presenterades den teori om diskurs enligt Fairclough 
(1992, 2001) som inspirerat bearbetningen av materialet i denna studie. 
Nedan följer en beskrivning av hur kritisk diskursanalys använts som 
metod för analysen. Följande stycke beskriver den kritiska diskursana-
lysens kännetecken och förtjänster, så som Fairclough utarbetat den 
(2001). I avsnitt 5.6 följer sedan en redogörelse för hur denna använts i 
föreliggande studie. 
 I en artikel av Baker, Gabrielatos, Koshravinik, McEnery och 
Wodak (2008) definieras kritisk diskursanalys (CDA, Critical Di-
scourse Analysis) på följande sätt: 
 

We understand CDA to be an academic movement, a way of do-
ing discourse analysis from a critical perspective, which often 
focuses on theorethical concepts such as power, ideology and 
domination. We do not view CDA as being a method nor are 
specific methods solely associated with it. Instead, it adopts any 
method that is adequate to realize the aims of specific CDA-in-
spired research. (Baker, et.al., 2008, s.273). 
 

Enligt författarna är CDA inte fastlåst i ett specifikt tillvägagångssätt, 
utan utgör ett kritiskt perspektiv med fokus på maktförhållanden inom 
diskurs. Kritisk diskursanalys utvecklades som komplement till andra 
språkanalyser under sent 1980-tal. Fairclough räknas vanligen som 
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grundare till teorin, men den har utvecklats av flera forskare (Baker 
et.al., 2008). I kontrast till Baker och Gabrielatos med fleras uppfattning 
stakar Fairclough ut vissa riktlinjer för hur en kritisk diskursanalys kan 
genomföras. Enligt Fairclough (2001) bidrar CDA med verktyg för att 
studera människors uppfattningar om sunt förnuft, vilket ofta finns out-
talat i relationer mellan människor. Den kritiska aspekten gör CDA an-
norlunda mot annan språkanalys, framför allt genom hur relationen 
mellan språk och samhälle och mellan analysen i sig och det som pro-
blematiseras (Blommaert & Bulcaen, 2000). Fairclough (2001) menar 
att CDA bidrar med verktyg för att analysera explicita och implicita 
strukturella maktrelationer av olika slag som konstrueras genom språk-
lig aktivitet.  
 Fairclough (2001) understryker forskarens påverkan på det 
material som analyseras. Denna har genom sin kontroll över forsknings-
processen makt över vilket material som skapas, vilket som används för 
analys, hur transkriberingar görs, vad som uppmärksammas för resulta-
ten och så vidare. En ståndpunkt inom CDA är att sökandet efter en 
objektiv sanning är irrelevant. Metoden utgår från att den subjektiva 
upplevelsen av en situation är sanning för den vars upplevelse det är. 
Det gör det ointressant i sammanhanget att söka någon annan sanning 
som referenspunkt.  
 Fairclough (2001) förespråkar en analysprocess i tre steg, där pro-
duktionen av text, texten som produkt och slutligen textens relation till 
diskursiv och social praktik får växa fram.  
 
Bild 3. Kritisk diskursanalys i tre steg, fritt efter Fairclough (2001). 
 

 
 
Fokus för Fairclough är text, vilken kan vara talad eller skriven. I det 
första steget undersöks i hans modell förutsättningar för textprodukt-
ionen (se bild 3). Det innefattar aspekter som samtalsdeltagarnas för-
hållande till varandra ifråga om upplevelser av makt och underordning. 
Vilka befinner sig i praktiken och hur påverkas de som producerar tex-
ten av de andra deltagarnas närvaro? Det handlar likaväl om yttre för-
hållanden som spelar roll för textproduktionen. Var sker textprodukt-
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ionen? Finns förutsättningar för att höra och förstå varandra? Var text-
produktionen sker och under vilka omständigheter är även det påverkat 
av makt. På vilket sätt påverkas en intervju av om den hålls i rektors 
arbetsrum, i skolans cafeteria eller på forskarens institution? De olika 
aktörernas känsla av trygghet inverkar på vilket material som skapas. 
När sker samtalet? Tidsfaktorn spelar stor roll för det material som 
skapas. Både stor tid och liten tid spelar in. Med stor tid menas här var 
i livet deltagarna befinner sig. Med liten tid menas den som relaterar till 
det kontextknutna, exempelvis om det är tidig morgon eller sen kväll, 
strax före en lektionsstart eller efter ett bråk på en rast. Alla dessa 
aspekter har inverkan på det material som skapas (Bjørndal, 2005). Vad 
de olika aktörerna brinner för när vi ses och vad som upptar deras fokus 
har betydelse, liksom i vilken grad de anser att någon annan har med 
det att göra. Hur det som sägs tolkas och vilken relevans det uppfattas 
ha för samtalet kan också det påverka hur intervjun styrs och förstås. 
 I det andra analyssteget beskriver Fairclough (2001) hur fokus rik-
tas mot texten som produkt, exempelvis vilken betydelse aktörernas 
ordval får för hur deras berättelser kan förstås. Språk används inte bara 
som medel för att nå och förstå varandra i en interaktion utan också för 
att exempelvis signalera en attityd till det fenomen som behandlas eller 
till de andra deltagarna i samspelet. I det tredje och slutliga analyssteget 
undersöks i Faircloughs modell hur text och diskursiv praktik står i re-
lation till social praktik. Här eftersöks exempelvis tecken på aktörers 
positionering av sig själva och varandra utifrån omgivande diskurser 
och genom språklig användning. I analysen av materialet för denna stu-
die har CDA inspirerat förfarandet. Vad detta specifikt inneburit redo-
görs för i påföljande avsnitt. 

5.6 Analysförfarandet 
I texten ovan har jag i korta ordalag beskrivit den analysform, kritisk 
diskursanalys enligt Fairclough (2001), som inspirerat analysarbetet för 
denna studie. I kommande textavsnitt redogör jag för hur det genom-
förts.  
 I studiens syfte ingår att studera de olika aktörernas erfarenheter av 
och uppfattningar om introduktionsverksamheten för nyanlända elever. 
Detta bör dock inte övertolkas som uttryck för att studien presenterar 
aktörernas egna uppfattningar ur deras perspektiv. I processen att fram-
ställa studiens resultat har materialet som skapats behandlats genom 
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flera steg av subjektiva handlingar som påverkar hur aktörernas berät-
telser framstår (Bjørndal, 2005). Bland annat presenteras inte allt 
material som skapats i samtal med dem, utan endast ett urval som aktö-
rerna själva inte haft möjlighet att påverka. Särskilda aspekter i aktörer-
nas berättande har givits emfas utifrån forskningsfrågorna, medan annat 
osynliggjorts, vilket aktörerna endast delvis haft vetskap om under 
materialskapandet. Dessutom, vilket Bjørndal framhåller (2005), utgår 
forskarens tolkning av det aktörerna delgivit i samtal ofrånkomligen 
från dennas (mina) deltagarresurser, som också bidrar till synliggöran-
det av vissa aspekter och osynliggörandet av andra. Med detta i förgrun-
den ska analys och resultatredogörelse förstås. 
 Analysen har till skillnad från Faircloughs analys (2001) genom-
förts i fyra steg istället för tre. I förhållande till Faircloughs stegvisa 
analys har de olika momenten också kastats om, vilket illustreras nedan. 
Analysarbetet har föregåtts av att lära känna materialet väl. En upprepad 
närläsning av transkriptionerna i kombination med ytterligare lyss-
ningar på ljudfilerna genomfördes för att bli förtrogen med materialet. 
 
Bild 4. Analysförfarandet i fyra steg i föreliggande studie. 

 
 
 
 
 
 
 
I Faircloughs analysmodell är steget som behandlar förutsättningar för 
textproduktionen det första, steget som behandlar texten som produkt 
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arbete inleddes analysen med att fokusera texten som produkt. Upp-
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fram har det som ägnats mycket samtalstid, det som explicit genom ord-
val givits särskild emfas och sådant som upprepats sorterats fram. Ge-
nom att söka efter gemensamma nämnare för innehållet i det aktörerna 
framhållit särskilt skapades teman. Benämningen av dessa teman har 
fått utgöra rubriker för resultatredogörelsens olika avsnitt i det första 
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resultatkapitlet. Inom varje tema har utsagorna grupperats efter aktörer-
nas roller i introduktionsverksamheten, för presentation av resultaten. 
En grupp utgörs av utsagor från rektor och lärare vid den centrala mot-
tagningsenheten, en av utsagor från rektorer och lärare som arbetar i 
skolorna med uppdrag att ansvara för eller själv bedriva undervisning i 
reguljära klasser. En tredje grupp utgörs av utsagor från de nyanlända 
eleverna.  
 I detta första steg i analysprocessen, där texten studerats som pro-
dukt, fokuserades också aktörernas uttryck för sunt förnuft. Enligt Fair-
cloughs modell (2001) görs noggranna textanalyser av hur något ut-
trycks. För denna studie har detta avgränsats till en värdering av aktö-
rernas säkerhet i olika uttalanden, som kan härröras till vad som ut-
trycks. En analys av innehållet i det som uttrycks har lett till en 
uppfattning om i vilken grad aktörerna uppfattar att något utgör sunt 
förnuft eller inte. En rektors uttryck ”det är väl självklart” är exempel 
på detta. Frasen indikerar en uppfattning om vad som är sunt förnuft i 
förhållande till ämnet som behandlas. I detta fall ges uttalandet också 
särskild emfas med hjälp av röststyrka och gester, men för att alla aktö-
rers utsagor ska ges en likvärdig analys har detta inte beaktats i analys-
arbetet.  
 Att ickeverbala sätt att ge ett uttalande emfas inte uppmärksammats 
beror på den svårighet som uppstår i relation till elevintervjuerna och 
ett par lärarintervjuer som genomförts för studien. Eftersom tolk an-
vänts i ungefär hälften av elevsamtalen är det svårt att avgöra elevens 
val av grammatik exempelvis. Det beror inte bara på tolkens skicklighet 
utan också på språks olikheter och vad som sker i en översättning. Även 
i de samtal med elever som förts utan tolk har det varit viktigt att beakta 
att elevernas förtrogenhet med svenska språket varit begränsad, vilket 
kan påverka både ordval och grammatik. För att inte övertolka elever-
nas utsagor i sin textuella form har därmed nyanser i ordval och gram-
matik inte utgjort någon betydelsebärande del av analysen. Inte heller 
röststyrka, gester eller mimik har tagits i beaktande. Utan att ordagrant 
förstå elevens uttalande i någon fråga har dennas emfas i form av röst-
styrka, gester och mimik varit för svår att koppla samman med rätt ord 
och uttryck i tolkens översättning utan att riskera att kopplingen blivit 
felaktig. Hur gester och mimik används är i hög grad beroende av kul-
turellt inlärda normer. Med för lite kunskap på området skulle risker för 
feltolkning finnas. 
 I det andra analyssteget har det aktörerna uttryckt och som i ana-
lysen framträtt som sunt förnuft mer ingående studerats, för att utröna 
vilka diskurser som deltagarna relaterar till och hur dessa reproduceras 
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eller förändras. Exempel ur intervjuer med en rektor och en lärare får 
visa hur diskurser syns påverka aktörernas syn på verksamheten. När 
det ur en rektors utsagor framträder ett flertal uttryck om att den under-
visning de nyanlända eleverna erbjuds väljs beroende på om deras kun-
skaper i svenska kan övas där eller inte, tolkas det som ett agerande 
inom en diskurs om svenska språket som nyckel till skolan. När en lä-
rare säger att denna anser det viktigare att eleverna får ämnesundervis-
ning än lär sig svenska i det första skedet, tolkas det som uttryck för att 
även läraren agerar inom samma diskurs, men utmanar den genom att 
ifrågasätta prioriteringen av språkinlärning framför ämnesinlärning.  
 I det tredje steget utökas analysen av agerande inom diskurser ge-
nom att undersöka aktörernas positionering av sig själva och andra 
inom introduktionsverksamheten. För att undersöka dessa positioner-
ingar har materialet åter studerats för att eftersöka sådant som indikerar 
ett maktförhållande av något slag. Ett exempel på sådant som tolkats 
som upplevelser av maktförhållanden är uttryck för aktörernas syn på 
sin egen och andra aktörers ansvar och handlingsutrymme inom intro-
duktionsverksamheten. Eftersom flera aktörer i studien har ett annat 
språk än svenska som sitt starkaste språk och tolk använts i några samtal 
har fokus främst legat på vad som sägs, vilket redan diskuterats. 
 Det fjärde och sista steget i denna analysprocess utgjordes av ett 
arbete med att utröna aktörernas positionering i den dolda diskurs som 
intervjusamtalet utgjorde. Återigen studerades transkriptionerna för att 
utkristallisera samspelet mellan forskare och aktör, med fokus på hur 
makt kan vinnas i en dold diskurs, visavi aktörer som inte har tillgång 
till diskursen. Vad som berättas i en intervju påverkas sannolikt av hur 
aktören som intervjuas förstår situationen och den maktrelation som 
finns mellan aktör och intervjuare. Aktörernas uppfattning om forska-
rens position kan ha betydelse för vad som uttrycks. Forskarens respons 
på det aktörerna uttalar kan också få betydelse för vilken riktning sam-
talet tar. Tecken på att aktörerna sett en möjlig vinning eller risk med 
att berätta om introduktionsverksamheten har sökts, men också uttryck 
för vad som vid tiden för intervjutillfället utgör viktiga frågor för aktö-
rerna i relation till introduktionsverksamheten.   

5.7 Studiens reliabilitet 
I relation till de resultat som framkommit genom arbetet krävs reflek-
tion över genomförandets vetenskapliga höjd. I detta avsnitt kommer 
studiens reliabilitet därmed att argumenteras för.  
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5.7.1 Att förhålla sig till subjektivitet 
Resultaten som framkommit i studien är resultat av vad enskilda aktörer 
berättar om sina erfarenheter av en specifik introduktionsverksamhet 
som bedrivits i en särskild kontext under en viss tidsperiod. De är på-
verkade av den enskilde individens deltagarresurser såväl som av de 
deltagarresurser som finns hos den som intresserar sig för att läsa detta. 
Aktörernas erfarenheter kan ur ett sådant perspektiv uppfattas som 
högst individuella och svårapplicerade på andra verksamheter som exi-
sterar i en annan tid och en annan kontext och med andra aktörer. Sådan 
är den kvalitativa forskningen och för någon kan det utgöra anledning 
till tvivel på dess relevans (Edwards & Holland, 2013). Att erfarenhet-
erna är genuina och individuella kan ur en annan synvinkel vara det som 
skapar trovärdighet. Det är människor som har en uppfattning om sin 
verklighet som har bidragit med sina erfarenheter av den. Att erfaren-
heterna uppstått för några enskilda individer visar att de kan finnas och 
är möjliga och därmed kan vara giltiga för fler än dem som delat med 
sig av sina erfarenheter just här.  
 Att förstå vissa erfarenheter som några individer haft kan också un-
derlätta förståelsen för andra erfarenheter genom synliggörande av de-
ras beroende av och betydelse för individens deltagarresurser, liksom 
för ett identitetsskapande.  

5.7.2 Forskarens deltagarresurser 
På samma vis som aktörernas deltagarresurser har inverkan på det 
material som skapats, har även forskarens erfarenheter det. I samspel 
med en annan forskare skulle aktörernas berättelser bli annorlunda (Ed-
wards & Holland, 2013). En annan forskare skulle utifrån sina deltagar-
resurser ställa frågor och tolka svar, på ett annat sätt än som gjorts här. 
Sker intervjuerna vid en annan tidpunkt har även det inverkan på hur 
frågor och svar uppfattas av både forskare och aktörer.  
 Det synliggörs i avsnittet om kritisk diskursanalys (avsnitt 5.5) att 
Fairclough (2001) lägger stor vikt vid forskarens roll i processen att 
skapa, tolka och presentera ett material, i linje med hur kvalitativ forsk-
ning kan förstås. Här diskuteras vidare forskarens (min) roll i förelig-
gande arbete, utifrån betydelsen av att bära på deltagarresurser.  
 Ett första exempel på dessa deltagarresursers influenser är studiens 
tillblivelse. Mina egna erfarenheter av arbete som lärare i förberedel-
seklass och som ämneslärare i svenska som andraspråk har erbjudit in-
blick i nyanlända elevers och mottagande lärares skolvardag. Genom 
min yrkesvardag utvecklades ett intresse för frågor som rör nyanlända 
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elevers möjligheter och tillgång till ämnesundervisning liksom för lära-
res uppfattningar om att undervisa nyanlända. Kartläggning av elever-
nas tidigare kunskaper och hur dessa genomfördes och togs tillvara ut-
gjorde i detta en återkommande fråga för diskussioner och samtal. Lä-
rares upplevda situation som mentorer eller undervisningsansvariga i 
olika ämnen där nyanlända elever deltog diskuterades i kollegiala sam-
tal. Erfarenheterna har blivit upprinnelse till den här studien. De elever, 
vårdnadshavare, lärare, rektorer och skolchefer jag mötte och de diskur-
ser som skapades eller bekräftades och reproducerades på skolorna jag 
arbetade vid, bidrog alla till att de frågor som formulerades för studien 
blev till och att syftet formulerades så som det gjorts.  
 Än viktigare att lyfta fram är deltagarresursernas inverkan på ge-
nomförandet av studien och analysen av materialet som konstruerats. 
De tidigare erfarenheter jag som verksam lärare gjort har oundvikligen 
haft inflytande över vad som uppmärksammats i det empiriska materi-
alet (Bryman, 2002). Även med en ambition att inte skapa en snedvri-
den bild av en verksamhet påverkar deltagarresurser forskarens upp-
märksamhet på olika signaler som det empiriska materialet ger, eller 
vad som uppfattas som signaler om olika fenomen i det empiriska 
materialet. Det som synliggörs som intressant och betydelsebärande i 
olika frågor färgas av i vilken grad och med vilken effekt olika frågor 
behandlats under tidigare deltagande i verksamheten, liksom av diskur-
ser som exempelvis media och omgivande samhälle skapat gällande in-
troduktionsverksamhet.  
 I urval och tolkning av materialet har jag reflekterat över de delta-
garresurser jag bär med mig, för att inte riskera att skruva berättelserna 
åt något särskilt håll (Bryman, 2002). Samtidigt ska inte bärandet av 
deltagarresurser tolkas som att ensidigt utgöra en svårighet som måste 
hanteras. Den tidigare erfarenheten som beskrivits ovan har bidragit till 
möjligheten att formulera forskningsfrågor som kan vara intressanta för 
dem som är verksamma i praktiken. De har också underlättat i mötet 
med nyanlända elever, lärare och rektorer genom att vi snart kunnat 
känna ett slags förståelse för varandra i våra samtal. Jag tror att det bi-
dragit till att utsagorna blivit så öppenhjärtiga och innehållsrika som de 
blivit.  

5.7.3 Att använda tolk i forskningsintervjuer 
Flera av intervjusamtalen har som nämnts behövt hållas med hjälp av 
tolk. I och med det har det varit svårt att kontrollera att samtalet mellan 
mig och aktörerna inte förvanskats genom tolkprocessen. Ännu svårare 



 

 60

har det varit att kontrollera att ingenting av det som framkommit ute-
lämnats av tolken, eller att tolken inte utövat någon påverkan på inter-
vjupersonen. För att kontrollera det som stått i min makt att kontrollera, 
har följande åtgärder vidtagits, med följande inställning:  
 För att borga för tolkning av hög kvalitet har auktoriserade tolkar 
använts, vilket möjliggjorts genom telefontolkning. Att välja telefon-
tolkning har också minskat risken för att tolk och intervjupersonen 
skulle känna igen varandra. Genom att tolken inte funnits i rummet har 
denna inte behövt veta någonting om barnet som intervjuats, mer än 
ungefärlig ålder och syfte med intervjun.  
 Genom att boka tolkar för ett eller maximalt ett par samtal åt 
gången har möjligheterna att påverka val av högt kompetenta tolkar 
ökats. Förfarandet har gett möjlighet att utvärdera tolksamtalen efter-
hand och välja eller välja bort tolkar till nästkommande samtal. I några 
fall har detta visat sig ha betydelse. Under en intervju med assistans av 
en viss tolk skulle det visa sig att tolken samtidigt som samtalet pågick 
var med sina barn i ett shoppingcenter. Samtalet omgavs av ett buller 
som hindrade avlyssningen av inspelningen efteråt. Dessutom påver-
kade det tolkens uppmärksamhet på intervjusamtalet. Vid ett flertal till-
fällen behövde tolken uppmärksammas på att en utsaga behövde tolkas 
och eleven som deltog i samtalet fick flera gånger upprepa det som 
denna sagt, för att tolken skulle ges möjlighet att genomföra en tolk-
ning. Situationen påverkade också mitt fokus som samtalspart så att jag 
vid flera tillfällen under samtalet glömde vilka frågor jag velat ställa. 
Denna tolk valdes inte till fler intervjusamtal.  
 Vid ett annat tillfälle med en annan tolk, tog tolken en aktiv roll i 
samtalet och uttryckte missnöje med elevens utsagor. Tolken tillrätta-
visade eleven för de uttalanden som denna gjorde, vilket ledde till att 
samtalet så snabbt som möjligt avslutades för elevens skull och tolken 
som bokats till ytterligare ett samtal byttes ut mot en annan.  
 Tolkar som uteslutande ägnat sig åt översättning, som uppvisat en 
god språklig förmåga i svenska (det språk jag kunnat bedöma förmåga 
i) och som uppmärksamt ägnat sig åt samtalet som förts har i motsats 
till situationerna ovan valts om. Det har bidragit till att de också blivit 
väl införstådda med samtalens syfte och innehåll vilket underlättat tolk-
ning av hög kvalitet.  
 Frågan om huruvida tolkningen blivit exakt är komplex. Genom en 
viss kunskap i det språk som tolkats, har jag själv till en liten del kunnat 
avgöra om samtalet mellan tolk och elev verkat ta en annan väg, än det 
samtal som jag velat föra med eleven. I sådana fall har jag haft möjlig-
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het att bryta in, fråga och förklara, eller upprepa information om tolk-
uppdraget, om det behövts. För att på ytterligare (och säkrare) sätt kon-
trollera om de samtal som förts med barnen i intervjuerna tolkats riktigt, 
har ett par stickprov gjorts, där samtal med barn där tolk använts, efteråt 
genomlyssnats av en annan person med kompetens i tolkspråket, för att 
ge en översättning på nytt. På så vis har det kontrollerats om tolkningen 
legat så nära det ursprungliga samtalet som det bort eller inte. Det har 
den gjort i de kontrollerade fallen.  
 Etiska dilemman som kan uppstå genom inblandning av tolk i en 
forskningsintervju, behandlas nedan.  

5.8 Etiska hänsyn 
Nedan presenterar jag vilka etiska överväganden jag gjort inför studiens 
genomförande och hur dessa har hanterats. Förutom att jag beskriver 
hur information och avidentifiering har garanterats aktörerna och ele-
vernas vårdnadshavare problematiserar jag också i ett avsnitt maktför-
hållandet mellan forskare och deltagande barn och i ett annat hur ett 
känsligt material hanteras.  

5.8.1 Information om deltagande i studien 
Det informationsbrev som aktörerna delgavs före studiens start under-
strök särskilt rätten att när som helst avbryta deltagandet utan krav på 
förklaring (Fangen, 2005). Gällande konfidentialitet har ingen tillfrågad 
garanterats anonymitet. Däremot har varje tillfrågad informerats om att 
skolors och deltagares namn samt annan detaljerad information som kan 
bidra till igenkänning av enskilda personer avlägsnas i presentationen 
av studien. Ingen deltagare har lovats avidentifiering av den kommun 
där studien genomförs. Under rådande omständigheter hade det varit 
svårt att stå för ett sådant löfte. Utifrån dessa förutsättningar har delta-
gare och vårdnadshavare själva fått avgöra om villkoren känts trygga 
nog för att delta. 
 För att inte möjliggöra för läsaren att identifiera aktörerna som del-
tar i studien, har en ambition funnits att sträva efter aktörernas anony-
mitet (Fangen, 2005). Till följd får det att både kommun, skolor och 
aktörer är mycket svepande beskrivna. Fler detaljer om exempelvis 
kommunen och skolorna som aktörerna arbetar vid hade för en del frå-
gor varit av värde, men för aktörernas skull har det inte varit möjligt. 
Min bedömning är att detaljerna inte är av avgörande betydelse. Om de 
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upplevelser som beskrivs i resultaten ses som möjliga upplevelser hos 
aktörer inom en diskursiv praktik kan de också vara möjliga upplevelser 
för andra individer. 
 För elever och deras vårdnadshavare poängterades också att delta-
gande i studien inte kan påverka deras skolsituation. Då det under stu-
diens gång var kö till skolorna fick en del elever vänta i månader på 
skolstart för att sedan placeras på skolor långt hemifrån eller som sys-
konskara utspridd på olika skolor. Det gjorde det viktigt att understryka 
att deltagandet i studien exempelvis inte kunde ge några fördelar i fråga 
om skolstart eller skolplacering. 

5.8.2 Att genomföra intervjuer med barn 
I studien har unga elever, som en del av dem ska börja i eller nyss börjat 
i år två, deltagit. Att intervjua barn som är i så ung ålder innebär en del 
särskilda förutsättningar. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter 
(1989) har alla barn rätt att höras i alla frågor som rör dem, men i en 
intervjustudie kan barn uppleva en ojämlik maktsituation i förhållande 
till forskaren. Här förklaras hur situationen hanterats och hur valet att 
intervjua barn i låg ålder har legitimerats.  
 Som nämnts påvisade genomgången av tidigare gjord forskning om 
nyanlända elevers introduktion till eller delaktighet i skolan att inter-
vjustudier där unga nyanländas röster uppmärksammats är få. De flesta 
studier innefattar tonårsbarn (exempelvis Nilsson Folke, 2017, Sharif, 
2017, Bomström Aho, 2018), eller har genomförts med hjälp av obser-
vationer (exempelvis Toohey, 1998). Att studera unga nyanlända barn 
påbjuder ofrånkomligen ett stort mått av etisk reflektion. Barn i låg ål-
der kan inte förväntas ha skaffat sig den omvärldskunskap som krävs 
för att kunna bedöma om de själva utnyttjas eller exponeras på otillbör-
ligt sätt. Utan att förminska dessa hänsyn kan det dock hävdas att även 
ungdomar och vuxna med bristande erfarenhet av en viss kultur, eller 
verksamhet, kan vara oförstående för vilka effekter ett deltagande i 
forskning inom densamma kan få. I fråga om de unga barnen kan det 
dock vara av god etisk sed att särskilt tillgodose att de inte utsätts för 
en underpositionering som de inte kan identifiera eller våga utmana.  
 För en lyckad barnintervju menar Eilard (2009) att vissa aspekter 
behöver uppfyllas. Dessa har jag grupperat under tre rubriker enligt ne-
dan: 
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Bild 5. Villkor för en lyckad barnintervju, fritt efter Eilard (2009). 

 

Barnen har i den mån det varit möjligt fått välja plats för samtalen, eller 
godkänna den plats vi anvisats (Edwards & Holland, 2013). De flesta 
barn i studien har uppfattats som trygga med situationen, liksom med 
att framföra sina erfarenheter. I något fall där barnen signalerat otrygg-
het har åtgärder vidtagits på så sätt att intervjuerna genomförts i par när 
det önskats, eller under deltagande i någon av barnets vardagliga akti-
viteter, för att avdramatisera känslan av en ovan situation (Kvale & 
Brinkmann, 2014). I flera fall har det varit en tillräcklig hjälp för barnet 
att samtalet inte spelats in och i ett fall blev en lek med diktafonen av-
dramatiserande (Yin, 2014). 
 För att barnen skulle känna att deras deltagande var viktigt, utan att 
ge beröm för svaren och därmed fresta till att svara med vad de tror ger 
mest beröm (Eilard, 2009) har min ambition varit att visa ett tydligt in-
tresse. Detta har gjorts genom att i så hög grad som möjligt låta barnet 
vara den som har fått talutrymmet (Cederborg, 2000). 
 Vidare förordar Eilard (2009) en lyhördhet gällande ytterligare 
några aspekter. En alltför lång intervju kan trötta ut barnet och orsaka 
både mindre utförliga svar och ett ointresse för att ställa upp i eventuella 
följdintervjuer. I den här studien har samtalen med eleverna varit pla-
nerade till tio, eller som mest femton minuter. Med någon enstaka elev 
har samtalet på elevens initiativ blivit längre.  
 Vid tillfällen när barnet tappat fokus i samtalet har aktsamhet vid 
återförande till samtalets kärna varit av vikt. Ett barn som noterar att det 
som hen berättar inte tas emot med tacksamhet eller intresse, kan känna 
ovilja inför att fortsätta berätta (Eilard, 2009). Eilard framhåller också 
att ett avsteg från samtalets röda tråd senare kan visa sig ha en betydel-
sefull poäng för intervjun. 
 Gällande nyanlända elever är det svårt att veta vilken erfarenhet de 
har av intervjusamtal. För att ingen skulle oroas över att de eller deras 
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barn intervjuades för syften att skada dem eller någon annan, framlades 
informationen om avsikten med studien noggrant, i mötet med varje en-
skild elev och vårdnadshavare (Bryman, 2002). Med hänsyn till dessa 
frågor har också personer som själva migrerat tidigare i livet tillfrågats 
om deras syn på hur intervjuerna på bästa sätt inger trygghet för barnen. 
Bland annat behandlades frågan om telefontolkning respektive kontakt-
tolkning. 
 För övrigt kvarstår frågan om det är stor skillnad på att intervjua 
barn och vuxna, eller unga och äldre barn. Det är lätt att förutsätta att 
det är det. Vuxna kan underpositionera unga barn, genom att anta att de 
inte kan eller bör pressas till att behöva föra sin egen talan. Det kan 
dessvärre leda till att barnen inte ges möjlighet att ha inflytande över 
sådant i sin vardag som de själva har en åsikt om och skulle vilja på-
verka.  
 Vuxna kan uppfatta barns närhet till fantasivärldar som en anled-
ning till att barns utsagor i lägre grad än vuxnas bör tas på allvar. Det 
kan ligga nära till hands att tro att äldre barn och vuxna bättre än yngre 
barn inser allvaret i att hålla sig till sanningen i ett forskningssamtal, 
vilket kan få olika individers utsagor att framstå som olika mycket värda 
beroende på individernas ålder. Här antas dock att barn kan förhålla sig 
till upplevda förväntningar, liksom att vuxna lika väl som ett barn kan 
färga en berättelse genom val av fokus.  
 Min slutsats ifråga om olika aktörsgruppers tillförlitlighet blir att 
de alla är subjekt med olika deltagarresurser som oavsett om de är 
vuxna eller barn präglar deras syn på sin egen vardagssituation, på 
forskningsdeltagandet och möjligheten att bidra till förändring genom 
sina utsagor.   
 Ett sätt att kontrastera och kontrollera utsagorna skulle kunna vara 
att komplettera dem med observationer (Fangen, 2005). På så vis skulle 
aktörers fokus på vissa frågor kunna ställas i perspektiv till forskarens 
egen bild av verksamheten och utgöra en hjälp för att exempelvis av-
göra hur angelägna olika frågor framstår för en utomstående. I fallet 
med en studie om aktörernas egna erfarenheter och i ljuset av diskurs 
blir det dock inte relevant. Här undersöks aktörernas uppfattningar och 
hur de talar om särskilda fenomen. Observationer för att skapa ”ofär-
gade” referenser till aktörernas utsagor i en studie som undersöker 
”färgning” genom diskurs skulle därmed inte fylla någon funktion. 
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5.8.3 Valet att använda telefontolkning 
Utöver det som redan beskrivits om förfarandet med tolk i elevintervju-
erna tillkommer att inblandning av tolk medför att en utomstående 
vuxen person deltar, trots att barnen lovats avidentifiering. Av detta skäl 
bedömdes telefontolkning mest passande. Då kunde tolkar bosatta i 
andra delar av landet användas, för att minska risken för igenkänning. 
Förutom att tolken då inte sett barnet, har denna inte heller behövt få 
någon information om barnet. Inför varje samtal har information om 
tolkens tystnadsplikt givits av mig, för att både barn och tolk skulle vara 
tydligt informerade, men främst för barnets försäkran om tolkens vet-
skap om gällande regler för exempelvis konfidentialitet. 

5.8.4 Maktfrågor i intervjusituationen  
Intervjuer med både vuxna och barn aktualiserar maktfrågor (Edwards 
& Holland, 2013). Forskarens roll kan innebära en initial position i 
överläge, men andra aspekter kan också ha betydelse. Här förs ett reso-
nemang om möjliga maktpositioner i mötet mellan forskare och aktör 
och på vilket sätt detta har hanterats.  
  De samtal som skapats i intervjuerna mellan mig och aktörerna har, 
liksom alla möten mellan människor, präglats av maktförhållanden. 
Som forskare med syfte att studera den verksamhet som aktörerna är 
med om att konstruera har jag initialt haft en hög position i förhållande 
till de aktörer jag samspelat med. I förhållande till de rektorer jag mött 
kan deras ställning som chef ha fungerat utjämnande i viss mån, i relat-
ion till min bakgrund som lärare, men faktum har kvarstått att jag haft 
en annan roll när vi samtalat. Beroende på aktörernas tidigare erfaren-
heter, det som blivit deras deltagarresurser kan mötet med en forskare 
innebära att uppfatta sig själv eller sin verksamhet som föremål för 
granskning. Aktörer kan ha känt sig nödda att försvara sin verksamhet 
eller visa upp en förskönad bild. Motsatt kan ett samtal med en forskare 
också locka till att visa upp en sämre bild av verkligheten om tillfället 
uppfattas som en möjlighet att sätta fokus på sådant som utgör ett miss-
nöje.  
 Eftersom makt förhandlas genom agerande, har min ambition varit 
att lämna över makt till aktörerna och på så vis underpositionera mig. 
För att skapa förutsättningar för samtal där aktörerna känt sig bekväma 
med situationen har jag visat stort intresse för deras berättande och givit 
dem talutrymme och möjlighet att styra innehållet i intervjuerna. I några 
fall med lärarna har jag också berättat om min egen bakgrund som lärare 
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och egna tillkortakommanden i den rollen, för att påvisa en ödmjukhet 
inför deras arbete och en insikt om de utmaningar det innebär.  
 Materialet som skapats i samtalen med lärare och rektorer synlig-
gör att aktörerna i huvudsak uppfattat situationen som odramatisk. De 
verkar ha berättat öppenhjärtigt om sina tankar och åsikter om verksam-
heten och delat både positiva och negativa erfarenheter. Samtidigt ges 
vissa uttryck som kan tolkas som tecken på att de känt sig utsatta för 
makt. Samtliga aktörer talar i någon mån om andra aktörer eller feno-
men inom introduktionsverksamheten som orsak till att verksamheten 
fungerar sämre än den borde. Detta tolkas som ett uttryck för position-
ering och ett behov av att uttrycka att den verksamhet som eventuellt 
kan ses som bristande, inte beror på egna tillkortakommanden.  
 Intervjuerna med elevaktörerna innehåller också tecken på hur 
makt förhandlats och uppfattats. Flera elever har upplevt sig vara i ett 
initialt underläge. Detta synliggörs exempelvis genom hur en elev först 
godkänt att delta i intervju, men sedan suttit tyst under samtalet. Det 
samtalet avbröts så snart som möjligt utan att synliggöra att det berodde 
på elevens ovilja att delta. En annan elev uppvisade i samtalet försök 
att utjämna makten oss emellan genom att återkommande svara motsä-
gelsefullt på de frågor jag ställde, så att det inte gick att avgöra vad 
eleven egentligen hade för uppfattning om introduktionsverksamheten. 
Även detta samtal avbröts tidigare än tänkt, eftersom eleven inte ver-
kade tillfreds med situationen. De allra flesta elever uppvisade dock en 
vilja att samspela med mig under intervjuerna och berättade till synes 
avslappnat om sina erfarenheter av introduktionsverksamheten. 

5.8.5 Att hantera ett känsligt material 
Att brinna för olika frågor, eller vara angelägen om att en särskild pro-
blematik lyfts fram i ljuset, kan innebära risker för ett oförsiktigt ut-
tryckssätt. Som ansvarig för det material som skapas ingår ett ansvars-
tagande för dess presentation. I föreliggande fall har det inneburit vissa 
avvägningar som förklaras här. 
 Under intervjusamtalen har det hänt att uttalanden förekommit som 
skulle kunna uppfattas kränkande gentemot andra aktörer eller motta-
gare av texten. Det har handlat om uttalanden som kategoriserat vissa 
aktörsgrupper på ett särskilt sätt och därigenom tillskrivit dem vissa 
egenskaper som grupp. Det har också handlat om aktörer som talat ned-
sättande om enskilda andra individer. Med detta uppstår en etisk fråga 
för forskaren. Att redogöra för ett ocensurerat material har i stunder va-
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rit lockande. Att vilja visa hur det verkligen är kan ibland kännas oe-
motståndligt, när upplevelsen infinner sig att en verksamhet eller person 
tycks bete sig oetiskt mot andra personer eller hela grupper av männi-
skor, särskilt om dessa till synes står i en lägre maktposition i förhål-
lande till talaren. Att utlämna någon aktör i en forskningsstudie genom 
att slarvigt behandla dennas utsagor eller förtroende skulle dock vara 
lika oetiskt och inte heller hjälpa de som uppfattats som utsatta i frågan, 
eftersom ett sådant förfarande kan avskräcka eventuella framtida aktö-
rer från deltagande i forskning.  
 Att helt och hållet plocka bort uttalanden som kan uppfattas uppse-
endeväckande av olika anledningar, skulle inte vara en lösning, utan 
endast ge forskarrollen en överpositionerad roll gentemot aktörerna i 
studien och de läsare som intresserar sig för upplevelser inom introduk-
tionsverksamhet. Istället har några citat som uppfattats som anmärk-
ningsvärda inkluderats, som exempel på hur samtal om andra aktörer 
inom verksamheten kan te sig. Dessa har plockats ur sitt sammanhang 
med ambitionen att situationen eller kontexten ska vara svår att härleda 
till en verklig person. Uttryck som upplevts vara särskilt personbundna 
har också avidentifierats genom att bytas ut mot synonyma uttryck. I 
något fall har också flera liknande citat av olika aktörer lyfts fram för 
att en läsare inte ska förledas att tro att denna vet vilken särskild person 
som sagt något visst, för att den kanske hört en rektor, lärare eller elev 
säga något liknande tidigare.      

5.8.6 Effekter av den halvstrukturerade intervjuformen 
Ifråga om urval i materialet har detta inte enbart påverkats av mina del-
tagarresurser och de frågor som ställts, utan också av de olikheter som 
finns i materialet som skapats i samspel med de olika aktörerna i stu-
dien. I resultatredogörelsen framträder vissa aktörer mer än andra. Att 
så är fallet kan uppfattas som att resultatet ges en snedvridning till vissa 
aktörers för- eller nackdel. Här följer några ord om varför det inte bör 
tolkas som ett utslag av favorisering eller negligering av olika aktörer 
eller frågor.  
 Intervjuerna som hållits med aktörerna har i hög grad styrts av dem 
själva. Om aktörerna velat eller förmått att berätta mycket har samtalen 
blivit långa, men återhållsamma aktörer har inte pressats till att berätta 
mer. Det har inneburit intervjuer som i stor utsträckning skiftat i längd. 
En intervju på över en timme har av naturliga skäl kunnat behandla fler 
frågor, eller gå djupare i någon fråga än en intervju som varat i tio mi-
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nuter. Därmed blir det också naturligt att vissa aktörer förekommer of-
tare än andra i resultaten. Eftersom aktörerna haft så stort inflytande 
över materialkonstruktionen har det också inneburit att några i hög grad 
avvikit från de frågor som intervjuguiderna innehållit och talat om annat 
som engagerat dem mer. Andra har i tur och ordning betat av fråga för 
fråga och kontrollerat att de svarat på allt som intervjuguiden behandlat. 
På så vis har det också varit lättare att använda vissa aktörer som refe-
renser i många av resultatets teman, medan andra syns endast i en en-
staka fråga.   
 Ytterligare en aspekt som inverkar på de olika aktörernas före-
komst i resultaten är hur uttrycksfulla de varit i sitt berättande. I flera 
frågor har många aktörer uttryckt sig samstämmigt, men någon har for-
mulerat sig särskilt talande och ringat in upplevelser som även andra 
aktörer har gett uttryck för. Slutligen bör nämnas att en del av intervju-
erna inte har spelats in. Detta blir särskilt påtagligt ifråga om elevaktö-
rernas utsagor. Endast ungefär hälften av elevaktörernas samtal har 
transkriberats, vilket inneburit att vissa aktörers utsagor behövt synlig-
göras med hjälp av ett liknande citat från någon annan. På så vis har alla 
röster gjorts hörda i resultaten, trots att ett flertal inte direkt synliggjorts 
i citatform, eller framträtt färre gånger än andras.  
 Mot bakgrund av dessa ställningstaganden har resultaten arbetats 
fram, vilka presenteras i kapitel sex, sju och åtta. 
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6 Aktörernas fokus i talet om 
introduktionsverksamheten 

Detta är textens första resultatkapitel i vilket studiens första forsknings-
fråga besvaras. För att svara på vad som framstår som särskilt betydel-
sefullt för aktörerna i talet om introduktionsverksamheten så har det 
första steget i analysprocessen som presenteras i avsnitt 5.6 genomar-
betats. De teman som framträtt särskilt i materialet utgör rubriker för 
kapitlets avsnitt. Dessa delas sedan upp med hjälp av underrubriker som 
tydliggör vilken aktörsgrupp som varje textdel behandlar. Den del av 
det första analyssteget som behandlar aktörernas uttryck för sunt förnuft 
presenteras i kapitel sju, som uttryck för kopplingar till omgivande dis-
kurser.   
 Syftet med kapitlet är att utkristallisera vad aktörerna riktar ett sär-
skilt fokus mot i talet om introduktionsverksamheten. Det rektorerna 
och lärarna fokuserar, eller förbiser, beror på deras deltagarresurser och 
hur de utifrån dem tolkar nya upplevelser av samspel i en diskursiv 
praktik. Att synliggöra vad som särskilt accentueras i talet om intro-
duktionsverksamheten kan därmed ge underlag för att vidare undersöka 
vad som framstår som sunt förnuft genom analys av aktörernas utsagor 
och därigenom vilka diskurser de agerar inom.  

6.1 Mottagningsenhetens syfte 
I materialet från samtalen om introduktionsverksamheten ges den cen-
trala mottagningsenhetens syfte stor uppmärksamhet. I samtalen dryftas 
kartläggning av de nyanlända elevernas bakgrund, men också exempel-
vis vikten av att lära sig svenska där och den sociala trygghet som 
många elever säger sig känna under tiden vid enheten. Kartläggningen 
av de nyanländas bakgrund framstår i lärares och rektorers tal som mot-
tagningsenhetens verksamhets formella syfte. Hur den genomförs och 
används, liksom brister som den uppfattas ha ges stort utrymme i sam-
talen med de vuxna. Som informellt syfte för mottagningsenheten fram-
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träder undervisning i svenska språket och informationsspridning till ele-
ver och familjer om skolans förväntningar på dem efter utslussning dit. 
I talet om detta framträder elevernas röster explicit. Eleverna som deltar 
i studien understryker att det är för att lära sig svenska och hur en gör i 
skolan, som skoltiden påbörjas vid mottagningsenheten.  

Nedan presenteras utsagor om mottagningsenhetens syfte från den 
chef och de lärare som arbetar där i det första avsnittet, de rektorer och 
lärare som arbetar vid reguljära skolor i det andra och från de nyanlända 
eleverna i det tredje. 

6.1.1 Lärarna och rektorerna vid mottagningsenheten 
I samtal med rektor och lärare vid mottagningsenheten om verksamhet-
ens syfte skapas bilden av en enhet med fokus på kartläggning av ele-
vernas bakgrund. Det är skolkunskaper som dokumenteras, främst vad 
gäller litteracitet och numeracitet, framhåller lärare Mejong, liksom ele-
vens sociala situation och förmågor. Lärare Melander ger exempel: 

 
KSR:   under tiden som de är här så vet jag att ni gör en 

kartläggning (.) eh (.) vad innefattar den 
Lärare 
Melander:  eh (.) när det gäller de här små då är det 

mest/mycket/ ja socialt (.) hur de fungerar, hur de 
tar till sig kunskap (.) om/ ja hur lätt de har för 
att lära och hur (.) deras attityd till skolan/ hur 
(.) hur det fungerar så (…) och sen (.) ja hur långt 
de har kommit i sin svenska/ svenskutveckling då 
och/ sen är det på modersmålet med om de kan läsa 
och skriva (.) om uttal och sånt då som modersmåls-
stödjarna gör (.) en kartläggning på/  

 ---)  
 

Elevernas sociala bakgrund är central när de aktörer som arbetar vid 
mottagningsenheten talar om kartläggningen. De betonar att kartlägg-
ningen för de unga eleverna i huvudsak behandlar sociala aspekter. 
Kartläggningen sker i flera steg och rektor ME berättar att det beror på 
att det kan ta tid för en familj att våga berätta om sin bakgrund för en 
myndighet. Barn och vårdnadshavare intervjuas redan vid inskrivnings-
samtalet om såväl vilka kunskaper barnet har, som om familjesituat-
ionen, vilket senare följs upp med förhoppning om att mer information 
ska framträda.  
 Enheten erbjuder eleverna undervisning, men för att utröna elevens 
sociala förmågor anpassas denna. Rektor ME betonar att undervis-
ningen behöver fokusera svenska språket för att det ska kunna utgöra 
ett redskap för kartläggningsarbetet.  
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Rektor ME:  hittills har vi försökt köra så mycket ämnen vi kan, 
men vi kommer att frångå det till hösten (.) och 
koncentrera oss på matte och svenska och ge grund-
läggande svenskaundervisning (---) ur kartlägg-
ningssynpunkt är det bättre att vi först koncentre-
rar oss på att få ett språk så att vi ser hur funkar 
den här eleven (.) hur ser progressionen ut för 
eleven (.) och sedan tittar vi på mattekunskaperna 
och där kan vi göra en ganska bra bedömning på 
skolbakgrund (.) därför att om vi går in på NO eller 
SO så är det ganska skiljande ifrån det vi har i 
förhållande till deras skolor (.) så att vissa saker 
kommer vi säkert att gå igenom som lite geografi 
och sådana saker så att vi får någon form av kart-
läggning på det (.) men i första hand koncentrerar 
vi oss på att få ett första grundläggande språk  

 
Rektor ME accentuerar vikten av att de nyanlända eleverna lär sig ett 
språk som kan underlätta kartläggningsarbetet av elevens sociala och 
kognitiva förmågor. Enligt det rektor ME också uttalar, om att under-
visningen ska fokusera på svenska och matematik för grundläggande 
undervisning i svenska, framträder svenska språket vara det som här 
likställs med ”ett språk”. 

6.1.2 Lärarna och rektorerna i reguljära skolor 
Liksom i samtalen med aktörer vid mottagningsenheten betonar lärare 
och rektorer som arbetar i reguljära skolor att det är kartläggning av 
elevens bakgrund och skolkunskaper som mottagningsenheten är äm-
nad att utföra. I deras tal framstår dock detta snarare som ett formellt 
syfte, än ett arbete som i praktiken är av värde för elevernas fortsatta 
skolgång eller lärarnas planering av densamma. Ämneslärarna på regul-
jära skolor engagerar sig i samtal om mottagningsenhetens arbete med 
kartläggning. De ägnar en betydande del av intervjuerna åt ämnet. I lä-
rarnas berättelser betonas att kartläggarna fokuserar på vad lärarna an-
ser vara fel saker, vilket resulterar i ett innehåll som inte är användbart 
för dem som mottagare av eleverna i reguljär skola. Materialet som 
kartläggningen utgörs av beskrivs som ”tramsigt”, ”bara formuleringar” 
och som om det inte har betydelse för den undervisning som bedrivs i 
reguljär klass. Lärare Lambert upprörs när denna talar om kartlägg-
ningen och understryker att innehållet känns opersonligt i förhållande 
till eleven, som om samma sak fylls i för alla. Lambert uppfattar vidare 
att lärarna som utför kartläggningarna i hög grad tycks fokusera på vil-
ket undervisningsinnehåll som erbjudits vid enheten, istället för vad den 
enskilde eleven lärt sig. Lärare Stahre är av samma uppfattning: 
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Lärare  
Stahre: den kartläggningen man får ta del av den är ju 

väldigt (.) summarisk eller vad jag ska säga (…) 
alltså man kan tro då att de kan räknesätten till 
exempel men det kan ju betyda bara att de har tränat 
lite på det (.) så det man får i kartläggnings-
material säger inte så mycket  

 
Flera av lärarna i reguljära skolor betonar att kartläggningsmaterialet i 
och med detta sällan blir ett levande dokument efter att det lämnats över 
från mottagningsenheten. Innehållet uppfattas inte som relevant för de 
frågor som lärare har om en nyanländ elev.  
  
Lärare  
Spader:  ja och så vill man ju gärna veta lite mer om deras 

bakgrund också (.) kanske lite mer privat vad de 
har varit med om vad jag förväntar mig och hur ser 
familjen ut och (.) och de bristerna är väl säkert/ 
det kan ju vara mitt eget fel också att jag bara 
inte har tagit reda på det (.) på sätt och vis (.) 
men det är ju lite torftigt för att papperna som 
jag har fått (.) det står ju lite luddigt i dem 
också 

 
Lärare Spaders uttryck för kartläggningen framstår som ett missnöje. 
Spader framhåller informationen i kartläggningen som ”lite torftig” och 
att dokumentationen är ”lite luddig” och önskar större tydlighet, men 
öppnar för att hen själv kanske inte eftersökt den önskade informa-
tionen. Lärare Spader uppger att hen saknar information om elevernas 
sociala bakgrund, vilket anses vara en tillgång i förståelsen för vad en 
elev behöver. Flera andra lärare uttrycker liknande önskemål, men sä-
ger också att kartläggningen kan bli liggande oanvänd. Det sägs bero på 
att den inte lämnas vidare från introduktionsgruppens lärare till elevens 
blivande mentor, eller att det inte finns tid för en klasslärare att sätta sig 
in i ett så omfattande material som gäller för en enskild elev.  
 Med undantag för kartläggningsarbetet hävdar flera aktörer vid de 
reguljära skolorna att de inte har information om vad mottagningsen-
heten arbetar med, men de accentuerar att kunskaper i svenska språket 
och insikter om förväntat beteende i svensk skola skulle vara av större 
intresse för dem än den kartläggning som mottagningsenheten sägs ha 
som främsta uppgift att utföra, då den inte uppfattas göra någon skillnad 
för lärarnas arbete med elevens deltagande i den reguljära skolan.  
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6.1.3 De nyanlända eleverna 
När de nyanlända eleverna i studien talar om den centrala mottagnings-
enheten framhåller de att de inte kände till att det fanns en särskild mot-
tagningsenhet för nyanlända barn, eller att de själva skulle delta under 
en första skoltid där, innan det var dags att börja i skolan. När de vid 
intervjutillfället antingen deltar i mottagningsenhetens verksamhet, el-
ler har avklarat tiden i den och slussats vidare till reguljär skola säger 
många elever att de ännu inte känner till något syfte med introduktionen 
vid mottagningsenheten. Några av eleverna har en uppfattning om mot-
tagningsenhetens syfte som en förberedelse för vidare skolgång.  
 
KSR:  vet du varför man går på mottagningsenheten (…) 

varför fick du inte börja här (i reguljär skola) 
direkt 

Laban: för att jag måste först/ jag är nybörjare (.) 
jag kan inte gå direkt till skolan direkt (.) 
man måste börja lite såhär (.) träna 

 
Laban uppfattar att deltagande i reguljär skola kräver förberedelser.  
 På frågor till eleverna om de genomgått någon kartläggning fram-
står de ovetande. Två elever kan vid direkt fråga minnas att deras kun-
skaper dokumenterats. Salina är en av dem, som menar att hon fått ge-
nomgå tester av sina skolkunskaper. Däremot har detta inte haft effekt 
för hennes nuvarande studier, betonar hon. Vid tiden för intervjusamta-
let går Salina i introduktionsgrupp på en skola och deltar i praktiskt-
estetisk undervisning och idrott med en reguljär klass, men dessa ämnen 
passar henne inte enligt kartläggningen, menar hon. Sefa kan också 
minnas en kartläggning. Han uppfattar till skillnad från Salina att den 
haft effekt för honom, men är inte riktigt säker på hur.  
 
KSR:  ehm (.) när du fick börja här på skolan till 

exempel (.) märkte du då att de hade tänkt på 
vad du redan kunde eller vad du inte kunde (.)  

Sefa:  jag vet inte (.) jag tror att jag fick göra 
prov i matte (.) eller jag vet inte 

KSR:  ett prov i matte 
Sefa:  ja (.) jag tror det 
KSR:  för att de skulle kontrollera vad du kunde 
Sefa:  ja (.) mamma sade att jag kunde matte så då 

fick jag (xxx) 
KSR:  ja (.) tror du att det hjälper att man gör en 

sådan kartläggning för att börja skolan sedan 
Sefa:  ja  
KSR:  ja (.) på vilket sätt 
Sefa:  ehm (…) jag vet inte  
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Sefa uttrycker att hans mamma haft inflytande över att hans matema-
tikkunskaper testats och han kan erinra sig ett prov. Han har en uppfatt-
ning om att kartläggningen har betydelse för skolgången, men kan inte 
beskriva hur detta tagit sig uttryck för honom själv.  
 Trots okunskap om kartläggningens genomförande eller betydelse 
för vidare skolgång understryker flera elever att deltagandet i introdukt-
ionsverksamheten, både vid mottagningsenheten och i de reguljära sko-
lornas introduktionsgrupper behövs för att förbereda sig för skolstarten. 
Flera elever betonar att de är medvetna om att vissa krav ställs för del-
tagande i skolan. Vad de uppfattar som kriterier för att vara mogen för 
reguljär undervisning handlar i huvudsak om att vara skötsam och att 
ha kunskaper i svenska språket. Några berättar att det inför starten i 
mottagningsenhetens verksamhet hålls ett inskrivningssamtal, där ele-
verna själva, vårdnadshavare och lärare deltar. Medea, Mehmet och La-
gos beskriver att de under de samtalen fick information som fokuserade 
uppförande:  
 
Medea:  lärarna frågade vad jag vill bli när jag blir 

stor och jag sa att jag vill bli läkare (.) sedan 
berättade de att det finns väldigt många barn 
och att de är olika lydiga  

 
Mehmet:  jag vet inte vad de pratade om för de pratade 

engelska med min pappa (.) men de berättade om 
regler och så hur man beter sig och så (.) de 
förmanade om hur man ska vara 

 
Lagos:  vill du lära dig svenska? vill du gå i skolan? 

alla barn måste gå i skolan i Sverige (.) det är 
förbjudet att slåss i Sverige sådana saker sa de 

 
Eleverna framhäver i detta på olika sätt betydelsen av ett gott uppfö-
rande. Avsnittet visar att den kartläggning som mottagningsenheten är 
ålagd att utföra framstår som ett formellt syfte med verksamheten, me-
dan undervisning i svenska språket och uppförande framstår som ett in-
formellt syfte som av mottagande lärare upplevs ha större betydelse för 
elevernas inslussning i reguljär verksamhet. Avsnittet visar också att de 
nyanlända eleverna inte är bekanta med den kartläggning som utförs av 
deras kunskaper och erfarenheter, utan att deras uppfattning om den för-
beredande tiden vid mottagningsenheten är att den ska bidra med kun-
skaper i svenska språket och hur de förväntas sköta sig i den skola de 
ska börja i.  
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6.2 Tiden i den förberedande verksamheten 
Ett annat tema som framträder i talet om introduktionsverksamheten, 
vid sidan av mottagningsenhetens syfte, och som också framstår som 
betydelsefullt för introduktionsverksamheten är tid. Tiden som en ny-
anländ elev spenderar i introduktionsverksamheten anses av några vara 
alltför kort och av andra för lång, vilket uppfattas ha inverkan på ele-
vernas möjligheter för kommande skolgång.  

6.2.1 Lärarna och rektorerna vid mottagningsenheten 
När det gäller den tid som en elev spenderar vid mottagningsenheten 
betonas av rektor och lärare vid mottagningsenheten att den i många fall 
är för lång. De berättar att deltagandet i deras verksamhet är tänkt att 
utgöras av en tolvveckorsperiod för varje elev. En tidsram som utgår 
från erfarenheter av att lärandet hos elever som stannar längre stagnerar.  
 
Rektor ME:  vi ser en stagnation hos oss efter ungefär tolv 

veckor 
KSR:  i lärandet eller (?) 
Rektor ME:  ja i lärandet (.) och det har att göra med att 

man inte har svenskan ikring sig utan man ingår 
i en grupp som lär sig svenska och här ser vi 
ett bekymmer (.) att man liksom inte har kamrater 
som använder svenskan på ett sätt som/ så efter 
ungefär tolv veckor (.) då ser vi att här finns 
det ett stopp 

 
Stagnationen i elevernas lärande bedöms bero på att de inte har möjlig-
het att umgås med jämnåriga som talar svenska. Några lärare lyfter 
också elevernas motivation och det faktum att den avtar när elevernas 
tid vid enheten blir utdragen. Aktörerna framhåller att den planerade 
tiden om tolv veckor sällan är den tid eleverna spenderar vid mottag-
ningsenheten i praktiken. Behovet av att slussa ut elever är stort, men 
lärare vid mottagningsenheten uttrycker att de flesta skolor tackar nej 
till att ta emot eleverna, vilket innebär att många barn får köa länge för 
att börja i skolan och kan få spendera upp emot ett läsår vid mottag-
ningsenheten. Lärarna vittnar om att deras rektor vid flera tillfällen fått 
ta ”duster” med skolor, för att få skolor att ta emot eleverna och de säger 
också att lärare själva kan mötas med irritation. 
 
Lärare  
Melin:  vår chef har blivit tvungen att ta en del duster 

(---) vi får möta en del irritation för att vi 
inte vill hålla kvar eleverna längre hos oss 
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Den långa vistelsetiden vid mottagningsenheten som detta resulterar i 
uppfattas av exempelvis lärare Mejong, drabba eleverna negativt. 
 
Lärare  
Mejong:  ute i organisationen har det varit svårt och det 

har varit svårt att hitta placeringar till och 
med (.) så att det som har varit olyckligt är ju 
att många elever har varit kvar här alldeles för 
länge (---) och det vi har sett det är ju att 
det sker ju inte någon progression efter tolv 
veckor (.) alltså de behöver UT 

 
Lärare Mejong framhåller att när situationen tvingar elever att stanna 
längre i mottagningsenhetens verksamhet påverkas deras lärande nega-
tivt, eftersom de förlorar sin motivation. Flera lärare vid enheten berät-
tar att de ofta möts av en uppfattning på mottagande skolor om att ele-
verna inte är redo för utslussning när de kommer. Samtidigt menar rek-
tor ME att denna av erfarenhet vet att eleverna aldrig blir redo utifrån 
mottagande lärares måttstock. ME hänvisar till erfarenheter av de för-
beredelseklasser som fanns i kommunen för flera år sedan, som ett var-
nande exempel. 
 
Rektor ME:  i förberedelseklasserna var det ofta stagnation 

(.) och så ville inte lärarna släppa dem för att 
de kunde inte riktigt och det är ingen bra för-
utsättning (…) och då när det stagnerar så skulle 
de egentligen kunna gå kvar hur länge som helst 
och man tycker ändå inte att de har kommit vidare 

 
Aktörerna vid mottagningsenheten betonar samstämmigt att trots svå-
righeten att etablera tanken hos mottagande skolor, är mer än tolv 
veckor i mottagningsenhetens verksamhet negativt för elevernas lä-
rande. De understryker därför att reguljära skolor måste rusta sig för att 
kunna hantera utmaningen att undervisa de nyanlända inom ramen för 
sin verksamhet.  

6.2.2 Lärarna och rektorerna vid reguljära skolor 
Om lärare och rektor vid mottagningsenheten anser att tiden för de ny-
anlända eleverna oftast blir för lång vid enheten står lärare och rektorer 
vid de reguljära skolorna generellt sett för en motsatt uppfattning. Flera 
lärare poängterar att eleverna som de tar emot från mottagningsenheten 
sällan upplevs ha de färdigheter som undervisningen vid skolorna anses 
kräva, vilket får effekten att eleverna får utmaningar som är dem över-
mäktiga. Lärarna och rektorerna framhåller att förutom att eleverna inte 
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kan delta aktivt i undervisningen då, betyder det också en krävande ut-
maning för läraren som ska undervisa. Lärare Skans: 
  
Lärare  
Skans:  när jag kom hit då och lika när jag gick lärar-

utbildningen (.) då fanns det ju något som hette 
förberedelseklass här 

KSR:  mm (.) förberedelseklasser 
Lärare 
Skans:  ja (.) förberedelseklass precis (.) där de gick 

ett längre tag alltså (.) där är ju de ett antal/ 
flera terminer (---) jag kan tycka (…) att så 
skulle det även vara idag (---) nu går det/ nu 
går det väldigt fort för en del innan/ när de 
ska in i klasserna och det vet inte (---) men 
jag tycker att det blir ju också i de klasser 
där det kommer ut (.) det blir ju en väldig 
spridning på dem som sitter i en klass till slut 

KSR:  ja 
Lärare  
Skans:  och det är ju inte (.) det är inte så lätt 

 
De kunskaper lärare Skans, liksom många lärare och rektorer med 
denna, framhäver att eleverna saknar utgörs till stor del av kunskaper i 
svenska språket och förväntningar på den enskilda elevens uppförande. 
Flera lärare hävdar att när eleverna placeras i klass utan dessa kunskaper 
riskerar deras självförtroende att skadas. En längre introduktionstid vid 
mottagningsenheten framhålls därmed som önskvärd, för att eleverna 
ska få en bättre chans till deltagande när de slussas in i reguljär skola. 
Enligt lärare Läppänen är de elever som varit ”upp emot ett år” vid mot-
tagningsenheten bäst förberedda för att delta i skolan efter utslussning. 
 Flera lärare uppfattar att mottagningsenhetens behov av att frigöra 
platser styr utslussningen av elever till skolorna snarare än elevernas 
förmågor och framsteg i lärandet. Lärare Skans uttrycker: 
 
Lärare  
Skans:  jag tror att tanken är/ tanken är säkert god men 

det känns/ men nu måste jag säga som det känns 
(.) det känns som att trycker det på för mycket 
utifrån då släpper de eleverna för fort från 
Mottagningsenheten (.) och det är väl där jag 
tycker kanske att det blir fel 

 
Skans uppfattning om att tiden vid mottagningsenheten borde vara 
längre delas dock inte av alla. Några av lärarna och rektorerna framhål-
ler också att en snabb integrering till reguljär skola och klass gynnar de 
nyanlända eleverna, både socialt och i lärandet av framför allt svenska 
språket. Lärare Stoor exempelvis ser faror med att eleverna undervisas 
i en separat verksamhet. 
 
Lärare  
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Stoor:  jag tror ju att det är bra att man kommer ut i 
en klass och kan vara med i gemenskapen (.) för 
jag tror inte på att man sätter elever så att de 
blir en isolerad grupp och en ö (.) för det tror 
jag inte är någon nytta för någon egentligen (.) 
för i den gruppen kan det bildas grupperingar 
som kanske inte blir positiva (.) och det finns 
ju också en risk så som det är litegrann här om 
det är många från samma språkgrupp att man pratar 
mer sitt eget hemspråk än att man prövar att 
prata svenska 

 (---)  
så att jag är ju för inkludering men på det här 
sättet att vi får med oss en pedagog ut så att 
det inte är jag själv som står där och ska ordna 
allting (.)för det är svårt (.) men om jag får 
stöttningen av en kunnig person som kan hjälpa 
mig med de här eleverna då tror jag på det (.) 
då tror jag att det är det bästa sättet för dem 
att snabbt komma in i språket (.) det tror jag 

 
Stoor accentuerar att hen själv är positiv till att inkludera nyanlända 
elever i sin undervisning, för att undvika att grupperingar mellan elever 
skapas och för att inkludering ger de nyanlända möjligheter att lära sig 
svenska, men betonar att det inte är en rimlig uppgift att som ämneslä-
rare ta ansvar även för den nyanlända elevens lärande. Det fördelaktiga 
med en kort introduktionstid blir på så sätt villkorat i Stoors uppfatt-
ning. 

6.2.3 De nyanlända eleverna  
I samtalen med de nyanlända eleverna framhävs inte bara tal om tid 
inom introduktionsverksamheten. Fokus riktas också mot tiden innan 
skolstart. Eleverna berättar att de fått vänta länge på skolstart, men vän-
tetiderna skiljer sig åt mellan elever. Den kortaste väntetiden som någon 
elev berättar om sägs vara en vecka, medan den elev som erfarit den 
längsta väntetiden uppger att den uppgått till ungefär ett halvår.  
 Eleverna betonar att de tagit väl vara på tiden innan skolstarten, 
genom att exempelvis studera matematik hemma, eller träna på svenska 
språket genom kontakter i närområdet. Salina berättar att hon fick hjälp 
av en granne för att lära sig svenska och Sahra säger att hon övade språ-
ket genom att kommunicera med ”alla som kan svenska” för att lära sig. 
När väntetiden tagit slut och eleverna väl börjat sin skolgång vid mot-
tagningsenheten framhåller flera av dem att de inte haft kunskap om hur 
länge de förväntats delta där. En uppfattning om att deras progression i 
lärandet avgör när tiden vid enheten bör avslutas synliggörs i samtalen 
med eleverna, liksom att uppförande sägs ha betydelse. Många av ele-
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verna framhåller att tidpunkten för deras utslussning från mottagnings-
enheten till reguljär skola beslutats genom att deras språkutveckling i 
svenska bedömts vara god. Marwan säger: ”När man lär sig språket, då 
byter man”. Andra elever betonar att ett bevisat gott uppförande ger 
möjligheter att avancera genom introduktionsverksamheten. Medea 
framhåller att utslussning till reguljär skola sker ”om man kan sköta sig 
och om man kan lära sig”.  
 Några elever har deltagit sammanlagt mer än ett år i mottagnings-
enhetens och den lokala introduktionsgruppens verksamhet, men skulle 
ändå önska att de fick bli kvar längre, då de trivs och mår bra där, enligt 
dem själva. Andra elever önskar av olika anledningar att de helt och 
hållet fått hoppa över introduktionsverksamheten. Liban vill börja di-
rekt i reguljär klass, eftersom introduktionstiden hindrar honom från att 
öva sina färdigheter i svenska.  
 
KSR:  är det nåt mer du vill säga innan vi avslutar 

som jag inte har frågat om? 
 
Liban:  jag vill börja i vanlig klass direkt egentligen 

(.) det är ingen som pratar svenska här (i in-
troduktionsgruppen) bara mitt modersmål 

 
Liksom Liban hade Laban velat spendera kortare tid i introduktionen, 
men för honom är det sociala aspekter som spelar roll. Bristen på ge-
mensamma språkfärdigheter, vilket är ett faktum för honom och klass-
kompisarna i den reguljära klassen, ser Laban som en indikation på att 
det finns nya sociala kontakter att knyta.  
 
KSR:  tycker du att den här tiden som du var i intro-

gruppen/ tyckte du att den var lagom lång eller 
tyckte du att den skulle ha varit längre eller 
kortare eller sådär? 

Laban:  kortare 
KSR:  kortare? hade du velat komma snabbare ut i klas-

sen? 
Laban:  ja 
KSR:  ja (.) varför det? 
Laban:  för att det är lite spännande att gå med klassen  
KSR:  ja (...) vad är det som gör att det är mer spän-

nande? 
Laban:  för att de som kan mitt språk jag kanske känner 

dem annars kanske de bor nära (.) vi kanske är 
grannar men de andra känner jag kanske inte men 
jag kanske vill bli vän med dem 

 
Laban tolkar olikheterna i språkkunskaper som en chans att få nya vän-
ner, eftersom han uppfattar att det är mer troligt att de som talar andra 
språk än han bor i andra områden än han själv. Laban och Liban hade 
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önskat att de fått delta snabbare i reguljär klass, av intresse för att lära 
sig svenska och för att lära känna nya kompisar.  
 Avsnittet visar att aktörernas uppfattningar om hur lång tid en elev 
bör spendera i mottagningsenhetens verksamhet varierar stort, alltifrån 
tolv veckor till upp emot ett år. Frågan om vem som har ansvar för de 
nyanlända elevernas lärande får betydelse för lärares uppfattning av hur 
lång tid som är passande. Om klass- och ämneslärare positioneras som 
ansvariga för elevens lärande upplevs att en lång introduktionstid be-
hövs. I något fall betonas möjligheter att styra elevens sociala anpass-
ning som argument för en snabb inkludering, men detta villkoras med 
att läraren som inkluderar då bör kunna lägga ansvaret för den nyan-
lända elevens lärande på någon annan.    

6.3 Övergångar mellan enheter inom 
introduktionsverksamheten 
Ett tredje tema i aktörernas tal om introduktionsverksamheten utgörs av 
de övergångar som en nyanländ får göra mellan verksamheter under in-
troduktionsprocessen. Det gäller övergången från mottagningsenheten 
till reguljär skola och i många fall också från en skolas introduktions-
grupp till reguljär klass. Utsagorna från aktörerna i studien fokuserar 
kommunikation som föregår eller inbegrips i dessa övergångar.  

6.3.1 Lärarna och rektorerna vid mottagningsenheten 
Lärarna och rektor som arbetar vid mottagningsenheten framhåller vik-
ten av kommunikation i introduktionsprocessen. För allas delaktighet 
hålls ett möte innan skolstart, berättar de. När en elev anses redo för att 
gå vidare i introduktionsprocessen träffar elev och lärare från mottag-
ningsenheten också personal vid den skola där eleven fått placering. 
Elevens vårdnadshavare bjuds in, betonar lärare Melander. Vid utsluss-
ningsmötet överlämnas kartläggningen som utförts vid mottagningsen-
heten till mottagande skola och en muntlig genomgång av den görs. 
Melander påpekar att ansvaret för att fördjupa sig i materialet ligger på 
mottagande lärare, men flera av lärarna och rektor framhåller att de är 
osäkra på om så sker. 
 
Rektor ME:  Nu är det litegrann av en sådan här konsultverk-

samhet, där vi gör ett grundjobb, sedan vet vi 
inte vart det grundjobbet tar vägen någonstans. 
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Från skolor där lärarna har begränsad erfarenhet av undervisning av ny-
anlända elever säger rektor ME sig ofta höra reaktioner om att eleverna 
som slussas ut ”inte är färdiga”. De som får ansvar för eleven blir lära-
ren i svenska som andraspråk, som också ofta är den enda som tar del 
av kartläggningen, framhåller rektor ME. Flera lärare vid mottagnings-
enheten hävdar att elevernas motivation tas ifrån dem när skolorna inte 
tar vara på elevernas förkunskaper eller lyckas arbeta med deras sociala 
inkludering. De framhåller att de hör berättelser om elever vars ”ögon 
slocknat”, eller om äldre elever som slutat att gå till skolan. Lärare 
Messi försöker framhäva resultaten av kartläggningen för de motta-
gande lärarna vid överlämningssamtalet som hålls, för att de ska förstå 
att de nyanlända eleverna har kunskaper som bör uppmärksammas i 
skolans undervisning. Hen uttrycker oro för att eleverna annars bedöms 
som okunniga baserat på deras kunskaper i svenska.  
 
Lärare  
Messi:  då har jag berättat för läraren så (.) titta vad 

de kan (.) det är bara ordet alltså 

 
Lärare Mede understryker att lärare på reguljära skolor inte deltar i 
kompetensutveckling trots att de själva framhärdar i att de saknar verk-
tyg för det arbete de är ålagda att utföra. Mede framhåller att hen upp-
fattar lärarnas agerande som ett ointresse, som tydliggörs även genom 
att de sällan deltar i överlämningssamtal med mottagningsenheten, trots 
att de enligt praxis ska göra det.   

6.3.2 Lärarna och rektorerna vid reguljära skolor 
Gällande utslussningen berättar även lärare och rektorer vid reguljära 
skolor att den vanligen inleds genom ett möte mellan lärare från mot-
tagningsenheten, lärare vid reguljär skola, elev och vårdnadshavare. 
Flera rektorer poängterar att mötet ofta bokas med kort varsel.  
 
Rektor L2:  när vi har fått dem/ fått besked om att vi/ eller 

fått frågan kan ni ta emot (.) då har de varit 
i det läget att de behöver gå vidare från mot-
tagningsenheten (.) liksom (.) inom ganska snar 
tid  

 
Rektorerna beskriver vidare att informationen från mottagningsenheten 
om elever som behöver skolplacering är rörig och inte stämmer överens 
med de underlag om skolplatser som rektorerna lämnat in. Detta, menar 
de, påverkar deras möjligheter att rusta sina skolor med rätt kompetens 
för mottagande av eleverna, vilket skapar irritation och frustration.  
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Rektor S1:  problemet har varit att (.) eh det har varit 

väldigt rörigt (.) vi har kanske skrivit in ele-
ver som har valt att gå till en annan skola (.) 
vi har skrivit in alltså och fått/ (.) och sedan 
har man kommit och/ (.) alltså det/ det/ det är 
väldigt rörigt på mottagningsenheten 

KSR:  ja 
Rektor S1:  det är väldigt irriterande (…) alltså man/ (…) 

vi hade tjugofem (.) tjugofyra barn inskrivna 
från mottagningsenheten i våras och då lägger 
man en organisation utifrån det (.) och sedan 
varierar det (.) så ena dagen har man sexton och 
sedan kan man ha åtta och sedan kan man ha tju-
gosju alltså  

 
Det är i synnerhet lärare som talar om dålig kommunikation, både gäl-
lande andra lärare, föräldrar och elever. Överlämningssamtalen, som 
hålls mellan mottagningsenheten och reguljär skola när en elev ska 
flytta över, beskrivs av lärare vid reguljära skolor, som korta och utan 
något innehåll av värde och kommunikationen mellan lärare vid de 
olika enheterna uppfattas som bristande. Lärare Spader berättar om sin 
uppfattning av hur kommunikationen fungerar.  
 
KSR:  ehm (.) hur du upplever det till exempel när du 

tar emot en ny elev 
Lärare  
Spader:  mm (…) ja alltså det som är (…) det som är bra 

är väl att vi har introgruppen här för mottag-
ningsenheten den har vi ingen kontakt med (.) 
över huvud taget (.) utan här blir det att när 
de kommer till introgruppen så kan jag ju slussa 
in dem när jag när jag känner för det 

KSR:  mm  
Lärare  
Spader:  alltså eller när det passar  
 (---) 
Lärare  
Spader:  vi kan ju ha en dialog så (…) och sedan från 

mottagningsenheten så kan jag väl tycka att de 
kanske kan ja komma och hälsa på eller ja (.) 
kika runt lite (.) för det måste vara väldigt 
förvirrande för barnen också att förflyttas från 
den ena till den andra 

 
Flera ämneslärare är till skillnad från lärare Spader missnöjda även med 
kontakten med lärarna i de lokala introduktionsgrupperna. De hävdar 
att kommunikationen brister på flera punkter. Lärare har erfarit att ny-
anlända elever plötsligt ”stått på tröskeln till klassrummet” och berättat 
att de ska börja i klassen, utan förhandsinformation eller att någon 
vuxen följt med. Andra lärare uttrycker att kartläggningarna om elevens 
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kunskaper och bakgrund som mottagningsenheten gjort vanligen mott-
tas av lärare i introduktionsgruppen och blir kvar där, eller lämnas vi-
dare till ämneslärarna först när de blivit inaktuella.  
 Liksom rektor ME uppfattat det bekräftar lärare och rektorer vid 
skolorna att lärare i introduktionsgruppen eller ämneslärare i svenska 
som andraspråk ansvarar för de nyanlända elevernas introduktion till 
skolan och den första undervisningstiden.  
 
Rektor S1:  de här lärarna som då jobbar i mott/ i i våran 

introduktionsgrupp ska vara med dem så mycket de 
kan ute i klasserna när de är ute (.) för de ska 
liksom hjälpa dem till rätta och också kunna ta 
med sig de språ/ de orden tillbaks till intro-
duktionsgruppen och bearbeta de orden som man 
lär sig 

 
Praktiskestetiska ämnen erbjuds den nyanlända eleven som första in-
tegrationsämnen, berättar rektorerna. Lärare Spader betonar att detta 
försvårar för elev och mentor att lära känna varandra eftersom mentor 
sällan undervisar i praktiskestetiska ämnen.  
 Alla lärarna och rektorerna vid de reguljära skolorna framhåller ut-
slussningen av de nyanlända eleverna till reguljära klasser som betydel-
sefulla moment i introduktionsverksamheten. I synnerhet är det elever-
nas trygghet och välmående som lärarna och rektorerna menar bör tas i 
beaktande, men bland lärarna poängteras att utslussningen också kan 
inverka på lärarens situation och mående.  
 De flesta av aktörerna beskriver en utslussning som sker via någon 
form av förberedande verksamhet som följer på deltagandet vid mot-
tagningsenheten. Rektor L1 är dock av uppfattningen att eleverna mår 
bäst av att direkt integreras i klass vilket också sker på dennas skola. 
 
Rektor L1:  annars är det direkt ut för jag har lärt mig att 

det är bästa sättet att komma in (.) att komma 
in i gruppen och vara med på rasterna och lära 
känna kompisarna även om du inte förstår så 
mycket så är du med i gemenskapen (---) ja jag 
har den inställningen att de tycker att det är 
roligt att få gå i en klass (.) och få vara någon 
(.) och ha en bänk och ha egna böcker och/ 

 
I några samtal med lärare framträder att skolornas ämneslärare i 
svenska som andraspråk genom en informell överenskommelse ofta an-
svarar för den nyanlända elevens inskolning i verksamheten, lärande av 
ämnesrelaterad svenska i olika ämnen och kontakter med vårdnadsha-
varna, trots att en klasslärare formellt sett utsetts till mentor. Några lä-
raraktörer framhåller att lärare i svenska som andraspråk och lärare i 
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introduktionsgrupp också ges ansvar för de kartläggningar som förmed-
las från mottagningsenheten, eftersom ämneslärarna sägs prioritera bort 
möten där dessa lämnas över och redogörs för. Enligt rektorerna tas 
kartläggningar från mottagningsenheten sällan i beaktande av lärarna i 
andra ämnen än svenska som andraspråk. 
 Rektorerna betonar att vissa lärare stressas av att ha elever i sin 
undervisning som kan ha svårigheter att nå målen i ämnet. Dessa lärare 
vill ibland utestänga de nyanlända eleverna från sin undervisning, fram-
håller rektorerna och understryker att många lärare har för lite kompe-
tens för att ta sig an sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.  
 
Rektor L2:  alla pedagoger som jobbar i skolan idag behöver 

mycket mer kunskap om hur (.) hur lär man sig 
ett språk (.) vad är det som är viktigt i början 

Rektor S1:  alltså det finns så mycket som man är förvånad 
över att det (.) att det förekommer på den här 
skolan (.) för man tycker att de skulle ha varit 
så långt före (.) Ja men det (...) det (.) tyvärr 
(.) man ligger fortfarande kvar i någon tradit-
ionell undervisning 

Rektor L1:  ja men det var ovanan (.) och osäkerheten och 
rädslorna bland vuxna (.) hur ska vi klara det 
(.) hur ska de klara målen (.) 

Rektor L4:  ett jätteengagemang från det arbetslaget (i in-
troduktionsgrupperna) (.) och en liten rädsla 
från från övriga arbetslag (---) man vet inte 
riktigt hur man ska göra 

 
I samtal med lärarna om situationer när de nyanlända eleverna deltar i 
klassen är uttryck för stress, frustration och oro vanligt förekommande. 
Skans uttalande utgör ett sådant exempel: 
 
KSR:  är det någon specifik känsla som du skulle/ 
Lärare 
Skans:  frustration 
KSR:  frustration 
Lärare  
Skans:  ja (…) mm (.) och det handlar ju om att (.) att 

inte räcka till (---) om jag skulle ha dem här 
inne hela tiden (.) då skulle den (känslan) 
hänga i hela tiden 

 
Lärarna betonar att nyanlända elever kräver andra arbetssätt än de som 
vanligen praktiseras i reguljär undervisning och att eleverna ifråga 
skapar en heterogenitet i klasserna som är för stor för att kunna tillfreds-
ställas i det reguljära klassrummet. De framhåller den nyanlända eleven 
som en försvårande faktor för läraren. Lärare Stahre berättar att de ny-
anlända ofta undervisas i en egen grupp som en sva-lärare ansvarar för, 
även efter att de slussats ut från både mottagningsenhet och lokal intro-
duktionsgrupp. Det beror enligt Stahre på lärarnas upplevda svårigheter 
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med att tillgodose de nyanlända elevernas behov. Tanken, säger Stahre, 
är att eleverna i en mindre grupp kan erbjudas fler förklaringar och 
mindre omfattande arbetsuppgifter än andra elever. 
 Elevsammansättningen i klasser och på skolor spelar roll för de ny-
anlända elevernas deltagande i klass, menar flera aktörer. Om elevgrup-
pen med vad flera aktörer kallar ”elever svensk bakgrund” är för liten 
drabbas eleverna understryker flera. På skola S1 framhåller både rektor 
och flera av lärarna att nyanlända elever har sämre förutsättningar för 
lärande än på andra skolor, eftersom skolan erbjuder få förebilder i både 
skolarbete och uppförande bland andra elever och fler elever än normalt 
har svårigheter i lärandet. Lärarna poängterar särskilt elevernas bris-
tande möjligheter att använda svenska i sin omgivning som en avgö-
rande orsak till de sämre förutsättningar skolan kan erbjuda i jämförelse 
med skolor som har fler barn med svensk bakgrund. Rektorerna L1 och 
L2, som företräder skolor med få nyanlända, bekräftar att nyanlända 
elever på deras skolor snabbt inkluderas och lär sig svenska, eftersom 
gruppen elever med svensk bakgrund är dominerande. Färre nyanlända 
elever i en verksamhet, framhålls som en bättre förutsättning för de ny-
anlända som ska integreras, för att tillgången till förebilder bland 
svenska barn blir större.  
 
Lärare  
Skans:  nej jag kan nog bara tycka att det är synd att 

det har blivit så här på skolan att det är så få 
svenska barn (.) om jag ska prata om vår skola 
så tycker jag det alltså för de elever som går 
här så tror jag att det skulle/ ja de skulle 
komma in snabbare om det var fler barn som pra-
tade svenska 

 

De nyanlända eleverna som går på lärare Skans skola skulle enligt 
denna behöva tillgång till fler svenska barn som förebilder, för att 
snabbare anpassa sig till verksamheten.  

6.3.3 De nyanlända eleverna 
När frågor om övergångar berörs i samtal med eleverna framträder att 
de informeras när något nytt ska ske för dem i introduktionen, men att 
de inte är delaktiga i eller har inflytande över processen. Tiden i intro-
duktionsverksamheten, eller deltagande i en särskild introduktion över 
huvud taget, har enligt vad eleverna uttrycker beslutats utan deras in-
flytande. Att så sker framstår som en självklarhet i nästan alla elevers 
utsagor. Detta synliggörs både genom vad de explicit uttrycker om vem 
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eller vilka som varit beslutsfattare och mer implicit genom uppfatt-
ningar om att deras tid innan inslussning i reguljär klass varit antingen 
för lång eller för kort, vilka ämnen de fått studera eller vilken skola de 
fått placering vid. Huruvida eleverna uttrycker att den introduktion de 
genomgått varit givande för dem själva varierar.  
 Mehmet deltar i mottagningsenhetens verksamhet när vi träffas. I 
talet om hans introduktionsväg säger han att han ska vidare till någon 
skola senare, men att han inte vet var han då placeras och vem som 
beslutar i dessa frågor. Lorins utsaga, förstärker Mehmets berättelse. 
Hon går i reguljär klass när vi träffas och framhåller att besked om skol-
placering ges eleverna när det är dags för utslussning dit. Vilken lärare 
som blir ens mentor klargörs på plats, betonar hon. Medea har till skill-
nad från Mehmet en uppfattning om vem som beslutat om hennes in-
troduktionsväg.  
 
Medea:  Läraren bestämmer vad hon tycker och skriver en 

lapp till rektorn och sedan bestämmer rektorn 
när man får börja i klassen.  

  
En liknande uppfattning som Medeas har Laban. Att han var redo för 
utslussning till klass, avgjordes av att hans lärare upplevde att han 
kunde ”tider och sånt”, berättar Laban. Vilken skolplacering en elev får 
beslutas enligt Laban av kommunen. För Laban innebär det att han be-
höver åka med lokaltrafik till skolan, vilket han säger känns lite svårt, 
eftersom det kräver att han alltid minns vilken buss han ska byta till i 
centrum. Medea säger att det är lärarens bedömning av när eleven kan 
”sköta sig och lära sig” som avgör tidpunkten för utslussning. 
 Den enda som ifrågasätter förfarande och tagna beslut är Meija. 
Hon understryker ett flertal gånger att hon placerats på en annan skola 
än sina syskon.  
 
KSR:  tycker du att det var lagom lång tid eller var 

det för kort tid eller för lång tid (som spen-
derades vid mottagningsenheten)? 

Meija:  jag ville börja i samma skola som mina syskon 
men jag fick inte 

 (---) 
KSR:  ville du börja där direkt (i den reguljära sko-

lan)? 
Meija:  ja (.) men helst ville jag börja på samma skola 

som mina syskon  
 (---) 
KSR:  mhm (…) jag menar att om du hade fått bestämma/ 

om det inte var nån annan som bestämde att man 
måste gå på mottagningsenheten först utan du 
fick bestämma hur man ska göra hade du ändå velat 
gå på mottagningsenheten först då (.) tyckte du 
att det var bra eller hade du inte velat det 
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Meija:  jag skulle ha börjat på xxx (syskonens skola) 
direkt 

 (---) 
KSR:  vad fick du för information innan du skulle börja 

här 
Meija:  nä 
KSR: ingenting 
Meija:  kan man byta den här skolan nu 

 
Meija avviker återkommande från de frågor jag ställer för att istället 
påpeka att hon vill gå i samma skola som sina syskon eller förhöra sig 
om huruvida ett skolbyte är möjligt.  
 Bland de elever som placerats i reguljär klass när vi träffas är samt-
liga glada över att ha kommit dit. Flera elever understryker att deras 
skolgång blivit mer givande av att få läsa fler ämnen. Lina poängterar 
också att hon ”äntligen” har fått en lärare som kan förklara så att hon 
förstår. Eleverna som går i reguljära klasser uttrycker att undervis-
ningen ibland kan vara svår att delta i utan språkstöd på något språk de 
kan bättre än svenska. Pia berättar att hon har tillgång till studiehandle-
dare under samtliga lektioner hon deltar i och betonar att det är en trygg-
het. De övriga eleverna beskriver studiehandledning på sitt starkaste 
språk som något de har tillgång till vid ett eller ett par tillfällen per 
vecka.  
 Kunskaper i svenska framstår i elevernas tal som viktiga för delta-
gande i undervisning och samspel med klasskamrater, men att anpassa 
sig till det nya sammanhanget framstår också som mer omfattande än 
så. En anpassning för att tillmötesgå nya sociala koder kan innebära 
konflikter. I Sahras berättelser om sina erfarenheter understryker hon 
återkommande att hon utsätts för trakasserier på grund av att hon börjat 
umgås med svenska barn. Hon betonar på flera sätt att det är av vikt för 
henne att vara duktig i svenska och att hon har en vilja att anpassa sig 
till den svenska kontexten. Dock utsätts hon enligt henne själv för 
mobbning på grund av sitt umgänge med svenska barn. 
 
Sahra:  varje dag säger de så här de pish pish plingar 

till mig (.) alltid när de ser mig (.) förr på 
en lördag hade jag mobil och gick till mina kom-
pisar och vi gick till centrum så sa de titta på 
henne hon har kompisar som är svenska (.) jag 
hade ingen sjal jag hade bara kortbyxor (.) haha 
titta på henne hon är svensk 

  
Sahra berättar att hon känner att barnen som hon talar om vill tvinga 
henne att välja sida, mellan svensk tillhörighet och den etnicitet hon 
anses vara född in i. Andra barn i klassen försvarar henne inför dem 
som utsätter henne för spe.  
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Sahra:  men de låter inte mig välja (.) varför tittar ni 
på mig jag vill inte snacka (.) när jag hade ätit 
en gång gris (.) jag visste inte om det jag bara 
åt men alla sa oh my God titta hon kommer från 
vårt hemland och äter gris (.) mina klasskompi-
sar sa att jag får äta vad jag vill även killar 
kom och räddade mig (.) det är alltid klassen 
som räddar mig de kramade mig och sa att de 
kommer få se när jag blir stor 

 
För Sahra tycks introduktionen till det nya sammanhanget ha inneburit 
en social utsatthet. Att hon blivit retad för att inte kunna prata svenska 
tillräckligt bra har motiverat henne att lära sig, samtidigt som lärandet 
av svenska också varit orsaker till obehag. 
 Avsnittet visar att kommunikation anses viktigt för en god över-
gång för elever mellan verksamheter i skolan, men att denna uppfattas 
bristande på flera punkter av aktörerna. Avsnittet påvisar också att 
trygghet fokuseras i talet om elevernas övergångar, där trygghet för ele-
ven uttalas, men även fokus på lärarens trygghet synliggörs i lärarnas 
och rektorernas tal. Vidare påvisar avsnittet att lärare och rektorer erfar 
att nyanlända elever har bäst chans att lyckas i skolan om elevgrupperna 
består av en majoritet av så kallade ”svenska barn”. Eleverna själva ger 
uttryck för en maktlöshet i besluten om de övergångar de är med om. 

6.4 Sammanfattning 
I detta kapitel har den första forskningsfrågan om vad som framstår som 
betydelsefullt för aktörerna i talet om introduktionsverksamheten för 
nyanlända elever besvarats.  
 Ett tema i intervjumaterialet handlar om vad som är mottagnings-
enhetens syfte. Här framträder tal om kartläggning som det formella 
syftet. Lärarna och rektorerna i reguljära skolor tycks dock inte uppfatta 
den som ett betydelsefullt verktyg för introduktionen, utan framhäver 
liksom i Juvonens studie (2015) att elevernas förtrogenhet med svenska 
språket är av vikt för en lyckad introduktion (även Allen, 2007, Opland 
Stenersen et.al., 2016). I föreliggande studie framhålls också kunskaper 
om ett förväntat uppförande som en viktig aspekt för inkludering i re-
guljär skola och klass, vilket tidigare synliggjorts av bland andra Well-
ros (1992), Runfors (2003) och Duek (2016). Kartläggningen som görs 
vid mottagningsenheten förblir till synes oanvänd på många håll efter 
elevens övergång till reguljär skola och vilken introduktion eleverna får 
uppfattas bero på lärares enskilda kompetens och olika skolors erfaren-
heter av nyanlända elever, vilket bekräftar flera tidigare studiers resultat 
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(Toohey, 1998, Oikonomidoy, 2014, Wilcox, 2013, Parker, 2016). Den 
övergripande uppfattningen hos lärarna och rektor vid mottagningsen-
heten är att skolornas mottagande behöver utvecklas. 
 Av de nyanlända eleverna uttrycker flera en osäkerhet inför syftet 
med mottagningsenhetens verksamhet. Flera betonar dock att det är in-
lärning av svenska språket och kunskap om skolans sociala koder, det 
vill säga hur en förväntas göra i skolan, som enhetens verksamhet syftar 
till att erbjuda dem. Huruvida en skolstart vid enheten varit eleverna till 
hjälp eller inte, har eleverna individuella upplevelser av. Likt eleverna 
i Nilsson Folkes studie (2017) menar flera att det varit svårt att lära sig 
svenska där, i och med bristen på svensktalande personer, men att de 
ändå kan känna uppskattning för den tid de tillbringat där för att den 
erbjudit en trygghet och källa till social samvaro. Elever som övergått 
till reguljär undervisning betonar att det är positivt att de därmed er-
bjuds tillgång till fler skolämnen.  
 Tiden en elev tillbringar i introduktionsverksamheten, i synnerhet 
vid mottagningsenheten, uppfattas av de som arbetar där vara för lång. 
På mottagande skolor är uppfattningen generellt sett den motsatta bland 
lärarna och rektorerna. Lärarna och rektorerna anser inte att de elever 
som slussas ut till skolorna är redo att delta i klassundervisningen och 
separata grupper, både före och efter inslussning i reguljär klass, skapas 
därför för de nyanlända. Lärarnas uppfattningar om att inte vara rustade 
för att ansvara för undervisning av eleverna i reguljära klasser har be-
tydelse för detta (jfr Santamaria, 2009, Welply, 2009, Allodi, 2010). Att 
eleverna ska separeras från reguljär undervisning är dock inte en alle-
narådande uppfattning bland de vuxna. Vid rektor L1:s skola har denna 
beslutat att eleverna ska direktintegreras i klasserna och vid skola S1 
uttrycker lärare Stoor att det är positivt att eleverna integreras i klas-
serna då det förebygger att ”negativa grupperingar” skapas, men likt 
lärarna i Juvonens studie (2015) upplevs de nyanlända eleverna inne-
bära negativa konsekvenser för läraren i form av ökad arbetsbelastning 
och för andra elever, om de blir ”för många”. Lärare Stoor betonar att 
en lärare med kompetens för arbete med nyanlända elever bör få ansvar 
för den nyanländas lärande i klassen.  
 De nyanlända eleverna har individuella uppfattningar om hur 
snabbt det skulle passa dem att integreras i reguljär klass. Flera av ele-
verna understryker ett missnöje med den tid de fått spendera i förbere-
dande verksamhet, men missnöjet har olika grund för de enskilda ele-
verna. Tillgång till ämnesinlärning, kompisar och språkinlärning i 
svenska är komponenter som eleverna, likt dem i Nilsson Folkes studie 
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(2017) framhåller som betydelsefulla för en upplevelse av introdukt-
ionen som positiv. Huruvida svenska språket uppfattas som en förut-
sättning för att skapa kompisrelationer med andra barn i klassen eller 
inte syns skifta mellan elever. (se Phatudi & Hartell, 2014, Romme Lar-
sen, 2013).  
 Eleverna i studien har en gemensam uppfattning om att någon an-
nan bestämmer när utslussning från introduktionsverksamhet till regul-
jär klass ska ske. De flesta uttrycker sig som om detta är naturligt, men 
en av eleverna, som drabbats socialt av besluten, framhåller återkom-
mande ett missnöje med sin situation och en önskan om makt att för-
ändra den.  
 Av lärarna betonas att de inte anser eleverna vara redo när de kom-
mer till deras verksamheter, vilket leder till frustration hos både lärarna 
och deras rektorer. I enlighet med Rodell-Olgaç (1995) understryks av 
aktörerna i denna studie trygghet som betydelsefullt för en god intro-
duktion. Det är elevernas trygghet som explicit nämns, men implicit 
framstår även lärarnas upplevelser av trygghet som betydande för upp-
fattningen om introduktionen, vilket bekräftar Pennington & Richards 
studie (2016) om lärares identitetsstress när de tvingas undervisa på ett 
sätt de inte själva valt. Samtliga rektorer betonar att deras lärare överlag 
har för lite kunskap om nyanlända elever för att kunna ta emot dem på 
ett sätt som inte missgynnar eleverna. Både lärare och rektorer framhål-
ler att elevgrupper med en majoritet av vad som benämns som ”elever 
med svensk bakgrund” ger bäst förutsättningar för elevernas lärande 
och socialisering (jfr Opland Stenersen et.al., 2016), men rektorerna har 
olika uppfattning om vilken elevsammansättning som ger bäst förutsätt-
ningar för att rusta lärarna med kompetens för att undervisa nyanlända 
elever.  
 I detta kapitel har uttryck för det aktörerna fokuserat särskilt på i 
talet om introduktionsverksamheten givits utrymme. Dessa uttryck upp-
fattas utifrån min analys vara påverkade av aktörernas deltagarresurser 
på så vis att deltagarresurserna påverkar vad som anses vara av vikt och 
inte i ett särskilt sammanhang, liksom vad som uppfattas som sunt för-
nuft. I nästa kapitel ska studiens andra forskningsfråga besvaras genom 
att de diskurser som aktörerna agerar inom får framträda. Därför har det 
som framträder som sunt förnuft i aktörernas utsagor studerats. 
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7 Diskurser i introduktionsverksamheten 

I föregående kapitel lyftes vad aktörerna i studien ger särskild emfas i 
talet om introduktionsverksamheten. Att lyfta aktörernas särskilda fo-
kus kan synliggöra deltagarresurser eftersom dessa påverkar en persons 
prioriteringar i olika frågor. Med dessa prioriteringar som grund stude-
ras här vilka diskurser som finns i introduktionsverksamheten och utgör 
(en del av) dess diskursiva praktik. För att göra så kommer aktörernas 
uttryck för sunt förnuft inledningsvis uppmärksammas, eftersom upp-
fattningar om sunt förnuft grundas i diskurs. Kapitlet besvarar forsk-
ningsfråga två: Vilka diskurser framträder i introduktionsverksamheten 
genom aktörernas berättelser om densamma?  
 Det som genom analys av aktörernas utsagor framträder som sunt 
förnuft i förhållande till det ämne de behandlar i samtalet synliggörs på 
två sätt. Antingen genom att de uttryckligen poängterar att de anser nå-
got vara självfallet och utan anledning att ifrågasätta, eller genom inne-
börden i det sagda och dess signaler om en övertygelse eller osäkerhet 
i förhållande till det ämne som behandlas i samtalet.  
 När aktörerna uttrycker sig om introduktionsverksamheten sker det 
med utgångspunkt i deras deltagarresurser och inom en praktik där vissa 
diskurser dominerar. De diskurser som sätter upp ramar för introdukt-
ionsverksamheten inverkar på hur aktörerna uppfattar varandra och sig 
själva och därmed vilken utbildning som möjliggörs för den nyanlända 
eleven. Omvänt kan den utbildning som erbjuds skapa föreställningar 
om eleven, som förstärker att det som erbjuds är det eleven behöver. 
Som Fairclough beskriver det är diskurser både socialt bestämda och 
bestämmande, inte det ena eller det andra (2001). För de nyanlända ele-
verna blir detta särskilt påtagligt, eftersom de utgör både subjekt och 
objekt i praktiken. Deras uppfattning om sig själva och uttrycken för 
detta påverkar de andra aktörernas uppfattning om deras identiteter, 
samtidigt som de också påverkas i sin uppfattning av sig själva genom 
det bemötande de får. Fyra olika diskurser framträder särskilt tydligt; 
1) svenska språket som nyckel till framgång i skolan, 2) skolanpassning 
som nyckel till framgång i skolan, 3) en omfattande invandring som 
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utmaning, 4) omsorg. Nedan kommer dessa att presenteras var för sig. 
Diskursernas benämning utgör de olika avsnittens rubriker.  

7.1 Svenska språket som nyckel till framgång i skolan 
I talet om mottagningsenhetens syfte som utgjorde ett tydligt framträ-
dande tema i aktörernas tal om introduktionsverksamheten, synliggörs 
en diskurs om svenska språket som nyckel till framgång i skolan. Tal 
om språk tar utrymme i intervjuerna med samtliga aktörer. Språk är 
centralt i frågor om introduktionsverksamhetens syfte, såväl gällande 
kartläggning som den nyanlända elevens förutsättningar för att delta i 
undervisning och dominerande är fokus på svenska språket. Kunskaper 
i svenska språket framstår även i andra sammanhang som avgörande för 
att uppleva sig som lyckad, exempelvis visar det sig vara en avgörande 
faktor för elevers upplevelser av sin egen kompetens i jämförelse med 
gelikar. Nedan synliggörs den ställning diskursen om svenska språket 
som nyckel till framgång i skolan har i talet om introduktionsverksam-
heten, men också hur diskursen förhandlas mellan aktörer i praktiken 
som introduktionsverksamheten utgör. 
 Vid mottagningsenheten finns bland rektor och personal en upp-
fattning om att undervisning i svenska språket är en viktig uppgift för 
enheten. Om kartläggningsarbetet är enhetens formella syfte, framstår 
språkundervisning i svenska som det informellt främsta. Mottagnings-
enheten ska enligt aktörerna rusta eleverna med kunskaper i svenska, 
vilket uttrycks såväl explicit som implicit i både lärarnas och rektors tal. 
 
Rektor ME:  det vi ska koncentrera oss på är grunden i 

svenska när det gäller undervisningen (.) och 
undervisningen kan naturligtvis ta med fler äm-
nen då man tränar och lär sig svenska oavsett 
ämne 

 
Rektor ME betonar vikten av undervisning i svenska, genom att både 
beskriva vad mottagningsenhetens fokus ska vara och poängtera att an-
nan ämnesundervisning än i svenska kan bedrivas som medel för att 
undervisa i svenska. Att ämnesundervisning sker på svenska framträder 
i rektor ME:s uttalande som en självklarhet och framstår därigenom 
som sunt förnuft. Detta visar hur en diskurs är bestämmande (Fair-
clough, 1992) och kan styra aktörers uppfattning om ett fenomen. Ge-
nom förgivettagandet om att undervisningen i andra ämnen sker på 
svenska synliggörs hur diskursen möjliggör vissa tolkningar av intro-
duktionsverksamheten, men också hur rektor ME återskapar diskursen 
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genom uttryck för sin tolkning. På så vis är diskursen inte bara bestäm-
mande, den bestäms också (Fairclough, 1992). 
 I kapitel 6 avsnitt 1.1 har rektor ME:s tal om vilket innehåll under-
visningen vid mottagningsenheten ska styras mot synliggjorts. Rektor 
ME framhåller där att eleven ska ”få ett språk” och tycks underförstått 
syfta på svenska, vilket tydliggör att svenska språket uppfattas som en 
grundförutsättning för skolgången och som något eleven kan ”få”. Här 
framträder att svenska förstås som liktydigt med språk, vilket osynlig-
gör elevernas andra språkliga resurser. Rektor ME betonar att eleven 
utan kunskaper i svenska inte kan visa sina tidigare kunskaper i andra 
ämnen och formuleringen antyder dessutom en syn på svenska språket 
som överordnat andra i detta sammanhang. Eleverna behöver lära sig 
svenska, för att som rektor ME uttrycker det ”få ett första grundläg-
gande språk”, vilket framstår som en uppfattning om att eleven hittills 
inte har något språk alls, eller inte något som tillskrivs värde i samman-
hanget. Diskursen om svenska språket som nyckel till framgång i sko-
lan möjliggör att betrakta svenska språket som värdefullt, men omöjlig-
gör en värdering av andra språk som tillgångar. På så vis framstår det 
som sunt förnuft för rektor ME att elevernas lärande i svenska språket 
är den enda vägen till en god kartläggning och senare deltagande i äm-
nesundervisning. Diskursen ger också att det är undervisning på och i 
svenska språket som kan leda till skolframgång och genom att erbjuda 
detta som diskursen manar till, omskapas diskursen än en gång.  
 Liksom rektor och lärare vid mottagningsenheten bekräftar perso-
nal och rektorer vid reguljära skolor återkommande diskursen om 
svenska språket som nyckel till framgång i reguljär skola. Bland lärarna 
i de reguljära skolorna är några explicita i sina uttryck för diskursen. 
Lärare Lassos ger på följande sätt uttryck för sunt förnuft: ”det är språ-
ket (.) svenska språket som är nyckel faktiskt”. Med det som utgångs-
punkt önskar lärare Lassos tillbaka de tidigare förberedelseklasser som 
kommunen haft innan mottagningsenheten organiserades, för att denna 
anser att eleverna där hade bättre möjligheter att lära sig svenska innan 
inslussning i reguljär klass. Önskan att återinföra förberedelseklasserna 
framhålls av flera lärare, men främst av andra orsaker. Med hänsyn till 
språkinlärningen i svenska uttrycker många istället en oro för att mot-
tagningsenheten och andra introduktionsgrupper ger alltför begränsade 
möjligheter till att träna färdigheter i svenska.  
 Synen på svenska språket som norm framträder och förstärks också 
på mer subtila sätt genom att det är lärare i svenska som andraspråk 
eller lärare i skolornas introduktionsgrupper som ges ansvar för de ny-
anlända eleverna när de övergår från mottagningsenhetens verksamhet 
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till reguljär skola. Utöver ansvaret för elevens undervisning i introdukt-
ionsgruppen, tilldelas dessa lärare också ansvar för elevens inlärning av 
svenska under ämneslektioner och för att de ska komma ”till rätta” i 
undervisningssammanhanget. Således framstår undervisning i svenska 
språket överordnas ämnesundervisning för de nyanlända eleverna.  
 
Rektor S1:  på på (…) jag har sagt på bild musik idrott (…) 

bild musik (.) och slöjd (.) och hemkunskap om 
det går (.) och de här lärarna som då jobbar i 
mott/ i i våran introgrupp ska vara med dem så 
mycket de kan ute i klasserna när de är ute (.) 
för de ska liksom hjälpa dem till rätta och också 
kunna ta med sig de språ/ de orden tillbaks till 
introgruppen och bearbeta de orden som man lär 
sig 

 
I första hand synliggör rektor S1 här den nyanlända eleven som elev i 
svenska språket. De ämnen som valts för de nyanlända eleverna att delta 
i anses av lärarna mest fördelaktiga att delta i med bristande kunskaper 
i svenska berättar rektor S1, och genom de förväntningar som implicit 
ställs på lärare och elever i uttalandet framhålls fokus på utveckling av 
svenska.  
 Eleverna i studien bekräftar och reproducerar diskursen trots den 
korta tid de deltagit i den svenska skolkontexten. Elever som deltagit i 
verksamheten endast några veckor betonar att svenska språket är oum-
bärligt för deras deltagande i den reguljära skolpraktik de är på väg in 
i. Flertalet elever i studien lyfter inlärning av svenska som det främsta 
syftet med tiden vid mottagningsenheten. Flera beskriver också, vilket 
exempelvis Marwans uttryck i föregående kapitel vittnar om, att det är 
uppnåendet av en viss kunskapsnivå i svenska som avgör när en elev 
får tillgång till reguljär undervisning ”när man lär sig språket, då byter 
man”.  
 Också ett stort antal implicita uttryck för denna diskurs finns i ele-
vernas utsagor. Sahra ger åtskilliga tecken på en uppfattning om att 
svenska språket prioriteras i den kontext hon nu befinner sig. Hon be-
tonar återkommande och på flera sätt sin egen väg till förtrogenhet med 
svenska språket och understryker att hon ansträngt sig redan innan skol-
start för att lära sig svenska eftersom hon blivit retad av andra barn för 
att hon inte kunnat. Hon uppfattar att hon, när hon hade lärt sig en del 
svenska, fick beröm av vuxna för att tala svenska ”som en svensk” och 
att hon nu kan hjälpa sin mamma med tolkning när hon behöver det. 
Sahra ger också flertalet andra exempel på hur hon retats av andra barn 
för att hon inte kunde svenska i början och på att barn tagit hennes ini-
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tialt bristande kunskaper i svenska språket som bevis för att hon är ge-
nerellt svagpresterande i skolan. I alla dessa berättelser framstår kom-
petens i svenska språket ha stort värde för eleverna.  
 Även om diskursen om svenska språket som nyckel till framgång i 
skolan är framträdande i aktörernas berättande, står den inte oemotsagd 
bland eleverna, utan utmanas ibland. Några av dem berättar att det för 
dem varit viktigare att bli delaktig i en klass än att först lära sig svenska. 
Labans uttryck i avsnitt 6.2.3 om tiden han spenderat i förberedande 
undervisning visar att det var det faktum att han inte kunde svenska som 
lockade honom till reguljär undervisning. Möjligheten att lära känna 
nya kompisar är en drivkraft för Laban, som överskuggar språksvårig-
heterna som han tänker sig skulle kunna uppstå. Han berättar att han 
tyckte att första tiden i klassen var jobbig, för att han inte förstod, men 
trots det vidhåller han att han anser att ett tidigt insteg i klassen är vär-
defullt.  
 Flera vuxna aktörer, både rektorer och lärare, uttrycker också upp-
fattningar som utmanar diskursen. Bland lärarna vid mottagningsen-
heten syns en avvikelse från andra lärare och rektorer i studien. De talar 
om att undervisningen vid mottagningsenheten syftar till att ge eleverna 
möjlighet att lära sig svenska, men framhåller samtidigt att elevens 
andra kompetenser också bör beaktas och påtalar att de särskilt poäng-
terar dessa i kontakt med lärare som ska överta undervisningsansvar för 
eleverna. Lärare Mejong understryker en ambition om att kartläggning-
arna som görs i framtiden ska dokumenteras både på svenska och ele-
vens starkaste språk. Detta vill Mejong ska ske som en markör för att 
svenska är ett språk bland andra i elevens repertoar, inte det enda. 
 
Lärare Mejong: jag har tryckt jättemycket på att man också ska 

göra beskrivningarna på alltså dels på svenska 
(.) modersmål (---) jag tycker personligen att 
det är en stark markör att här är det/ vi talar 
flera språk i den här kommunen (---) därför att 
jag tror att (.) att vi måste ha de här markö-
rerna (.) alltså ju fler sådana här markörer vi 
får eh som faktiskt sätter fokus på att vi har 
flerspråkiga elever (…) och det det är ett sätt 
att synliggöra också (.) tänker jag 

 
Mejong utmanar diskursen i ett försök att omskapa den. Hen understry-
ker en önskan om att flerspråkigheten ska vara norm i skolan. Det får 
hen att vilja lyfta fram elevernas språkkunskaper för dem som tar emot 
den nyanlända eleven och medföljande kartläggning. 
 Likt Mejong uttrycker lärare Metrus också uppfattningar om att 
svenska språket fokuseras på ett sätt som ställer den nyanlända elevens 
kunskaper i skymundan. Metrus, som på deltid arbetar som studiehand-
ledare vid en reguljär skola, har på eget initiativ förändrat sitt sätt att 
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arbeta. Istället för att som tidigare översätta ämneslärarens och elevens 
tal mellan varandra, undervisar Metrus själv eleverna i ämnet på deras 
starkaste språk, för att den egna övertygelsen säger att eleverna inte kan 
vänta med sin ämnesinlärning tills deras kunskaper i svenska räcker till.  
 
Lärare  
Metrus:  det är inte så viktigt med svenskan just nu (.) 

det är bra att de får kunskapen i typ historia 
och geografi 

 

Trots betoning på ämnets betydelse i relation till att eleven lär sig 
svenska, påvisar Metrus också en ambivalens i frågan om vad som bör 
prioriteras. Vid berättandet om ämneslärares osäkerhet inför att under-
visa nyanlända elever och hur de kan uttrycka att de inte kan ge den 
nyanlända eleven den undervisning denna behöver, framhåller lärare 
Metrus att eleven bör sitta med i klassrummet ändå. 
 
Lärare  
Metrus:  jag tycker att det är bra att de är med på lekt-

ionen (…) även om de inte förstår någonting så 
är det bra att de hör svenskan så mycket som 
möjligt 

 

Metrus två uttalanden påvisar både en uppfattning om att eleverna inte 
ska behöva vänta på att utveckla sina ämneskunskaper och att det bör 
prioriteras att de exponeras för svenska språket. Flera rektorer visar likt 
lärare Metrus en ambivalens i frågan om svenska språket som nyckel 
till deltagande i ämnesundervisningen. Rektor L4 berättar om en ambit-
ion att erbjuda elever en kraftigt utökad undervisning i ämnet moders-
mål, eftersom det gynnar deras övriga lärande, men bromsas av att age-
randet inte skulle vara lagligt.  

 
Rektor L4:  tänk vad bra det skulle vara om vi kunde erbjuda 

modersmål som språkval (…) det är ett litet 
drömscenario för mig och det får vi inte så länge 
inte gymnasieskolan kan erbjuda det  

KSR:  mhm okej (.) mm  
Rektor L4:  (---) eh, säg fem gånger så mycket i schemat (.) 

som modersmålsundervisningen nu (.) jag tror att 
det skulle göra skillnad (…) mm (.) och det/ den 
frågan har jag ställt till min chef (.) och vad 
händer då om jag inte bryr mig och jag anordnar 
modersmål som språkval för våra elever  

KSR:  mm  
Rektor L4:  jag erbjuder dem det tre lektioner i veckan sjuan 

åttan nian (.) två lektioner i veckan i sexan 
(.) men det får jag ju inte så länge inte gym-
nasieskolan kan ta vid (.) och det säger Skol-
lagen också (…) men det tror jag skulle vara/ 
det tror jag skulle göra skillnad 
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Genom en syn på svenska språket som nyckel till framgång i skolan 
synliggörs att de nyanlända eleverna anses behöva kompensera för vissa 
upplevda kunskapsluckor för att få tillgång till undervisning. Denna 
uppfattning utmanas genom att rektor L4 istället framhåller att de ny-
anländas andra språk kan utgöra tillgångar, men genom att rektor L4 
upplever makt bakom diskurs (Fairclough, 1992) det vill säga att dis-
kursen påtvingas hen från det omgivande systemet, kan denna inte agera 
utmanande utan bekräftar och omskapar motvilligt den nuvarande dis-
kursen om svenska språket som framgångsfaktor. Flera andra rektorer 
utmanar diskursen genom att uppvisa frustration över att lärare agerar 
inom den. De uttrycker missnöje med lärare som anser att eleverna 
måste kunna svenska för att delta i undervisningen och understryker att 
sådana uppfattningar är bevis för att lärarna inte har förstått sitt upp-
drag.  
 
Rektor L2:  för det kan/ (…) jag upplever ibland att det kan 

vara lätt att säga som undervisande lärare att 
hen eller hen kan inte vara med på NO:n 

KSR:  ja just det  
Rektor L2:  varför inte då (.) nämen därför att jag har ingen 

sva-lärare då (.) nej (.) fast det är ju inte 
svenskundervisning 

 
I analysen av rektor L2:s tal framstår det som sunt förnuft att lärare ska 
kunna undervisa nyanlända elever i sitt ämne och flera andra rektorer 
ger liknande uttryck. Samtidigt säger flera rektorer att de underlättar för 
ämneslärare att undvika ansvar för de nyanlända. Rektor L4 placerar 
emellanåt nyanlända elever i introduktionsgrupp trots att bedömningen 
från mottagningsenheten är att eleven bör inlemmas i klass. På samma 
skola överförs inte heller mentorskapet för de nyanlända eleverna från 
lärarna i introduktionsgrupp till klasslärarna när eleven slussas över till 
klassen, eftersom introduktionslärarna anses ha större vana i kontakten 
med nyanlända elevers vårdnadshavare. Dessa ageranden synliggör 
makten i den diskurs som fokuserar elevens (och dennes vårdnadsha-
vares) avsaknad av kunskaper i svenska språket, istället för att framhålla 
deras kompetenser i andra språk. Trots att rektorerna delvis utmanar 
diskurserna genom att exempelvis lyfta fram elevers andra språk som 
tillgångar, omskapar de den också genom att bekräfta och underlätta för 
lärarna att frånsäga sig ansvar för de nyanlända eleverna. I den dolda 
diskursen uttrycker flera rektorer tankar om att det vore fördelaktigt om 
alla lärare tog ansvar för de nyanlända elevernas lärande och att elever-
nas språk skulle kunna vara en tillgång uttrycker rektor L4, men i prak-
tiken agerar rektorerna inom diskursen om svenska språket som nyckel 
till skolframgång. Inom den möjliggörs inte att avkräva lärare ansvar 
för eleverna. Därmed ges ansvaret till lärare i introduktionsgrupper och 
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svenska som andraspråk och synen på eleven som i första hand inlärare 
av svenska bekräftas.  

7.2 Skolanpassning som nyckel till framgång i skolan 
Den andra diskurs som framträder när aktörerna talar om introduktions-
verksamheten och dess syfte är en som framhåller svensk skola som en 
särskild verksamhet, där viss anpassning av de nyanlända eleverna be-
hövs för att de ska få tillträde. Denna diskurs överlappar delvis diskur-
sen som behandlats ovan, genom att kravet på inlärning av svenska 
språket också kan ses som krav på en typ av anpassning. Diskursen om 
skolanpassning som nyckel till framgång i skolan konstruerar förutom 
behov av svenska språket också behov av socialt och kulturellt beting-
ade förberedelser för de nyanlända eleverna.  
 I elevernas tal om introduktionsverksamheten finns tydliga gemen-
samma nämnare kopplade till en föreställning om behovet av anpass-
ning. Genom det som exempelvis Medea, Lagos och Mehmet framhål-
ler om inskrivningssamtalens innehåll i avsnitt 6.1.3 syns att de upp-
märksammat det lärarna lyft fram gällande ett gott uppförande. Att 
kunna sköta sig beskrivs också av Medea som ett kriterium för att få 
tillgång till reguljär undervisning.  
 
KSR:  vad är det som bestämmer när ni är redo att börja 

i en ordinarie klass 
Medea:  om man kan sköta sig och om man kan lära sig  

 
Elevernas uppfattning om att de anses behöva vissa kunskaper och in-
sikter, innan de anses redo för att delta i reguljär undervisning, bekräftas 
i lärares och rektorers berättande. Lärare Mejong framhåller att lärare 
har förväntningar på ett särskilt beteende, som behöver övas i introdukt-
ionsverksamheten, för att elevens utslussning i reguljär skola inte ska 
skapa konflikter.  
 
Mejong:  att informera om eh (.) alltså skolsystemet (.) 

sopsortering (…) såna där saker som vi tycker är 
viktiga (.) alltså att man/ (…) hur/ på vilken 
sida av vägen man går på (.) såna saker (.) men 
sånt som jag har fått mycket signaler om att ja 
men det här måste ni ta upp 

 
Lärare Mejong utmanar som synes i 7.1 den andra anpassningsdiskur-
sen om svenska språket som nyckel till framgång i skolan, men bidrar i 
det här fallet till att bekräfta en annan anpassningsdiskurs, genom att i 
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mottagningsenhetens introducerande verksamhet erbjuda eleverna så-
dan information om uppförande som hen uppfattat att personalen vid 
reguljära skolor anser att eleverna saknar. Lärare vid reguljära skolor 
förstärker bilden av att nyanlända elever som inte lärt sig skolans för-
väntningar upplevs orsaka hinder för lärare och andra elever.  
 
Lärare  
Skans: ja (.) jag tycker att/ som just nu här på skolan 

vi har så många barn som inte har den här basen 
förstår du? alltså det som vi kanske förväntar 
oss att man har med sig och det är mycket tid 
som går åt till andra saker än undervisning för-
står du (…) bara lära sig det här hur vi sitter 
hur vi gör (.) sådana här vardagliga saker som 
man tog mer tror jag på/ ja i förberedelseklass 

 
En separat förberedande verksamhet anses av Skans vara fördelaktig för 
att nyanlända elever där kan träna på det beteende som förväntas i klass, 
utan att undervisningen för andra elever drabbas. Lärare Skans betonar 
att undervisningssituationen försvårats genom åren, för att andelen av 
elever som hen kallar elever med utländsk bakgrund har ökat. Denna 
uppfattning framhäver normen om den svenska eleven och diskursen 
om att den nyanlända eleven behöver anpassas. 
 Även rektorerna framhåller den svenska familjen och svenska nor-
mer för uppfostran som önskvärda i jämförelse med andra och i flera 
rektorers berättelser formuleras önskningar om att familjerna borde lära 
sig mer om skolans förväntningar på både elever och vårdnadshavare, 
innan eleverna kommer till skolan. Rektor S1 uttrycker:  
 
Rektor S1:  hela familjen skulle vara mer skolifierad (---) 

för jag skulle vilja ha dem och att man inte 
lämnade ut elever/ lämnade Mottagningsenheten 
förrän man hade lärt sig det här att man kommer 
i tid till skolan (.) skolan är det här det 
ställs de här förväntningarna för föräldrarna  

KSR:  mm just det 
Rektor S1:  då är de färdiga att komma ut i skolan   

 
Som tidigare nämnts är det förmågor eller egenskaper, som att komma 
i tid eller att sitta stilla och vara tyst, som lärare och rektorer framhåller 
som signum för en väl anpassad elev. Det som i analys av lärarnas och 
rektorernas tal framträder som sunt förnuft gällande elevernas delta-
gande i undervisning, framhålls som avgörande färdigheter för nyan-
lända elever att ha med sig dit. Antagandet om att detta behöver tränas 
innan deltagande i reguljär klass förstärker diskursen om vikten av an-
passning. Att lära sig dessa förväntningar inom skolverksamheten är 
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svårt, menar rektor S1, särskilt om skolorna har en stor andel elever som 
hen beskriver har utländsk bakgrund.   
 Att döma av aktörernas berättande är de färdigheter utöver svenska 
språket som nyanlända elever anses behöva till viss del kopplade till 
uppförande i klassrummet, men till en del består de av allmänkunskap 
om samhällets förväntningar på en medborgares beteende. Att sådana 
icke skolrelaterade kunskaper prioriteras för den nyanlända elevens 
skolstart tydliggör att eleverna uppfattas som i behov av att kompensera 
för vissa kunskapsluckor och på så vis anpassas till verksamheten. Lä-
rare Mejongs exempel ovan om behovet av att lära sig sopsortering syn-
liggör detta. Trots den vaga kopplingen till undervisning nämns detta 
som betydande för elevernas möjlighet att delta i skolan utan att åsamka 
irritation eller hinder för mottagande lärare eller andra elever. Att kunna 
sopsortera hör till en uppfattning om sunt förnuft och förstärker diskur-
sen om elevens behov av anpassning. 
 Diskursen om anpassning är som synes stark, men utmanas också 
av några aktörer i verksamheterna. Enligt lärare Melin är det inte eleven 
utan mottagande lärare som är i behov av förberedelser, men eleven 
som får genomgå dem för att lärarna ska klara av sitt arbete. Lärarna 
har inte ”rätt tänk”, menar lärare Melin och understryker detta med be-
rättelser om erfarenheter av att nyanlända elever ibland tillfälligt place-
ras i liten grupp när den reguljära klassen ska besöka biblioteket, för att 
den nyanlända eleven inte anses kunna delta i en sådan aktivitet. Flera 
lärare som deltar i studien ifrågasätter att eleverna ska delta i både mot-
tagningsenheten och lokal introduktionsgruppsverksamhet innan de 
slussas ut i klass. Detta beror inte på att de inte anser att eleverna behö-
ver skolanpassning, utan på vad som framstår som en oro för att intro-
duktionsverksamheten kan bidra till negativa effekter i form av exem-
pelvis ofördelaktiga grupperingar mellan elever.  
 Diskursen om skolanpassning framställer eleverna som otillräck-
liga, vilket inte minst märks genom elevernas uppfattning om att gott 
uppförande kan leda till avancemang i introduktionsprocessen. Också 
lärarnas uttryck under inskrivningssamtalen som understryker betydel-
sen av gott uppförande påvisar diskursens ställning. Att beskriva för-
väntningar på uppförande prioriteras som en del i det allra första mötet 
mellan elev och skola. Även att lärare lyfter elevernas behov av att lära 
sig beteenden som i själva verket har liten relevans för deltagande i 
undervisningssammanhang framhäver diskursen.  
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7.3 En omfattande invandring som utmaning 
Den tredje diskurs som framträder, synliggörs i lärarnas och rektorernas 
tal om introduktionsverksamheten, där invandringen som skett till kom-
munen de senaste åren framhålls som en utmaning. Denna diskurs 
hänger samman med diskurserna om svenska språket och anpassning 
som nycklar till framgång i skolan genom ett dialektiskt förhållande 
(Fairclough, 2001) där diskursen delvis konstrueras av och konstruerar 
dem. Diskurserna styr aktörernas syn på invandring som utmaning, ef-
tersom de nyanlända elevernas antal anses vara stort. För att de nyan-
lända eleverna ska passa in i skolan så som lärare och rektorer ser på 
den, behöver de anpassas, särskilt eftersom invandringen varit så stor 
att de nyanlända eleverna utgör en betydande del av elevgrupperna. På 
så vis återskapar även diskursen om invandringen som utmaning de ti-
digare presenterade diskurserna. Lärarnas och rektorernas tal om intro-
duktionsverksamheten leder återkommande in på invandringen som på-
gått till kommunen de senaste åren. Under lång tid har den varit relativt 
omfattande, men den grad till vilken den uppgått de senaste åren besk-
rivs av lärare och rektorer som drabbande.  

 
Rektor L1:  det har blivit too much (.) man drunknar (…) 

inte så att man inte ska hjälpa (.) utan vi 
måste kunna leverera ut mot skolorna och det 
kan vi inte idag (.) då blir det eh (.) då 
skjuter du från höften så att säga (.) det hän-
der ingenting  

 
Enligt rektorerna finns det inte plats i skolorna för alla de elever som 
anlänt till kommunen de senaste åren vilket har lett till att skolplikten 
inte kunnat garanteras. Både rektorerna och lärarna hävdar att skolorna 
inte kan ta emot fler elever, eftersom det blir för trångt i klassrum, kapp-
rum och andra lokaler. Dessutom understryker de att det råder brist på 
studiehandledare och modersmålslärare och att mottagningsenheten 
inte har haft möjlighet att bygga ut sin verksamhet i tillräcklig grad.  
 En av dem som agerar inom diskursen som framhåller invand-
ringen som orsak till ett kaos i skolverksamheten är rektor ME. Denna 
beskriver att invandringen på grund av dess omfattning bidragit till flera 
svårigheter. När kommunen blev varse den kommande invandringen 
förbereddes verksamheten vid mottagningsenheten för att kunna han-
tera hundrafemtio till tvåhundra elever per läsår, berättar rektor ME, 
men det senaste läsåret har enheten behövt undervisa och kartlägga 
sammanlagt ungefär femhundra. 
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Rektor ME:  första tre månaderna var riktigt kaotiska (.) då 
hade vi ju kö på uppåt trettio fyrtio elever som 
fick stå sex sju veckor innan de kom in över 
huvud taget (.) så det var en tuff situation 

 
Situationen har också inneburit att vidareutveckling av former för 
undervisning och kartläggning har behövt bortprioriteras, för att skap-
andet av skolplatser i de reguljära skolorna krävt så stora insatser, po-
ängterar ME.  

 
Rektor ME:  problemet är att grundskolorna börjar bli mer än 

fulla vilket gör att det blir stockning i syste-
met (.) vi fick under slutet av december och in 
på det nya året släppa det mesta för att försöka 
pressa ut elever till skolorna med överlämningar 
och kartläggningar för att skapa plats för nya 
elever 

 
Återkommande beskrivs effekter av invandringen på liknande sätt som 
problematiska av lärare och rektorer i studien. De betonar att segregat-
ionen i staden är allvarlig och hänvisar till bostadsområden där det näs-
tan uteslutande är familjer med utländsk bakgrund som bor, vilket får 
negativa effekter på skolverksamheten, enligt dem. Rektor S1 hävdar 
att svenska familjer och välutbildade utländska familjer flyttar ut, när 
många nyanlända familjer flyttar in. Detta, menar rektor S1, drabbar 
dem som stannar kvar. Elevunderlaget på skolan blir svårare att hantera, 
för att en övervägande del av eleverna är ”språksvaga”. Många saknar 
enligt rektor S1 läskunnighet.  
 
Rektor S1:  vi har procentuellt fler barn med särskilt/ som 

är i behov av särskilt stöd 
KSR:  ja (.) okej 
Rektor S1:  mm (.) både svenska barn och invandrarbarn 

(---) 
Rektor S1:  inte/ eller i våran sjuåringsgrupp alltså (.) i 

ettorna finns det nästan inte en enda läsare (.) 
och det är ju väldigt ovanligt 

 
Rektor S1 beskriver också en problematik som denna menar uppstår när 
för många familjer som beskrivs som familjer med utländsk bakgrund 
samlas i ett bostadsområde. Då skapas en utarmning av förebilder för 
de nyinflyttade familjerna, poängterar S1.  
 
Rektor S1:  vi har inga goda förebilder (.) vi har inga 

goda familjer/ svenska familjer som förebilder 
(.) så här är man som en svensk familj (.) så 
här är vi som svenska föräldrar 
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Inom diskursen om invandring som utmaning möjliggörs endast att se 
olika negativa effekter som invandringen upplevs orsaka. Tendenser till 
utmaning av diskursen syns i några lärares tal när de betonar att fler-
språkiga miljöer och flerspråkig undervisning är en positiv effekt som 
invandring kan leda till. Dock hålls utmaningen tillbaka av lärarnas 
uppfattning om att invandringen i deras fall inte inneburit några gynn-
samma förhållanden, eftersom den är för stor. Lärarna talar om flera 
segregerade områden i staden, i vilka familjerna med svensk bakgrund 
är för få för att skolorna ska kunna sätta samman elevgrupper som kan 
få en stark språk- och kunskapsutveckling. Som tidigare nämnts stärks 
diskursen här. Lärarna uttrycker uppfattningar om att en elevsamman-
sättning där elever som de kallar ”svenska barn” är i majoritet är en 
bättre förutsättning för de nyanlända som ska integreras, för att de 
svenska barnen då betraktas som viktiga förebilder för de nyanlända i 
språk och uppförande. Färre nyanlända ger också möjlighet för eleverna 
att stanna i introduktionsverksamheten tills de är redo att gå vidare, un-
derstryker lärarna. Flera lärare uppfattar sig utsatta för makt bakom dis-
kurs (Fairclough, 1992), det vill säga att de styrs av systemet på ett sätt 
som de inte kan påverka. Uppfattningen sägs av lärarna bero på mot-
tagningsenhetens behov av att frigöra platser för nya barn, vilket enligt 
lärarna bidrar till att eleverna överförs till skolorna utan hänsyn till de-
ras förmågor och framsteg i lärandet. Detta exemplifieras i citatet i av-
snitt 6.2.2 från lärare Skans. 
 Skans uppfattning om att de nyanlända eleverna slussas ut till sko-
lorna på felaktiga grunder både bekräftas och dementeras av lärare Me-
landers utsaga. Melander, som arbetar vid mottagningsenheten, ut-
trycker att elevantalet är större än mottagningsenheten kan hantera och 
behovet av att slussa ut elever är stort. Dessvärre, menar Melander, sä-
ger de flesta skolor nej till att ta emot de elever som behöver slussas ut, 
vilket innebär att många barn får köa länge för att börja i skolan och att 
eleverna som finns i verksamheten ofta får spendera mycket längre tid 
vid mottagningsenheten än de planerade tolv veckorna, några snart ett 
läsår.  
 Segregationen, som den beskrivs, uppfattas drabba skolorna, ele-
verna och det omgivande samhället även på andra sätt, vilket flera av 
lärarna menar gör det svårt för de nyanlända barnen att integreras i sam-
hället. Andra menar att heterogeniteten gällande elevernas skolbak-
grund i klasserna medför risker för att kraven på kunskaper generellt 
sänks, så att undervisningens kvalitet försämras. 
 Rektor ME summerar talet om den stora invandringens negativa 
effekter för kommunen som ”utan tvekan en av de största utmaningar 
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som skolorna i kommunen har ställts inför”. För att lyckas med utma-
ningen bättre än hittills accentuerar rektor ME att det krävs mer pengar, 
utveckling av pedagogik, fortbildning, mer studiehandledning och fler 
pedagoger. Då först kan skolan ge de nyanlända det stöd de behöver för 
att lyckas, betonar rektor ME.  
 Det framgår i rektorernas och lärarnas berättelser att kommunens 
identitet som invandringskommun upplevs drabbande för skolornas 
verksamhet, den enskilde läraren och elevernas integration och lärande. 
Utifrån talet om invandringen kan förstås att lärare och rektorer vill se 
flerspråkiga undervisningsgrupper, om elever med svenska som sitt 
starkaste språk är i majoritet. När så inte är fallet uppfattas situationen 
svårhanterlig på så vis att elevunderlaget upplevs skapa omöjliga förut-
sättningar för att bedriva undervisning som ger goda resultat. Normen 
om klassen tycks bestå av en flerspråkig grupp, förbehållet att elever 
som benämns som ”svenska barn” utgör en majoritet. Endast i en sådan 
klass anses den nyanlända eleven ges goda förutsättningar för att lära 
sig svenska och ett gott uppförande i skolan i enlighet med rådande an-
passningsdiskurser som beskrivits i avsnitten ovan. 

7.4 Omsorg om den nyanlända eleven 
Den fjärde diskurs som framträder i de vuxna aktörernas berättande är 
en omsorgsdiskurs. Den synliggörs i samtal med lärare och rektorer i 
talet om att vilja erbjuda de nyanlända eleverna en trygg och god start 
på skoltiden i Sverige och en utbildning som ger goda möjligheter att 
lyckas i livet, vilket återkommer som ämne i samtalen med dem. De 
nyanlända eleverna utmanar till viss del denna diskurs genom att ut-
trycka individuella uppfattningar om huruvida de känner behov av om-
sorg eller inte.  
 Eftersom familjerna, som rektor L1 uttrycker det, ”inte kan hjälpa 
att de har hamnat här” och så mycket i elevernas och familjernas tillvaro 
är nytt, blir vikten av att erbjuda en trygg start extra betydande, under-
stryker rektorer och lärare. 
 Mottagningsenhetens verksamhet kan enligt lärarna och rektorerna 
bidra till en inledande upplevelse av trygghet för de nyanlända eleverna 
och deras familjer, vilket också lyfts fram som ett av enhetens betydel-
sefulla syften. Inskrivningssamtalen framhålls som viktiga i detta avse-
ende, men enligt lärarna och rektorerna är hela vistelsetiden i enhetens 
verksamhet tänkt att bidra till en trygg start för eleven i det nya skolsam-
manhanget. Lärare Melander tror att introduktionen såsom den inleds 
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med en första tid vid en central mottagningsenhet är fördelaktig för ele-
vernas trygghets skull.  
 
Lärare Melander: det här att de ska känna sig trygga (…) och 

(.) ja det tror jag är a och o (.) och att man 
får en bra relation (.) med eleven (.) för det/ 
och ja (.) att man har positiv (.) en positiv 
anda  

KSR:  mm  
Lärare Melander: att de tycker det är roligt (.) det tror jag  

(---)nej men det tror jag är bra (.) att de får 
komma och landa (.) få ett ställe först där de 
får/ i lugn och ro får/ (…) ja lära sig hur 
svenska skolan fungerar 

 

Att eleven ska få känna trygghet i skolstarten poängteras återkom-
mande. Även på de reguljära skolorna uppmärksammas de nyanlända 
elevernas förutsättningar för att känna trygghet och olika åtgärder be-
skrivs ha vidtagits för att erbjuda dem detta. Personer har anställts för 
att möta nyanlända elever på bussen och följa dem till sina klasser vid 
skoldagens början. Rektor S1 berättar att det vid dennas skola finns en 
person anställd med särskilt ansvar för att svara på nyanlända elevers 
frågor om exempelvis vad maten i skolbespisningen innehåller, för att 
eleverna ska slippa oroas över matsituationen. Personerna ifråga ska 
också vara ett stöd i andra situationer under skoldagen där eleven annars 
kan känna sig osäker på vilka rutiner eller regler som gäller.  
 Ytterligare uttryck för att elevernas upplevelser av trygghet är upp-
märksammade av lärare och rektorer är deras beskrivningar av vad som 
avgör när en elev är redo att slussas över från introduktionsgrupp till 
reguljär klass. På flera skolor sker överflyttningen enligt aktörernas ut-
sagor, utifrån en uppfattning om när eleven ifråga själv verkar trygg 
med att byta grupp. Rektor L1 exempelvis, som förordar en direkt 
inslussning i reguljär klass, poängterar att eleven har möjlighet att få en 
första vecka tillsammans med skolans sva-lärare innan inslussning i den 
reguljära klassen, om eleven verkar otrygg inför deltagandet i den nya 
klassen.  
 Som ett implicit uttryck för de vuxna aktörernas hänsyn till de ny-
anlända elevernas trygghet kan talet om elevernas möjligheter till iden-
titetsskapande uppfattas. Detta tar sig uttryck i exempelvis rektor L3:s 
tal om introduktionsverksamheten. L3 betonar elevens möjlighet till 
identitetsskapande som en anledning till att ha en introduktionsgrupp 
på skolan, där eleven får delta en tid efter utslussning från den centrala 
mottagningsenheten. Rektor L3 saknar ibland de förberedelseklasser 
som tidigare fanns, där eleverna spenderade en längre sammanhållen 
tid och fick all sin undervisning, istället för att delta med andra grupper 
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i praktiskestetiska ämnen. Rektor L3 tror att en sådan organisation var 
bättre på grund av dess tydliga identitet.  
 
Rektor L3:  jag kan ibland när jag ser introgrupperna sakna 

litegrann av förberedelseklasserna (.) att det 
var en klass där man hade sin tillhörighet och 
då fick de ju alla prestämnena i den klassen 

KSR:  ja just det  
Rektor L3:  mm (…) för nu blir det lite att man säger att du 

ska få ha idrott i din RIKTIGA klass (.) jamen 
vad är det här jag sitter i då(.) är den inte 
riktig då (.) och så i samma andetag de blir så 
segregerade när de ska gå i den där lilla gruppen 
(.) ja det är klart att de blir om man behandlar 
den som att den är sämre värd och bara pekar ut 
den riktiga klassen som målet som de ska nå till 

KSR:  ja just det  
Rektor L3:  förberedelseklassen hade en identitet på ett an-

nat sätt 
  
Rektors vilja att erbjuda eleverna möjlighet till ett identitetsskapande 
kan tolkas som ett uttryck för att prioritera elevernas trygghet och som 
en vilja att ge omsorg.  
 Parallellt med lärares och rektorers uttryck för de nyanlända ele-
vernas behov av trygghet och introduktionsverksamhetens roll i skap-
andet av denna, ger eleverna själva en beskrivning som nyanserar bil-
den. Några elevaktörer bekräftar de vuxna aktörernas uppfattning om 
ett initialt behov av trygghet. Eleverna menar att en första tid i intro-
duktionsverksamheten har varit positiv för att den erbjudit möjlighet att 
lära sig lite svenska innan skolstart. Medea nämner också att introdukt-
ionen varit en hjälp för att träna på ett uppförande som förväntas i sko-
lan, vilket hon säger har känts bra.  
 Flertalet av elevaktörerna utmanar dock diskursen, genom att 
hävda dels att andra värden än trygghet varit viktigare för dem själva i 
skolstarten, dels att tryggheten känts mer påtaglig i de reguljära klasser 
de kommit till efter genomgången introduktion. Lagos är en av dem 
som upplevt att introduktionstiden inte varit givande för honom. Han 
uppfattar att den har hindrat honom från att lära sig svenska.  
 
Lagos:  jag ville börja i svensk skola och träffa svenska 

personer för att lära mig svenska 
 
Introduktionsverksamheten har enligt eleverna inneburit en distans till 
jämnåriga med svenska som starkaste språk, liksom en brist på svensk-
talande lärare att tillgå, vilket framhålls som ett hinder i deras skolin-
troduktion.  
 Också Legolas och Labans berättelser står som kontrast till lärares 
och rektorers uppfattning om introduktionen som en viktig trygghet för 
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eleverna i det nya sammanhanget. För Laban tycks trygghet ha haft en 
underordnad roll i förhållande till de möjligheter han sett att skapa nya 
kontakter. Eftersom barnen i den reguljära klassen i högre grad än i in-
troduktionsverksamheten varit okända för honom, hade han velat börja 
där tidigare än han gjorde, eftersom situationen erbjöd en möjlighet att 
få nya kompisar. Legolas å sin sida, uttrycker att den sociala trygghet 
han vid intervjutillfället känner är viktig för honom, men att den infun-
nit sig först när han började i den reguljära klassen, eftersom han upp-
levt att han befunnit sig i en utsatt position i introduktionsverksamheten.  

7.5 Sammanfattande diskussion  
Inom introduktionsverksamhetens praktik existerar ett flertal diskurser 
som påverkar varandra genom bekräftelser och utmaningar. Inom en 
diskurs kan flera andra rymmas, men de existerar också parallellt eller 
överlappar varandra. I detta kapitel har ett antal av dessa diskurser, som 
framträtt i aktörernas tal om introduktionsverksamheten, lyfts fram. De 
har alla på något sätt inverkan på varandra och några sammankopplas 
med hjälp av gemensamma utgångspunkter i större övergripande dis-
kurser. Alla verkar de också konstruerande för aktörerna på de nivåer 
som Fairclough identifierar som skapandet av social identitet, social re-
lation och kunskaps- och trossystem (1992).  
 Utifrån det som aktörerna särskilt framhåller i talet om introdukt-
ionsverksamheten och vad de i dessa frågor anser vara sunt förnuft 
framträder särskilt två diskurser som styr och styrs av aktörerna. Dessa 
två har benämnts svenska språket respektive skolanpassning som nyck-
lar till framgång i skolan. Dessa diskurser har till synes stort inflytande 
över samtliga aktörer, vilket inte bara synliggörs genom lärarnas och 
rektorernas uttryck för vikten av att de nyanlända eleverna är väl anpas-
sade enligt de normer diskurserna konstruerar, utan också genom att 
eleverna, som är nya i sammanhanget, uttrycker sin medvetenhet om 
och anpassning till dessa krav. Dessa två anpassningsdiskurser tycks 
vara grundade i samhällsideologier, som formulerar kraven på anpass-
ning av eleverna som sunt förnuft (Fairclough, 2001). Aktörerna utma-
nar i låg grad diskursernas perspektiv på eleverna som varande i behov 
av anpassning. De nyanlända eleverna utmanar dem på ett sätt genom 
att framhålla sig själva som kompetenta och behövda individer i sitt 
sammanhang utanför skolans praktik. De utmanar också diskurserna 
genom att understryka att kunskapsluckorna som diskurserna identifie-
rar inte nödvändigtvis behöver kompenseras innan inträde i reguljär 
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klass, utan att reguljär klass kan behövas för att dessa ska kunna fyllas. 
De nyanlända elevernas utmaning av normen att det svenska språket 
behövs innan deltagandet kan påbörjas utmanar dock inte diskursen 
nämnvärt, eftersom grundantagandet om att anpassning i form av inlär-
ning i svenska som primärt mål kvarstår.  
 Ett flertal andra diskurser har också tagit form och behandlar olika 
hinder eller utmaningar som aktörerna uppfattar i introduktionsverk-
samheten. I samtliga av de diskurser som utkristalliserats syns större 
diskurser påverka. Här kan skoldiskurser eller samhällsdiskurser, som 
skapas av läroplan och forskning liksom media, politik och allmän sam-
hällsdebatt anas som utgör makt bakom diskurs för aktörerna i praktiken 
(Fairclough, 2001). De vuxna aktörernas aktörskap inom en diskurs om 
invandringen som utmaning relaterar till normer som dessa omgivande 
diskurser bidrar med. I praktiken syns effekten för de vuxna aktörerna 
i hög grad bli en syn på introduktionsverksamheten som en verksamhet 
där de nyanlända eleverna kan och bör komplettera sina kunskaper för 
att kunna leva upp till skolans förväntningar innan de inträder i dess 
praktik.  
 Denna uppfattning står dock inte obestridd. Diskursen om svenska 
språket som nyckel till framgång i skolan är stark, men utmanas exem-
pelvis av ett antal lärare och rektorer, som vill framhäva eleverna som 
bärare av tillgångar, eller som elever med samma rättigheter som andra 
barn att utvecklas inom alla ämnesområden. Kommunens introdukt-
ionsverksamhet för nyanlända elever, så som aktörerna beskriver i in-
tervjuerna att den organiserats, kan sägas utgå från en syn på den nyan-
lända eleven ur ett tillgångsperspektiv. En organisation där en särskild 
enhet skapats för kartläggning av elevens tidigare kunskaper, ger signa-
ler om att den nyanlända eleven förväntas bära på tillgångar som är vär-
defulla för formandet av den fortsatta skolgången. Kommunen kan med 
denna nya introduktionsverksamhet anses ha tagit ett steg på organisat-
ionsnivå mot en utgångspunkt i ett perspektiv där eleverna anses ha 
kunskaper som bör tas tillvara. I praktiken möjliggör dock diskurserna 
om anpassning endast att den nyanlända eleven uppfattas vara i behov 
av att genomgå olika former av anpassning för att kunna delta i ämnes-
undervisning och därmed utgör den nya organisationen ingen diskurs-
brytande skillnad i praktiken. 
 Med utgångspunkt i diskurserna om elevernas behov av anpassning 
formas en diskurs om omsorg inom vilken lärarna och rektorerna age-
rar. Diskursen synliggör lärares och rektorers omtanke och goda vilja 
att hjälpa de nyanlända eleverna till en trygg skolstart i det för dem nya 
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sammanhanget, men inom de andra diskurserna som identifierats for-
mas omsorgen till att hjälpa eleverna att anpassa sig, eller skapa trygga 
miljöer för eleverna på andra platser än inom den reguljära undervis-
ningen, som enligt anpassningsdiskurserna bedöms som svår och 
otrygg.  
  I kapitel åtta tas analysen vidare till att behandla det tredje steget i 
processen där forskningsfrågan om aktörernas positionering i relation 
till introduktionsverksamheten och varandra behandlas.  
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8. Positioneringsprocesser inom 
introduktionsverksamheten  

I tidigare resultatkapitel har diskurser som synliggjorts när aktörerna 
samtalat med mig om introduktionsverksamheten lyfts fram. Hur dis-
kurserna bekräftas och reproduceras, eller utmanas och omskapas ge-
nom aktörernas tal har också behandlats. Fokus för detta kapitel är hur 
aktörerna positionerar sig själva och varandra inom introduktionsverk-
samheten. Positioneringsprocesser som synliggörs i materialet behand-
las för att undersöka hur diskurser som dominerar praktiken tycks på-
verka aktörernas relationer till varandra och hur dessa i sin tur påverkar 
praktiken. För att undersöka detta har det tredje och fjärde steget i ana-
lysprocessen som beskrivs i avsnitt 5.6 genomförts.  
 I kapitlet presenteras positioneringsprocesser i relation till de dis-
kurser som tidigare identifierats. Även om en aktör sällan agerar inom 
ramen för en diskurs, kommer kapitlet att organiseras utifrån de diskur-
ser som tidigare presenterats. Diskurserna möjliggör vissa positioner 
vilka blir relevanta att undersöka här. Detta innebär dock inte att andra 
positioneringar inte existerar i den verksamhet som studerats, men att 
en avgränsning har gjorts utifrån de dominerande diskurser som identi-
fierats.  

8.1 Positioneringsprocesser inom diskurserna om 
svenska språket och anpassning som nycklar till 
framgång i skolan  

I följande avsnitt beskrivs positioneringsprocesser som sker när aktö-
rerna agerar inom diskurserna om svenska språket och anpassning av 
beteende som nycklar till skolframgång. Först synliggörs hur eleverna 
positionerar och positioneras inom dessa diskurser. Sedan följer en pre-
sentation av positioneringsprocesser som lärare och rektorer driver 
inom diskurserna. Slutligen synliggörs positionering inom dold diskurs. 
 I analysen synliggörs hur diskurser inom en skolverksamhet inver-
kar på en nyanländ elevs uppfattning om sin egen position i förhållande 
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till andra aktörer och verksamheten i stort. I förhållande till tiden före 
skolstart positionerar eleverna sig själva som kompetenta personer, med 
stark drivkraft och höga målsättningar. De litar till sin förmåga att lära 
och kompetens att hjälpa andra, både vuxna och barn, på olika sätt.  
 När samtalet övergår till att handla om skolstarten och den intro-
duktion till skolan som nyanlända elever deltar i synliggörs att de ut-
trycker sig inom diskurserna om svenska språket och anpassning av 
uppförande som nycklar till skolan. Såväl elever som deltagit några 
veckor i skolverksamheten som de som deltagit i över ett år agerar inom 
dessa diskurser och positionerar sig själva som elever i behov av att 
komplettera sina kunskaper och färdigheter med svenska språket och ett 
visst uppförande som inom diskurserna framstår som nödvändigt för 
deltagandet i reguljär undervisning. Enligt det eleverna berättar har de 
blivit varse en positionering av sig själva i förhållande till praktiken, i 
det första mötet med lärarna vid mottagningsenheten, vid inskrivnings-
samtalet.  
 I fråga om elevernas positionering av sig själva i förhållande till 
anpassning som nyckel till framgång i skolan kan deras upplevelser av 
delaktighet i beslut om introduktionsprocessen framhållas. När eleverna 
berättar om sin tillgång till information och delaktighet i beslut om sin 
introduktionsväg visar analysen att de flesta antar en position som lätt-
anpassliga. Många av eleverna uttrycker inom den dolda diskursen att 
de inte har någon information gällande sin introduktionsväg till skolan, 
trots att de befinner sig mitt i den. Trots flerfaldiga exempel på att ele-
verna erbjudits bristande möjligheter att påverka sin introduktion ut-
trycker de få ifrågasättanden. Detta kan tolkas som acceptans av situat-
ionen från deras sida och ett sätt att visa sig anpassad på, utifrån en 
uppfattning om att det är den position som är önskvärd. 
 Lärare och rektorer agerar också inom diskurserna om svenska 
språket och anpassning av beteende som nycklar till skolframgång och 
positionerar därigenom de nyanlända eleverna i relation till de förvänt-
ningar på eleverna som diskurserna formulerar. Eleverna identifieras av 
lärare och rektorer i första hand som elever i svenska språket och som 
elever i behov av förebilder för uppförande i skolan. Utifrån denna po-
sitionering erbjuds eleverna reducerad ämnesundervisning till förmån 
för undervisning i svenska liksom information om önskvärda beteenden 
i skolan. Individualisering av tiden i introduktionsverksamhet utgår där-
med i huvudsak från hur snabbt eleven tycks lära sig svenska och sko-
lans normer, istället för att undersöka vilka ämnen som skulle passa ele-
ven att delta i redan från start. Positioneringen av eleverna ger lärarna 
utgångspunkter för att positionera sig själva. I relation till elevernas 
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uppfattade behov identifierar lärarna sig själva som ansvariga eller icke 
ansvariga för att uppfylla behoven, exempelvis genom att bedöma sig 
själva som ansvariga för språkinlärning eller inte. 
 Utifrån en läroplansdiskurs där nyanlända elever framhålls ha 
samma rätt till utbildning som andra elever positionerar rektorerna sina 
lärare som bristande i ansvar, kunskap och vilja för att de visar vilja att 
avsäga sig ansvar för undervisning av de nyanlända. Rektorerna posit-
ionerar sig gentemot lärarna som bärare av mer kunskap om nyanlända 
och ett sunt förnuft i förhållande till praktiken. Samtidigt stöttar rektorer 
lärarna i att frigöra sig från ansvar för de nyanlända eleverna, genom att 
möjliggöra för dem att överföra ansvar för undervisning och mentor-
skap på andra lärare.     
 Personalen som arbetar vid mottagningsenheten utmanar diskur-
serna om anpassning genom att uttrycka ett missnöje med hur reguljära 
skolor ser på och tar emot nyanlända elever. De framhåller i den dolda 
diskursen elevernas rätt till delaktighet liksom reguljära skolors bris-
tande förståelse av elevernas kompetenser och behov. Lärarna och rek-
tor vid mottagningsenheten positionerar på så vis de nyanlända eleverna 
som bärare av tillgångar med rätt att få förvalta dessa som utgångspunkt 
för vidare lärande i skolan. De positionerar också reguljära skolor som 
bristande i sin kunskap om nyanlända elevers behov, liksom de i kon-
trast positionerar sig själva som bärare av kunskap inom området. Den 
utmaning av diskurs som mottagningsenhetens aktörer iscensätter 
tycks, liksom rektorernas utmaning mot sina lärare, utgå från en större 
skoldiskurs, formulerad i läroplan (Lgr 11) och Skolverkets allmänna 
råd (2016). Genom analysen av intervjumaterialet framstår det som om 
dessa utmaningar i synnerhet sker inom en dold diskurs och att de fak-
tiska åtgärderna som de vidtar för de nyanlända eleverna i praktiken i 
huvudsak utgår från diskurserna om svenska språket och anpassning 
som nycklar, som också är de diskurser som skolornas lärare och rekto-
rer agerar inom. Analysen påvisar en överlappning av omsorgsdiskur-
sen i detta fall, där goda intentioner hos mottagningsenhetens personal 
om att rusta eleverna för en positiv inskolning i reguljär verksamhet 
bidrar till att de bekräftar och förstärker anpassningsdiskurserna, trots 
avsikter att motverka dem.    
 Lärarna i reguljär skola positionerar som nämnts de nyanlända ele-
verna främst som inlärare av svenska språket och med behov av inform-
ation om förväntat beteende. På så vis framstår det som om de nyan-
lända eleverna positioneras av lärarna som otillräckliga i sin kompetens 
för deltagande i skolan. När eleverna väljer att umgås endast med andra 
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elever som talar samma språk och också väljer att tala detta språk istäl-
let för svenska, visar analysen att lärarna kan uppleva att maktförhål-
landen utmanas av eleverna. Lärarna uttrycker på flera sätt att alltför 
många nyanlända elever, eller elever med ”utländsk bakgrund” är ne-
gativt för en skola och att det exempelvis känns viktigt att förebygga att 
för många elever med samma starkaste språk undervisas i samma grupp, 
eftersom eleverna annars kan välja att undvika användning av svenska 
språket.  
 Lärarna och rektorerna vid reguljära skolor framhåller sig själva 
som drabbade, eftersom de anser att mottagningsenhetens förberedelser 
av eleverna är bristande. I analysen av materialet syns att vissa ageran-
den inom den diskursiva praktiken kan tolkas som sätt att utmana mot-
tagningsenhetens lärare om maktförhållanden som de andra lärarna och 
rektorerna uppfattar att de utsätts för. Detta tar sig bland annat uttryck 
genom bedömning av kartläggningen som irrelevant och omprövningar 
av rekommendationer som mottagningsenhetens lärare gjort om 
huruvida de nyanlända eleverna bör slussas in i reguljära klasser.  

8.2 Positioneringsprocesser inom omsorgsdiskursen 
Detta avsnitt behandlar aktörernas positioneringsprocesser inom om-
sorgsdiskursen. Här börjar avsnittet med en beskrivning av spänningar 
som skapas mellan aktörer inom reguljära skolor och mottagningsen-
heten. Detta följs sedan av en redogörelse för hur omsorgdiskursen 
inom dold diskurs blir medel för att positionera sig gentemot andra ak-
törer och forskaren.  
 Som utmaning av diskurserna om svenska språket och anpassning 
som nycklar till framgång i skolan och också under agerande inom om-
sorgsdiskursen tilldelas rektorer och lärare vid reguljära skolor av per-
sonalen vid mottagningsenheten en position som bristande i sitt utfö-
rande av introduktionen. Detta sker genom uttalanden om skolornas 
bristande rutiner gällande att ta emot och använda sig av kartläggning-
arna av elevernas kunskaper, liksom att ta emot de nyanlända eleverna 
på ett sätt som ger eleverna rätt stöd. Att detta behandlas som agerande 
inom omsorgsdiskursen beror på aktörernas sätt att understryka att lä-
rarnas bristande kunskap kan hindra elevernas utveckling, då den från-
tar dem möjligheter att delta i skolpraktiken. För lärare och rektor vid 
mottagningsenheten ger den dolda diskursen utrymme för att uttrycka 
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en oemotsagd uppfordring gentemot skolorna, om att de behöver förbe-
reda sig bättre för att ta emot elever som inte uppfyller de önskningar 
som lärarna eventuellt har på en elev.  
 Även lärarna och rektorerna i reguljära skolor agerar inom om-
sorgsdiskursen på liknande sätt. De upplever, vilket också redan 
nämnts, att mottagningsenhetens personal inte erbjuder dem det de be-
höver för att i sin tur kunna erbjuda eleverna en god start på skolgången. 
Lärarna i reguljära skolor förstärker sina positioner gentemot mottag-
ningsenhetens personal genom ett agerande inom omsorgsdiskursen 
som pekar på att de brister som mottagningsenhetens arbete upplevs in-
nehålla sägs drabba de nyanlända eleverna och kunna skada deras själv-
förtroende. De nyanlända eleverna antas av rektorerna vilja delta i de 
reguljära klasserna, för att, som rektor L1 betonar, kunna få en skol-
identitet. Rektor L1 uttrycker omsorg om eleven och positionerar sig 
som omtänksam gentemot eleverna i fråga genom att bry sig om deras 
möjligheter till skolidentiteter, men gör detta på bekostnad av introdukt-
ionsverksamheten. Denna kan enligt rektor L1 inte erbjuda eleverna en 
intressant identitet likvärdig andra elevers. Det synliggörs genom ana-
lysen av aktörernas positioneringsprocesser att det ofta är omsorgsdis-
kursen som är utgångspunkt för positionering inom den dolda diskur-
sen. Rektorer framhäver exempelvis för mig sin goda inställning till de 
nyanlända eleverna genom att tala om hur de tycker synd om dem och 
förstår att de har det svårt. En rektor berättar hur hen får ta emot kritik 
från sina lärare för att hen välkomnar nyanlända till skolan, men att 
denna gärna gör det för de nyanländas skull, eftersom ”de inte kan 
hjälpa att de hamnat här.” På så vis positionerar rektorn sig inför fors-
karen (mig) som god medmänniska, trots att dennas verksamhet kanske 
kan ha framstått för mig som bristande i mottagandet av de nyanlända 
under intervjun. 
 Lärarna själva ger dock flera exempel på hur de agerat för någon 
nyanländ elevs bästa på bekostnad av sin egen situation. Lambert som 
är lärare i en reguljär klass har exempelvis på eget bevåg tagit elever 
från introduktionsgruppen och integrerat dem i sin egen klass, för att 
miljön i introduktionsgruppen upplevts som ”skadlig” för eleverna. 
Lambert säger att det är svårt att stötta en nyanländ elev i den reguljära 
klassen, men är av uppfattningen att det omöjligt kan bli sämre än i 
introduktionsgruppen. Därmed offrar Lambert till synes sin egen be-
kvämlighet för elevens väl och genom att tala om den stärker hen inom 
den dolda diskursen sin position som omsorgsfull och ansvarstagande 
lärare.  
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8.3 Positioneringsprocesser inom diskursen om en 
omfattande invandring som utmaning 

I detta avsnitt presenteras först positioneringsprocesser som drivs av lä-
rare och rektorer i reguljära skolor och som innefattar dem själva och 
de nyanlända eleverna (och familjerna). Därefter beskrivs hur lärare och 
rektorer inom diskursen utmanar varandra om positioner på olika sätt. 
Slutligen ges en kort beskrivning av de nyanlända elevernas positioner-
ing inom diskursen.  
 Parallellt med positioneringsprocesser inom diskurser om anpass-
ning på olika sätt och om omsorg framhåller lärare och rektorer också 
sig själva som utmanade och i viss mån drabbade genom diskursen om 
en omfattande invandring som utmaning. I intervjuer med lärarna och 
rektorerna synliggörs agerandet inom denna diskurs genom exempelvis 
uttryck för den svårighet som många nyanlända elever i en grupp eller 
på en skola beskrivs utgöra. Lärare och rektorer understryker att många 
nyanlända elever tillsammans försämrar en skolas möjligheter att 
lyckas med sin undervisning och arbetsro på flera sätt. De elever och 
familjer som i flera aktörers tal tillsammans med nyanlända beskrivs 
som personer med utländsk bakgrund positioneras här som drabbande 
för en skola och ett område.  
 I lärares tal, beskrivs som redan nämnts, en uppfattning om att de 
nyanlända eleverna kan utmana maktförhållanden i skolpraktiken när 
de delas in i separata grupper i vilka de kan tala andra språk än svenska. 
Diskursen om den stora invandringen som utmaning riskerar att för-
stärka upplevelsen av detta som ett problem för verksamheten, som kan 
anses behöva kontrolleras för att inte växa. Ett behov av att kontrollera 
elevgrupper med många nyanlända elever kan då skapas inom diskur-
sen, som kan motverka den trygghet för eleven som omsorgsdiskursen 
sätter ut riktmärken för. 
 Inte bara elever upplevs utmana positioner inom diskursen om in-
vandring som utmaning. Lärare och rektorer utmanar också till synes 
varandra. I samtalen med rektorerna framträder en bild av lärare som 
stressas av att ha nyanlända elever i sin undervisning och därmed utma-
nar sina rektorer eller andra lärare om ansvaret för eleverna. Här över-
lappas diskursen om invandring som utmaning av diskursen om 
svenska språket som nyckel till framgång i skolan. Vissa lärare posit-
ionerar sig starkt bekräftande av diskursen om invandringen som utma-
ning och diskurserna om anpassning och uppfattas därmed av rekto-
rerna göra aktivt motstånd mot att låta nyanlända elever delta i deras 
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undervisning. Rektorerna uppfattar att dessa lärare begränsas i sitt upp-
drag av rädslor för att göra fel och positionerar återigen lärarna som 
bärare av brister. Erfarenhet av att undervisa nyanlända elever är en av-
görande faktor för lärarnas inställning till uppdraget, menar rektorerna 
och lärarna framstår i rektorernas tal som oupplysta, för att de exempel-
vis inte förstår att deras grupper redan är och måste vara heterogena.  
 Lärarna och rektorerna vid reguljära skolor positionerar sig som 
drabbade inom diskursen och personalen vid mottagningsenheten kon-
trasteras mot dem som orsak till delar av problematiken, för att de inte 
upplevs bidra med den information som skolorna behöver om de nyan-
lända eleverna. På så sätt stärker aktörerna vid reguljära skolor sina po-
sitioner som drabbade av faktorer de inte själva kan påverka. 
 Förutom att aktörer inom diskursen upplevs drabbade av varandra 
positionerar sig rektorerna också som drabbade av invandringen som 
fenomen, genom att uppfatta sig utsatta för att vara rektor för ”fel” 
skola. Rektorer med få nyanlända i sina skolor menar att andra skolor 
har det lättare i mottagandet för att de har anledning att satsa på kom-
petensutveckling och rekrytering som är riktad mot undervisning av ny-
anlända elever. Rektorer med många nyanlända är av omvänd uppfatt-
ning. De betonar att deras skolors elevunderlag försvårar för nyanlända 
elevers etablering, genom att erbjuda för små möjligheter till umgänge 
med vad de kallar ”svenska barn” och familjer.  
 Bland eleverna i studien framträder diskursen om invandring som 
utmaning blygsamt. Enstaka uttryck för att den stora invandringen som 
pågått under elevernas allra första tid i landet är synliga. I något enstaka 
fall uttrycks den väntan på skolstart som för många elever blivit mycket 
lång som en utmaning. De allra flesta betonar dock att tiden varit posi-
tiv, eller åtminstone möjlig att nyttja för lärande inför skolstarten på 
egen hand. Elevernas positionering av sig själva som kompetenta och 
drivna individer, eliminerar upplevelsen av invandringen och exempel-
vis den påföljande väntetiden inför skolstarten som negativ.  

8.4 Sammanfattning 
I kapitlet har den tredje forskningsfrågan om hur aktörerna positionerar 
sig själva och varandra inom den diskursiva praktiken besvarats. Ka-
pitlet visar att de olika diskurserna som framträtt i materialet skapar 
spänningar inom praktiken som påverkar aktörernas positioneringspro-
cesser.  
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 I kapitlet synliggörs att de nyanlända eleverna positionerar sig 
själva som kompetenta och drivna individer, till dess att de uppfattar sig 
själva positionerade inom praktiken av andra aktörer. Enligt Goffman 
(1970) sker positionering som förhandling om de positioner som upp-
fattas vara tillgängliga. De positioner eleverna uppfattar sig bli till-
skrivna stämmer i låg grad överens med den egna identifieringen av 
dem själva, men trots det accepterar de den position de tilldelas som 
individer med behov av olika typer av stöd och omsorg. Enligt Goff-
mans teori tyder det på en känsla hos eleverna av att det är den position 
som finns tillgänglig i praktiken. Eleverna framställer genom att inte 
utmana positioneringen sig själva som medgörliga och accepterande 
deltagare i praktiken, samtidigt som lärarna och rektorer i reguljära sko-
lor ändå positionerar sig som utmanade av eleverna på flera sätt, vilket 
skapar ett behov hos dem av att kontrollera barnens tillgång till makt.  
 De diskurser som existerar i praktiken bidrar på olika sätt till spän-
ningar mellan de aktörer som befinner sig där. Förutom att makt upp-
levs som att den förhandlas mellan vuxna aktörer och elever, framträder 
i de utsagor som görs av både mottagningsenhetens aktörer och regul-
jära skolors rektorer och lärare att de positionerar varandra utifrån be-
hov av att själva ta den minst hotfulla positionen (Goffman, 1970). I 
den dolda diskurs som intervjusituationerna utgör uttrycker samtliga 
vuxna aktörer sådant som kan tolkas som tecken på omsorg och med-
känsla för de nyanlända. Samtidigt uttrycker de sådant som kan tydas 
som en upplevelse av att vara utsatt för granskning av mig som forskare 
och att de därmed har ett uppdrag att svara för introduktionsverksam-
hetens kvalitet. Detta tycks skapa behov av att förklara introduktions-
verksamhetens upplevda tillkortakommanden genom att positionera 
andra som ansvariga för elevernas introduktion och lärande. Detta har 
bidragit till ett forskningsmaterial där motstridiga uppfattningar ut-
trycks bland mottagningsenhetens och de reguljära skolornas aktörer 
om vilka som gör, och bör göra, vad i introduktionen och samtidigt att 
de många nyanlända familjerna framhålls som orsak till en ohållbar 
skol- och samhällssituation.        
 Med denna sammanfattning avslutas nu den andra delen av texten, 
som behandlat studiens resultat. I nästa del tas texten vidare genom en 
diskussion om det viktigaste som framträtt, med utgångspunkt i studi-
ens syfte och teoribakgrund.  
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9 Diskussion  

Diskussionskapitlet inleds här med en reflektion om genomförandet, i 
synnerhet vad diskurs som teori och metod tillfört studien. Sedan följer 
en diskussion om de resultat som framkommit och vad de tillför befint-
lig kunskap om introduktionsverksamhet för nyanlända elever.   

9.1 Reflektioner kring genomförande 
I studien som presenteras här har en introduktionsverksamhet för unga 
nyanlända elevers introduktion till svensk skola undersökts som en dis-
kursiv praktik genom analys av rektorers, lärares och nyanlända elevers 
utsagor om sina erfarenheter av att delta i en sådan verksamhet. I textens 
inledning poängterades svensk skolas utmaningar med att möta nyan-
lända elevers behov, så att de kan nå gymnasiebehörighet efter avslutad 
grundskola. Syftet med studien har varit att utveckla kunskap om skol-
introduktion för nyanlända elever för att skapa förståelse för vad som 
bidrar till att de nyanlända, även om de anländer under tidiga skolår, i 
så mycket lägre grad än andra elever når tillräckliga betyg i grundskolan 
för vidare studier.  
 Efter vägen i arbetet med studien framträdde Faircloughs diskurs-
begrepp (1992, 2001) för mig som betydelsefullt. Genom diskurs blev 
det möjligt att förstå lärares och rektorers sätt att möta och introducera 
nyanlända elever. I den här studien har det visat sig att rektorer och 
lärare, trots ett stort mått av omsorgskänsla och god vilja ändå kan be-
möta de nyanlända eleverna på sätt som kan sägas strida mot gällande 
styrdokument som slår fast elevernas rätt till likvärdig utbildning och 
tidigare forskning om framgångsrik undervisning för elever som lär sig 
om och på ett nytt språk samtidigt. Genom teori om diskurs kunde pa-
radoxerna i detta bli begripliga.  
 Faircloughs teorier om diskurs (1992, 2001) har utgjort grunden för 
analysen av materialet. Genom att analysera diskurs skapas stabilitet i 
resultaten av studien när tillfälliga omständigheter i den studerade prak-
tiken varierar mycket. Utan att förhålla sig till ett diskursivt ramverk 
skulle erfarenheterna som aktörerna i studien delar med sig av kunna 
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avfärdas som produkter av ett tillfälligt kaos, eftersom studien genom-
förts under särdeles utmanande omständigheter. Med utgångspunkt i 
diskurs synliggörs att erfarenheter från deltagande i en praktik sker 
inom diskurser som inte uppstått i den tillfälliga situationen, men som 
kan förhandlas och omskapas där. Diskursteorin tillför alltså referens-
punkter som ligger utanför den föränderliga och tillfälliga praktiken vil-
ket möjliggör för resultaten av studien att behålla sin relevans även om 
de faktiska förhållandena för praktiken förändras.  

9.2 Resultatdiskussion  
Nedan följer en diskussion om de resultat som framkommit och möjliga 
implikationer för introduktionen för nyanlända elever. 

9.2.1 Synen på kunskap 
Utifrån den här studiens resultat är synen på kunskap relevant att dis-
kutera. I studien framstår skolan vara organiserad för en särskild sorts 
elev, som behöver ha vissa kunskaper och beteenden för att uppfattas 
som en elev redo för skolgången och därmed möjlig att undervisa inom 
ramen för en viss skolverksamhet. Eftersom befolkningen i ett samhälle 
sällan är homogen, vare sig till kultur, språk, tradition eller socioeko-
nomisk ställning innebär det att endast vissa elever erbjuds förutsätt-
ningar för att lyckas med sin skolgång.  
 I ett historiskt perspektiv kan det konstateras att världen blivit mer 
tillgänglig för människor och att rörligheten inom och mellan länder 
och kulturer ökar. Den tidigare mer begränsade rörligheten skapade en 
uppfattning om att en förutsägbart vad gäller vilka kunskaper och för-
mågor barnen bar på och skulle behöva framgent i livet. 
 I och med samhällets tilltagande globalisering och framför allt möj-
ligheten för var och en i samhället att genom olika medier överblicka 
den, har diskursen om ett homogent samhälle utmanats. Idag vet vi att 
barn som växer upp som grannar i samma trapphus kan ha starkt skif-
tande erfarenheter av kulturer, språk och möten med omvärlden. Deras 
framtidsplaner och möjligheter att sträva efter dem är varierade och bar-
nens behov för att erbjudas rätt utbildningsmöjligheter i skolan för att 
förverkliga sina mål ser olika ut. Idag vet vi det.  
 Elevernas utgångspunkter är individuella, men målen de strävar 
mot är generella i skolan. Enligt den tradition som är förhärskande i 
skolans praktik är det vissa utvalda kunskaper och färdigheter som pre-
mieras. Ju större förtrogenhet eleverna visar med just de kunskaper som 
skrivs fram i kursplanerna för skolans undervisningsämnen, desto högre 
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betyg belönas de med. Elever som bär på kunskaper och förmågor som 
inte synliggörs i läroplanen riskerar att osynliggöras i skolan, position-
eras som mindre vetande och fråntas möjligheten till, likväl som sitt 
intresse för, vidare studier.  
 Läroplan (Lgr11) och skollag (SKOLFS, 2010:800) utgör tillsam-
mans med andra styrdokument i form av generella lagar och konvent-
ioner en del av den skoldiskurs som omger skolans verksamhet och ut-
gör samtidigt en del av den. De ideologier som dessa skapar (Fair-
clough, 2001) förhåller sig aktörerna i skolan till i praktiken där de har 
sina uppdrag. För en skola och i synnerhet för den enskilde läraren kan 
elevernas uppnående av de särskilda kunskaper som definierats i styr-
dokumenten uppfattas som ett mått på den egna framgången. Komplex-
iteten som det innebär att eleverna har individuella utgångspunkter men 
ska mätas mot samma krav, kan uppfattas mycket utmanande av lärare 
och rektorer. Som Axelsson (2015) framhåller lägger skolor som utgår 
från normer om homogenitet ansvaret för anpassning på eleven, genom 
att avstå från organisatoriska förändringar som främjar inkludering, me-
dan det borde ligga i skolans och samhällets intresse att anpassa utbild-
ningsmöjligheterna efter eleverna. I den här studien synliggörs att en 
tolkning av läroplanens krav om en individanpassad undervisning för 
alla elever görs med inflytande av den press som omgivande diskurser 
skapar på skolans aktörer, så att anpassning av praktiken liksom i Ax-
elssons studie ersätts av anpassning av den nyanlända eleven. På så vis 
kan uppgiften att individualisera undervisningen kännas rimligare.  
 Den introduktionsverksamhet som studerats här uppfattas av aktö-
rerna i studien som dysfunktionell i flera avseenden. Styrdokumenten 
sätter eleverna i ett tillgångsperspektiv i ett avseende genom att synlig-
göra deras bakgrunder som tillgångar som skolan ska använda sig av 
som utgångspunkter för undervisningen. Introduktionsverksamhetens 
formella uppdrag blir därmed att kartlägga elevernas kunskaper och er-
farenheter, men diskurserna som aktörerna i denna studie ger uttryck 
för och agerar inom tillåter inte tillgångsperspektivet. Istället begränsar 
de aktörerna till en norm som osynliggör de nyanländas (i elevernas fall 
sina egna) deltagarresurser. Som följd möjliggörs endast undervisning 
som är tänkt att komplettera de nyanlända elevernas förmågor med det 
de anses sakna. Först när det är gjort kan eleverna anses platsa i reguljär 
undervisning och på skolans sociala arenor. Trots att läroplanen slår fast 
att skolans uppdrag innefattar att ”främja elevers allsidiga personliga 
utveckling”, att utbildningen ska ”förmedla och förankra (…) de grund-
läggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på”, samt att undervisningen ska ta utgångspunkt i varje enskild elev 
(Lgr11, kap1) framgår genom studien att eleverna anses behöva vara 
fostrade och upplärda i enlighet med vissa normer för att få tillgång till 
undervisningen. De nyanlända eleverna anses alltså behöva utbildas för 
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att få tillgång till utbildning och undervisning som berör fostran i ett 
förväntat beteende i skolan uppfattas av lärarna som tidsödande inslag 
som berör ”annat än undervisning”. 
 De nyanlända eleverna uppfattar tidigt i mötet med introduktions-
verksamheten vilket slag av kunskaper och förmågor som kommer att 
tillåta dem att delta och möjliggöra framgång i skolan och den initiala 
synen på sig själva som kompetenta och drivna personligheter ersätts i 
introduktionsverksamheten av en position där de framstår också för sig 
själva som mindre kunniga än andra elever (jfr Welply, 2009). Det 
framstår därmed som en central fråga att diskutera vad denna kunskaps-
syn bidrar till för nyanlända elevers kunskaps- och identitetsutveckling 
i den svenska skolan.     

9.2.2 När omsorgsdiskursen överlappas av diskurser om 
anpassning  

I studiens resultat framkommer att lärare och rektorer strävar efter att 
göra gott och att de nyanlända eleverna också erfar att de vuxna aktö-
rerna är omsorgsfulla och snälla. Inom omsorgsdiskursen agerar lärare 
och rektorer tvivelsutan med välvilja och gör vad de uppfattar är bäst, 
eller det bästa de uppfattar sig ha möjlighet att göra, för att erbjuda de 
nyanlända eleverna goda förutsättningar för att delta i reguljär under-
visning. Introduktionsverksamhet av olika slag förstås av rektorer och 
lärare som viktig för elevernas trygghet och välmående och organiseras 
med omsorg för eleverna. Dessvärre är utgångspunkten, som nämnts, 
att de vuxna agerar inom diskurser som osynliggör de nyanlända ele-
vernas kompetenser och som positionerar dem som ett besvär för lära-
ren.  
 Synen på den nyanlända eleven som annorlunda skulle inte behöva 
innebära en hierarkisk positionering av eleven. Den skulle kunna för-
stärka uppfattningen hos lärarna om behovet av att tidigt ta reda på om 
och i så fall på vilket sätt dennas undervisning behöver anpassas för att 
tillmötesgå elevens kunskaper och erfarenheter. Praktikens domine-
rande diskurser framhåller istället förberedelser för den nyanlända ele-
ven i form av undervisning i svenska språket och ett visst uppförande 
som sunt förnuft, och den kartläggning som görs av elevens tidigare 
kunskaper framställs som irrelevant till följd av det. Ur ett tillgångsper-
spektiv omöjliggör en oanvänd kartläggning för läraren att känna sig 
förberedd för undervisning som är individualiserad och för eleven att 
synliggöras för sina kompetenser och erbjudas undervisning som är re-
levant. Den omsorg lärare och rektorer känner för eleverna missriktas 
på grund av andra överlappande diskurser om anpassning och blir inte 
till det stöd för elevernas tillgång till skolan som den skulle kunna vara. 
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9.2.3 Anpassningsdiskursers effekter för lärares och rektorers 
ansvar 

Föreliggande studie påvisar att ju fler elever som inte uppfyller normen, 
desto större utmaning uppfattas de utgöra för läraren. I enlighet med 
vad diskurserna tillåter uppstår då två möjligheter för läraren; antingen 
att anta utmaningen och riskera att känna sig otillräcklig och kanske till 
och med dålig på sitt jobb, eller att vägra undervisning (och kanske där-
med ändå känna sig dålig på sitt jobb). I den diskursiva praktiken fram-
står det som ett rimligt agerande att friskriva sig från ansvar för den 
nyanlända eleven och dessvärre också nästan omöjligt att positionera 
sig själv som den lyckade och goda läraren.  
 Motstridigheten i att vilja elevernas bästa och ändå skapa förutsätt-
ningar som blir hindrande för dem genom att exempelvis förvägra dem 
deltagande i viss undervisning, beror enligt den här studien på den prak-
tik som aktörerna agerar i och de diskurser som dominerar där. Det fak-
tum att en person omöjligt kan frikoppla sig från omgivande diskurser 
och egna deltagarresurser (Fairclough, 1992) tydliggörs genom rekto-
rers och lärares aktörskap. En lärare eller rektor kan känna stor omsorg 
för en elev och samtidigt avsäga sig ansvar för elevens lärande för att 
omgivande diskurser påbjuder att den nyanländas lärande uppfattas 
ligga inom ett ämnesområde (andraspråksinlärning) som läraren eller 
rektorn inte själv anser sig ansvara för. Diskurserna om anpassning och 
invandringen som utmaning får till effekt att ämneslärare i andra ämnen 
än svenska som andraspråk friskrivs från ansvar för de nyanlända ele-
verna. Detta får i sin tur ytterligare effekter genom att det också omöj-
liggör för rektor att avkräva lärare ansvar för de nyanlända eleverna, 
liksom för lärare som tar ansvaret att tillerkännas det ökade arbete som 
detta uppfattas bidra till.  
 I den dolda diskursen, där samtalet mellan forskare och aktör pågår 
eftersöks under reflektion svar på frågor om ansvar som skapas i sam-
talet. Rektorer och lärare från reguljära skolor talar om mottagningsen-
hetens bristande kommunikation och kartläggningar, medan personalen 
vid mottagningsenheten synliggör sina försök till anpassning i relation 
till uppfattningar om reguljära skolors bristande engagemang vid 
överslussningar och otillräckliga anpassningar efter enskilda elevers 
förutsättningar och behov. När det egna ansvaret uppfattas omöjligt att 
förverkliga söks orsaker i andra aktörers handlingar. Diskurserna som 
omgärdar praktiken skapar spänningar mellan aktörer, som framträder 
i dold diskurs och som enligt studien tycks stå i vägen för ett fruktbart 
samarbete.  
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9.2.4 Slutord  
I meningen som i läroplanen följer på den som citerades i textens inled-
ning om att utbildningen ska utgå från varje individs deltagarresurser 
formuleras att en likvärdig utbildning inte är detsamma som likadan ut-
bildning för alla (Lgr11, kap.1). Det är rimligt att anta att elever behö-
ver olika sorters undervisning och till en del även olika innehåll i under-
visningen, för att nå läroplanens kunskapskrav, liksom för att stimuleras 
i och behålla sin motivation för lärande och möjliggöra skolframgång. 
Med detta som argument skulle mindre introduktionsgrupper särskilt 
avsedda för nyanlända elever kunna försvaras. En mindre undervis-
ningsgrupp, med elever som behöver stöd i sin grundläggande inlärning 
av svenska språket, undervisade av lärare som är specialister på just 
detta, kan ha fördelar för en del nyanlända elever i ett initialt skede. En 
sådan grupp kan för vissa elever också skapa trygghet. Det är när indi-
viduella bedömningar av den nyanlända elevens behov av och intresse 
för att delta i en sådan grupp inte undersöks, när språkundervisning i 
svenska inte blir en del av utan ersätter annan undervisning, eller när 
gruppen blir socialt isolerande från andra elever i skolpraktiken som 
problem uppstår. Än större blir problemen om den avskilda undervis-
ningsgruppen för nyanlända elever skapas för lärarnas eller andra ele-
vers skull och inte utifrån den nyanlända elevens behov (jfr Juvonen, 
2015). I den här studien klargörs att unga nyanlända elever har planer 
för sin skolutbildning och idéer om hur den bäst blir tillgänglig och sti-
mulerande för dem själva, vilket motiverar att låta eleverna i högre grad 
än nu borde ges möjlighet att delta i planeringen av sin egen skolintro-
duktion.    
 Det vore intressant att vidare studera introduktionsverksamhet med 
nyanlända elever som får inverka i hög grad på sin egen skolintrodukt-
ion ifråga om exempelvis undervisningsämnen och tid i särskild verk-
samhet. Det vore också intressant att ta ett vidare perspektiv på diskurs 
och genom diskursiv skuggning (Creese & Dewilde, 2016) studera hur 
nyanlända elever och utbildning där de deltar formuleras av aktörer ut-
anför skolans praktik. Dessutom skulle det vara intressant att studera 
om de ansvarsfrågor som genom denna studie framträtt i den dolda dis-
kursen skulle leda till en förändrad upplevelse för aktörerna av sig själv 
som mindre drabbad och förbättrade möjligheter för lärande för den ny-
anlända om samtalet flyttades från den dolda diskursen till möten mel-
lan aktörerna i praktiken.  
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Bilaga 1 
Samtalsguide barn 
 
Jag börjar med att berätta om studien, hur samtalet går till, exempelvis 
om elevens möjlighet att fråga om, be om förklaring eller passa. 
 
Mottagningsenheten: 
Kan du berätta lite om hur det är att gå i skolan vid ME? 
Samtal innan start? 
Innehåll i undervisningen? 
Information inför och under vistelsen? 
Tankar och känslor. 
Hur länge har du varit på ME? 
Upplevelser kring det. 
 
Kartläggning av tidigare kunskaper? 
Kunskap om vad, hur och varför? 
Tankar och känslor. 
Upplevelser av hur (och om den kommer till användning) 
 
Start vid reguljär skola: 
Information inför och i och med starten? 
Tankar och känslor? 
 
Där du är nu:  
Berätta om din skola, en vanlig dag. 
Lärarna, eleverna, lektionerna, rasterna. 
Finns allt som du behöver/skulle vilja ha? 
Kan lärarna hjälpa dig med det du behöver (har de rätt och tillräcklig 
kunskap?) 
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Bilaga 2 
Samtalsguide personal 
 
Information om anonymitet, hentering av data, hur intervjun går till, 
vad som händer sedan. 
 
Praktiska fakta 

 Titel/arbetsuppgifter 
 Tid i verksamheten 

 Beskrivning av skolan och den/de egna undervisningsgrupperna 

Beskrivning av introduktionstiden av nyanlända elever 
 Hur går det till när en elev ska börja hos er? Beskriv förfarandet 

 Hur går det till när eleven börjar hos er? Beskriv 

 Mottagningsenhetens roll? 

 Vilka styrdokument/policydokument/arbetsbeskrivningar att planera 
arbetet efter har ni på din arbetsplats?  

 Hur gör ni för att fånga eleverna ”där de är”? 

Beskrivning av dina upplevelser 
 Organisationen av introduktionstiden?  

 Styrdokument? 

 Möjligheter att uppfylla styrdokumenten (resurser, arbetssätt, loka-
ler, osv)? 

 Tankar och känslor omkring ditt eget arbete? 

 Hur upplever du att eleverna upplever introduktionstiden? 

Om du fick bestämma helt själv hur mottagandet i kommunen skulle 
vara organiserat, hur skulle det vara då? Motivera 
 
Om du fick bestämma helt själv hur mottagandet skulle vara organise-
rat på din arbetsplats, hur skulle det vara då? Motivera 
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Bilaga 3 
Samtalsguide skolledare 
Information om anonymitet, hentering av data, hur intervjun går till, 
vad som händer sedan 
 
Praktiska fakta 

 Titel  

 Tid i verksamheten 

 Ansvarsområde i verksamheten 

Beskrivning av introduktionstiden 
 Hur går det till när ni får veta att en elev ska börja hos er? Beskriv 

förfarandet 
 Varför går eleverna en första tid vid Mottagningsenheten? 

 Hur går det till när eleven börjar hos er? Beskriv 

 Styrdokument? För dig? För dina anställda? 
 Kartläggning av tidigare kunskaper? 

 Hur arbetar ni för att bäst ge eleven likvärdiga möjligheter till utbild-
ning? 

 Om du fick bestämma helt själv hur mottagandet skulle vara organi-
serat, hur skulle det vara då? Motivera 

Beskrivning av dina upplevelser 
 Vad tycker du om upplägget av introduktionstiden? (Mottagningsen-

het/ din skola) Motivera  

 Vad fungerar bra/vad behöver utvecklas enligt dig? Motivera 
 Möjligheter och hinder för att göra ett bra arbete? 

 Uppfattning om personalens upplever av arbetet med nyanlända ele-
ver? 

 Tankar kring det? 

 Hur upplever du att ni lyckas möta eleven där den är? Tankar kring 
det. 

 Hur upplever du att eleverna upplever introduktionstiden? 

 Övriga upplevelser/tankar/känslor kring introduktionstiden av nyan-

lända elever vid din skola/ i kommunen i stort: 


