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Sammanfattning 

Förberedelseklasser är den kommunledda verksamhet inom skolan som syftar till att ge grundläggande 

kunskaper inom svenska språket för nyanlända elevers vidare integrering i de ordinarie klasserna. 

Verksamheten saknar officiella styrdokument för vilken kunskapsnivå eleven ska uppnå innan en 

överflyttning till ordinarie klass kan ske. Syftet med det här arbetet har därför varit att undersöka hur 

lärare talar om sin bedömning och hur de talar om, när en elev har tillräckliga kunskaper för att flyttas 

över. Eftersom studien har en socialkonstruktionistisk ansats har fokus riktats mot de språkliga 

formuleringar som kommit till uttryck under den empiriska insamlingen vilken har utgjorts utav sju 

kvalitativa intervjuer. Lärarnas tal har givits ny kontext i studien och placerats in i forskarkategorier i 

avsikt att synliggöra hur kategorin lärare talar om kategorin elever och deras kunskapande i 

förberedelseklassen. I en kategoriseringsanalys har detta tal presenterats, analyserats och 

problematiserats. Kategorierna och dess medlemmar står sällan ensamma, utan stärks med ett tal som 

motiverar kategorins existens samtidigt som andra kategorier används för att retoriskt förstärka en 

medlems kategoritillhörighet. I detta tal har jag funnit kategorier som, andra lärare, etnisk bakgrund, 

biologiska faktorer och förälderns utbildningsnivå för att nämna några. 
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Förord 

Inledningsvis vill jag rikta ett tack till de som gjort mitt arbete möjligt. Min främsta tacksamhet riktas 

till de lärare som, trots sin tidsbrist tagit sig tiden att bidra till mitt arbete genom att öppet delat med 

sig av sina tankar och erfarenheter kring sin profession och de elever de arbetar med i 

förberedelseklasserna. Jag vill också ta tillfället i akt att betona att syftet med detta arbete varit att 

problematisera de diskurser vilka lärare, jag och även du som läsare är en del av och att arbetets syfte 

inte är att rikta kritik mot de enskilda lärare vilka bidragit till empirin. 

Inledning och bakgrund 

Varje år anländer det cirka 8800 barn till Sverige från olika länder (Skolinspektionen, 2009). Barnen, 

som nu ska komma att bli elever i det svenska skolsystemet, kallas nyanlända (Skolverkets definition, 

2009).  Att vara nyanländ innebär ofta att eleven saknar kunskaper i svenska språket i såväl tal som 

skrift. Den tidigare skolbakgrunden kan vara väldigt varierande och skillnaderna stora. En del barn har 

gått på privat skola i sitt hemland, medan andra i mycket begränsad utsträckning haft tillgång till 

undervisning och är analfabeter. Det är upp till varje kommun att hantera frågan och organisera 

undervisningen för dessa barn ( Fridlund, 2011).  De två vanligaste undervisningsformerna är att 

eleven antingen integreras direkt i en stor klass  alt. ordinarie klass, eller så blir eleven placerad i en 

särskild undervisningsgrupp, så kallad förberedelseklass eller förberedelsegrupp (Hovi och Paulsson, 

2007). Fortsättningsvis kommer jag att benämna undervisningsgruppen som förberedelseklass. Det 

saknas alltså officiella styrdokument i fråga om hur skolan ska ta emot nyanlända barn samt vilka 

kunskapsmål som ska uppnås för en överflytt från förberedelseklass till ordinarie klass. Dock finns s.k. 

allmänna råd samt rekommendationer (Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2008). Instanser som 

exempelvis skolverket är dock inte omedvetna om förberedelseklassernas existens och Fridlund 

beskriver verksamheten snarare som allmänt vedertagen (Fridlund, 2011). I dagsläget är den 

tillgängliga forskningen på området mycket begränsad (Bunar, 2010). 

Mitt intresse för nyanlända elever och deras skolgång väcktes under min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU).  Vid ett flertal tillfällen hörde jag lärare påtala de pedagogiska dilemma de ställs 

inför då de som klasslärare får ta emot en nyanländ elev, som ofta har begränsade kunskaper inom 

framförallt det svenska språket. Efter en studie gjord utav Skolinspektionen har kritik riktats mot dessa 

undervisningsgrupper bl. a. för att de tenderar till att stimulera segregation och befästande av ett 

särskiljande mellan nyanlända elever och svenska elever (Skolinspektionen, 2009). Utifrån den 

uppenbara problematik som föreligger inom detta fält, har i denna studie gjorts en ansats till ett 

synliggörande av hur lärare talar om elevers kunskaper som tillräckliga, för att eleven ska få övergå 

från förberedelseklass till ordinarie klass. Tillvägagångssättet har varit att undersöka detta genom 

lärares tal om förberedelseklass, bedömning och elever. Här söks en problematisering av detta tal om 

som ofta talas utifrån förgivettagna sanningar om vår värld där kategorier förstås som oberoende och 

neutrala och verkar som redskap då vi ska förklara ett fenomen. I en socialkonstruktionistisk ansats har 
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lärarnas tal om placerats in i ett forskarperspektiv, och samma ansats har också fungerat som ett 

redskap för att undersöka hur vi på olika sätt kan förstå de kategorier ur vilka vi talar(Lenz Taguchi, 

2004). Hur det talas om ett fenomen styrs utifrån vilka diskurser som råder inom tiden, kulturen och 

kontexten. Diskurserna blir den eller de ramar inom vilka ett möjligt tal om råder. Diskurserna såväl 

som kategorier verkar på så sätt styrande men ger talet om mening och bidrar till att begripliggöra vår 

omvärld, vilket samtidigt har en produktiv funktion (Börjesson, 2003). Genom att analysera kategorier 

kan ett rådande tal om synliggöras, vilket också kan möjliggöra en viss förskjutning. I en förståelse av 

att vi språkligt konstruerar vår värld blir det centralt att studera kategorier, hur vi genom talet 

motiverar deras existens (samtidigt som vi då också reproducerar) och hur diskurserna styr det möjliga 

tal om som råder inom en kategori. Diskurserna och kategorierna förstås därmed i denna ansats 

förhålla sig i en ömsesidig påverkan av varandra. Genom sättet på vilket det kan talas om ett fenomen 

utesluts andra sätt att förstå fenomenet. Det sker således en gränsdragning för vilka som tillhör en viss 

kategori och vilka som inte gör det. För att ge kategorierna en vetenskaplig kontext(re-

kontextualisering), har de delats in i forskarkategorier (Blomberg, 2010). I denna re- kontextulisering 

visas hur lärare talar om sin bedömning, men också hur talet skiljer sig dem sinsemellan, vilket kan 

sättas i relation till skolvärldens strävan efter så kallad likvärdig bedömning (Skolverket, 2009).  

Som belysts ovan organiseras förberedelseklasserna på kommunal nivå. Detta innebär att det i 

dagsläget endast är ett fåtal skolor som bedriver dessa särskilda undervisningsgrupper. Det innebär 

också att officiella mål och kriterier för vad eleven ska kunna för att få övergå från förberedelseklass 

till ordinarie klass saknas. Dessa konstrueras istället på lokal nivå, ofta av en ensam verksam lärare. 

Här blev det alltså av intresse för mig att söka förstå, problematisera och analysera hur lärarna 

konstruerar i sitt tal, när man vet att en elev kan tillräckligt för att övergå till en ordinarie klass i en 

verksamhet där styrdokument och officiella lärandemål för överflytt lyser med sin frånvaro. 

Syfte   

Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare och rektor talar om förberedelseklasselevers 

tillräckliga kunskaper och otillräckliga kunskaper för en överflytt till ordinarie klass, samt sin 

bedömning av detta.  

Frågeställningar 

- Hur talar lärare och rektor om bedömning av förberedelseklasselevers kunskaper? 

- Hur talar lärare om elever som har tillräckliga kunskaper för överflytt från förberedelseklass 

till ordinarie klass? 

- Hur talar lärare om elever som inte har tillräckliga kunskaper för överflytt från 

förberedelseklass till ordinarie klass? 
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Tidigare forskning 

I denna del berörs forskningsansatser, också sådana som inte har teoretisk anknytning till det 

socialkonstruktionistiska perspektivet, men som behandlar frågor som berör ämnet nyanländ, 

förberedelseklass, integrering och segregering. 

Nihad Bunar belyser i sin rapport till vetenskapsrådet Nyanlända och lärande - en forskningsöversikt 

om nyanlända elever i den svenska skolan (2010) den mycket begränsade forskning som finns som 

explicit fokuserat på nyanlända barn och deras skolgång. En hel del forskning finns dock inom 

områden som berör flerspråksinlärning men detta faller utanför ramen i det här arbetet. Författarens 

rapport har flera intressanta ingångar som är av relevans i den här forskningsansatsen. Det kan dock 

anses vanskligt att referera till Bunars rapport, då det kan ses som ett referat till ett referat. Men 

eftersom författaren själv efter varje kapitel diskuterar forskningsresultaten och med stöd i dessa drar 

slutsatser, är det en mycket aktuell källa.  

 Inledningsvis så problematiseras förhållandet mellan den som är nyanländ och skolans strukturella 

mönster. Eleven förväntas alltså anpassas till en rådande kultur inom befintliga ramar (Bunar, 2010 

med referens till Kamali, 2006). Ofta blir en konsekvens av detta ett särskiljande mellan normen och 

avvikelsen. Annorlunda uttryckt; den nyanlända eleven blir representant för ett annorlundaskap, som 

avvikande, medan de ”svenska” eleverna och skolan som kulturell institution blir representant för det 

normala. ”… ”svenskhet” görs till en norm och en måttstock mot vars bakgrund ”invandrarskap” och 

”invandrarelever” skapas och upprätthalls ”(s. 27). Detta skapar en dikotomi mellan kategorierna 

invandrare/ nyanländ och svensken. Vidare beskrivs hur denna dikotomi kan få förödande 

konsekvenser genom den stigmatisering som medföljer kategorin invandrare/ nyanländ och genom 

lägre förväntningar som ställs på de elever som faller inom denna kategori ”som ”invandrarelever” och 

”dom andra” utsätts de för samma kategorisering och stigmatisering som övriga elever gentemot vilka 

gränsskiljande praktiker utövas i skolan av dem med makt och tolkningsföreträde, lärare och elever med svensk 

bakgrund” (s. 36). Dessa kategorier bidrar till att problem ofta förläggs hos individen, till exempel då 

denna presterar dåligt i skolan. Dikotomin skapar också ett tänkande där den ena kategorin (de 

avvikande) anses ha brister och behov som ska fyllas och kompenseras av de som har den kulturella 

kompetensen eller den rätta kulturen, det vill säga svenskarna och skolan. Vidare skrivs det om, hur 

förberedelseklassen uppfattas som ett ”väntrum” och att eleverna gärna vill flyttas över till de 

ordinarie klasserna. Men ofta uttrycks en osäkerhet över vad som krävs för att få ”…när, vem, 

bestämmer på basis av vad?...” ( s. 49). Vad som framgått som ett centralt mål i arbetet i 

förberedelseklasser är en tillägnad av tillräckliga kunskaper i svenska språket. Men vad detta 

tillräckliga omfattar tycks bestå av en subjektiv bedömning som kan ses som högst godtycklig. I sin 

läsning av Blob (2004) fann Bunar det anmärkningsvärt att det saknas tydliga riktlinjer för när en elev 

ska övergå från förberedelseklass till en ordinarie klass och att bedömningen tycks baseras på 

”magkänsla” hos lärarna i fråga (Bunar, 2010). 

Fridlund (2011) har i sin studie använt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att undersöka hur 

verksamma inom skolan genom talet om motiverar  särskiljandet av nyanlända elever, genom en 

segregerad undervisningsform, förberedelseklass och talet om invandrare genom en egen kursplan och 

undervisning i svenska, så kallat svenska som andraspråk (förkortas SVA). Talet om ett ”vi och ett 

dom” menar Fridlund står för en särskiljande diskurs. Fridlund skriver också i sin avhandling om hur 

särskiljandet av eleverna som går i förberedelseklassen kan vara uttryck för en motdiskurs - att det är 
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för många elever i de ordinarie klasserna för att det ska vara hanterbart, medan den officiella diskursen 

snarare genomsyras av ett tal om vissa elevers speciella behov. 
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Teori  

Nedan följer ett avsnitt om hur jag förstått och använt mig av socialkonstruktionism, samt en 

redogörelse för några centrala teoretiska aspekter.  

Socialkonstruktionism 

Ett principiellt antagande inom socialkonstruktionism är att allt är språk. Denna princip är bärande då 

socialkonstruktionismen har för avsikt att ifrågasätta de förgivettagna sanningar om världen där ute 

som domineras av modernismens anspråk på världen som objektiv. Det är genom språket vi socialt 

konstruerar vår omvärld (och oss själva) och det är genom språkliga konstitutioner vi talar utifrån vår 

värld i form av kategorier (Burr, 2003). I denna problematiserande syn på hur vi förhåller oss till 

rådande kategorier och ger dem ett förklaringsvärde för verkligheten där ute avses dessa varken 

förhålla sig neutrala, objektiva, oberoende eller spegla en essens om en egentlig verklighet. Synen på 

språkets fundamentala betydelse för hur vi människor konstruerat vår omvärld genom språkliga 

överrenskommelser gör att vi tala om den språkliga vändningen (Lenz Taguchi, 2004). Jag förstår det 

som att kategorier är ett resultat av såväl historiska aspekter som av den rådande kulturen i vilken ett 

fenomen har synliggjorts. Vivian Burr påvisar den kulturella kontextens inflytande på vilka aspekter 

av världen som kan förstås som sanningar. I sitt exempel tar hon upp hur engelskan har flera olika 

benämningar för får (sheep and mutton). Dessa benämningar ligger till grund för beskrivningar av 

olika typer av får. Det franska språket har endast ett ord för får (mouton). Uppenbarligen, menar Burr, 

finns det aspekter ur vilka engelsmännen tolkat olika fårs egenskaper och därför tilldelat dem olika 

namn. Således fanns (eller finns) ett förklaringsvärde i engelskan för olika typer av får som 

fransmännen saknade (Burr, 2003, s.51). Det är dessa antaganden om att allt är språk och en anti- 

essentialistisk syn på kategorier som detta arbete vilar på.  

 

Diskurs 

Det finns diskurser inom allt vi har ett språk för. Språket speglar således inte en sanning om 

verkligheten där ute, utan snarare är det så att det är genom diskurser som mening ges till hur vi talar 

om ett fenomen (Winther Jörgensen och Phillips, 1999/2000). Därmed är det inte sagt att en verklighet 

inte existerar som materiell eller fysisk, det är bara på sättet, med de representationer i form av språk 

och kategorier som den ska förstås som konstruerad (Winther Jörgensen och Phillips; Lenz Taguchi 

2004).  En diskurs kan definieras på följande sätt  ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen eller utsnitt av världen” (Winther Jörgensen och Phillips, s.7). Det innebär alltså att en diskurs 

utgör de språkliga ramar, för vad som i tiden, kulturen och kontexten är möjligt att tala om, genom hur 

vi talar om det(även skriver och handlar). Flera diskurser samverkar samtidigt både i olika kontexter 

men också inom samma rum. Den diskurs som framträder tydligast kan förstås vara den för tiden 

dominerande. Samtidigt som diskurser inte ska uppfattas som statiska utan ofta är något glidande 

varför motdiskurser kan uppstå. Sättet att tala om elever eller nyanlända elever kan därför uttryckas 

olika beroende på vilken diskurs som de genomsyras av. I denna studie görs en analys av vilka 

kategorier lärare talar utifrån samt vilka som omfattas respektive inte omfattas av dessa. Därmed 

synliggörs också ett rådande tal om inom kategorin. Detta tal om ger vidare mening till kategorin, 
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genom att vi talar om den på ett bestämt sätt. Samtidigt är diskurserna som jag belyst tidigare inte 

statiska, utan omförhandlas fram via talet om vilket innebär att en förskjutning blir möjlig genom att 

talet synliggörs. Vidare i en sådan tolkning av de diskursiva förhållanden förstås människan som en 

agent i reproduktionen av diskurserna. Här kan makt förstås produceras och reproduceras via detta 

agentskap (Winther Jörgensen och Phillips). Begreppen diskurs liksom makt har en stark anknytning 

till den foucauldianska diskursteoretiska traditionen. Foucault har skrivit omfattande teorier gällande 

makt sett ur ett icke traditionellt perspektiv. Här förstås makten produceras i en horisontell linje vilket 

skiljer sig från förståelsen av makt som hierarkisk (Lenz Taguchi, 2000). Börjesson (2003) menar 

vidare att Foucaults maktbegrepp har sin grund i att makt och vetande hänger ihop. Genom de, inom 

en viss diskurs, som har tolkningsföreträde av vem som ska tillhöra en viss kategori respektive vilka 

som inte ska omfattas av denna producerar diskursen makt genom den som har ”vetandet”. Jag har inte 

för avsikt att redogöra en mer omfattande beskrivning av hur man kan förstå Foucault men anser ändå 

att han bör nämnas eftersom han oftast förknippas med diskursbegreppet.  

Metod 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv måste teori och metod förstås vara starkt sammanbundna. 

Det är i den sociala kontexten som empirin kommit till uttryck, i ett samtal som konstruerats av såväl 

intervjuare som av intervjuad. Därför är det ofrånkomligt att den empiriska insamlingen är ett resultat 

av en konstruktion, dominerad av diskurser även den. Kritik kan riktas mot att jag- formen används i 

delar av texten. Det faller dock inom Socialkonstruktionismens ramar, där subjektet aldrig kan 

frånskrivas sin roll. I relation till textens ansats bör det därför förstås som ett medvetet 

förhållningssätt. 

Kategoriseringsanalys 

Som jag tidigare nämnt så har vi delat upp vår omvärld genom kategorier (Lenz Taguchi, 2004). 

Kategorier kan därför fungera som ett redskap när vi ska göra ett fenomen eller vår omvärld begriplig. 

I den här studien har de intervjuade talat utifrån vissa kategorier då de beskrivit både sin praktik och 

sin bedömning av elevers kunskaper. Samtidigt som denna kategorisering fyller en språklig funktion, 

av att göra världen begriplig, medför det samtidigt att vissa gränsdragningar måste göras. Alla och allt 

kan inte omfattas av alla kategorier, i så fall skulle de ju mista sin funktion. Av intresse blir det då att 

se, var dessa gränser dras. Vilka kategorier har varit dominerande i lärares tal om förberedelseklassen? 

Vilka omfattas av dessa? Vilka gör det inte? Vad gör respektive inte gör en elev (aktivitet) inom 

kategorin? (Börjesson, 2003).Dock kan självfallet en och samma person tillhöra flera kategorier 

samtidigt, så som att en elev kan vara nyanländ, barn och elev samtidigt.  

Genom att synliggöra ett rådande tal om en kategori blir det också synligt hur språket konstruerar dess 

medlem. Detta öppnar för en vidare diskussion av vad det kan innebära att eleven förstås på ett visst 

sätt och inte på ett annat (Blomberg, 2010) . Blomberg skriver i sin avhandling (2010) om en metod 

inom kategoriseringsanalys, MCD (Membership Categorization Device) och hur detta sätt att förstå 

kategoriindelningen genomsyras av ett sammanlänkande av olika kategorier. Blomberg använder 

metoden för att synliggöra hur mobboffer via talet konstruerar sin identitet som detta. Jag kommer 



7 

 

med stöd i Blomberg använda mig av denna metod, men i detta arbete är det snarare hur lärare som 

kategori, beskriver och talar om elever som en annan kategori.  

Författaren skriver hur vissa kategorier kan användas inom MCD för att förstärka personens 

kategoritillhörighet och hur detta är sammanvävt med att kategorier förstås i relation till varandra i så 

kallade kategoripar och familjer. Ett exempel på ett sådant kategoripar är lärare och elev. De står i ett 

beroendeförhållande till varandra och genom att tala om den ena kategorin förstärks samtidigt den 

andra. Detta innebär alltså att då vi talar om en elev förutsätter vi att det måste finnas någon som är 

lärare, samtidigt som en lärare förutsätts ha någon att undervisa för att talas om som lärare. I samma 

familj som lärare och elev ryms elevens föräldrar, rektor, andra elever och andra lärare. Talet om 

förberedelseklasselever kan alltså beskrivas dels utifrån lärarnas tal om eleverna, men också i relation 

till exempelvis elevens föräldrar och andra elever för att förstärka vem eller vad eleven förstås vara. 

Utöver förstärkande kategorier används också begreppet kategoribunden aktivitet. Inom MCD 

studeras de aktiviteter medlemmen inom kategorin ägnar sig åt. I detta arbete kommer kategoribunden 

aktivitet dock användas i en bred bemärkelse där även talet om omfattas av detta. (Blomberg, 2010). I 

bearbetningen av det empiriska materialet har talet om placerats i en vetenskaplig kontext 

(forskarkategorier). Avgränsningen har främst gjorts utifrån att fokus har legat på det tal som berört 

elevers kunskaper för eller mot en överflytt och hur kunskaper bedömts. Jag valde sedan att benämna 

dessa som 

- talet om bedömning 

- talet om elever med tillräckliga kunskaper för att övergå till ordinarie klass, och  

- talet om elever med otillräckliga kunskaper för att få övergå till ordinarie klass.  

Eftersom intervjuerna behandlat frågor som rör barn i förberedelseklass, är det självfallet deras 

övergång därifrån till ordinarie klass jag avser med ovanstående uttryck.  

I arbetets resultat och analysdel presenteras dessa kategorier. Med hänsyn till arbetets begränsade 

omfattning har det inte varit möjligt att återge samtliga citat som varit av relevans i förhållande till 

forskarkategorierna och ett representativt urval har därför gjorts. Dock har även citat som varit 

motstridiga i förhållande till det dominerande talet tagits med för att i möjligaste mån skildra hur talet 

om samma fenomen, kan förstås olika och ofta drar åt olika håll. Detta visar på en komplex bild och 

att ett sökande av en essentialistisk sanning inte är aktuell. Vidare återges vissa av de frågor som 

ställts. Då det förekommer ett tal om elevers kunskaper, som inte är direkt knutna till frågan återger 

jag en kortare introduktion av vilket fokus samtalet haft i föregående skede. Den följande 

bearbetningen bestod i att finna underkategorier, som jag tolkat tillhört samma familj som 

forskarkategorin i enlighet med metoden inom MCD. Därefter har en analys gjorts, för hur talet om 

uttryckts och förstärkt elevens tillhörighet, dess egenskaper inom kategorin och vilka underkategorier 

det talats utifrån och hur dessa kan länkas samman för att förstärka forskarkategorin. Citaten återges 

inte i kronologisk ordning utan har dels presenterats under forskarkategorier, men de har också skrivits 

in där liknande uttryck följer varandra för att underlätta för läsaren.  

 

Empiri 

Genomgående i mina sju intervjuer som har utförts under hösten/ vintern 2011, har fokus varit att 

samla empiriskt material på hur lärare talar om kunskap och bedömning i förberedelseklasser. Vid 

intervjutillfällena har en så kallad intervjuguide använts vilken varit av halvstrukturerad karaktär(se 
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Bilaga). Denna har använts som stöd och har utgjort de ramar inom vilka frågorna ska ställas (Kvale 

och Brinkmann, 2009).  

I samtalet har dock vissa följdfrågor tillkommit, samt att några frågor ibland ej haft relevans och då 

tagits bort. Den slutgiltiga empirin måste därför förstås som konstruerad i samtalet mellan intervjuare 

och intervjuad. Samtliga sju intervjuade är verksamma inom skolan. En utav dem är rektor. 

Intentionen var dock att empirin skulle utgå ifrån åtta respondenter. Att hitta respondenter var en 

utmaning bl. a. därför att endast ett begränsat antal skolor bedriver en sådan verksamhet som 

förberedelseklass. Vid ett samtal med Skolverket (telefonsamtal, november 2011)blev det också 

tydligt hur verksamheten är kommunalt styrd, då skolverket saknade uppgifter vid tidpunkten för 

samtalet över vilka skolor som kunde vara aktuella för min studie. Detta innebar att en direkt kontakt 

med varje enskild skola varit nödvändig för att få reda på om skolan arbetar med de nyanlända 

eleverna i form av förberedelseklass. I ett vidare skede visade det sig dock att förberedelseklasslärarna 

hade god kännedom om vilka närliggande skolor inom Stockholmsområdet som arbetar med 

förberedelseklasser. Kontakt med samtliga av dessa skolor har tagits, dels via mail, men också via 

telefon. Detta var en mycket tidskrävande process och i förhållande till arbetes tidsram blev det inte 

möjligt att exempelvis rikta fokus utanför Stockholmsregionen. Vidare föreföll intresset och 

möjligheterna att medverka i studien vara mycket begränsade. En anledning till detta var att det oftast 

är en ensam lärare som arbetar aktivt med dessa grupper och det framkom att de hade begränsade 

möjligheter på grund av tidsbrist att medverka. Vid den åttonde och sista intervjun hade respondenten 

ej möjlighet av ovan beskrivna anledningar att stämma fysiskt möte. Denna fick då frågorna skickade 

via mail istället. Jag har förstått att denna lärare efter detta valt att inte medverka, då jag trots flera 

försök inte lyckats få någon vidare kontakt. På grund av det begränsade antalet aktiva lärare inom 

förberedelseklasser som utgör det empiriska materialet intervjuades även en rektor. Denna rektor har 

en giltighet i empirin, eftersom att det är rektorn som ytterst ansvarar för den pedagogiska 

verksamheten och just denna rektor är även lärare. Vid intervjuerna har diktafon använts. Vid 

bearbetning av materialet har inspelningarna transkriberats, från dess ursprungliga form av ljud till att 

bli en skriven text. I denna transkribering har jag omskrivit från talspråk till skriftspråk, dessa 

omskrivningar anser jag dock inte ha någon påverkan på intervjuernas utfall, då det handlat om en 

omskrivning av exempelvis ”asså”, till alltså och så vidare. Stor vikt har lagts vid att noga transkribera 

uttalanden som jag tolkat som osäkerhet inför hur den intervjuade ska formulera sig, så som till 

exempel långa pauser eller nja, jo, men. Detta i avsikt att eventuellt synliggöra då den intervjuande rört 

sig utanför dominerande diskurser (Winther Jörgensen och Phillips, 1999/2000).  

Följande steg i bearbetningen har varit att försöka skönja mönster, ur vilka kategorier dessa lärare 

talar. Citat har skrivits ut och därefter har de kategorier relaterade till elevers kunskaper och 

bedömning ringats in för hand. I följande steg har jag letat efter vilka beskrivningar av elevers 

aktiviteter som har uttryckts, så som ”tittat på Bolibompa”. Därefter har jag sökt uttalande som 

beskriver elevers egenskaper, vilka hör ihop med att antingen ha tillräckliga kunskaper eller det 

motsatta. När detta var gjort letades de citat upp, som på ett så precist sätt som möjligt gav uttryck för 

talet om elevernas kunskaper och lärarnas tal om bedömning. Följande steg var att försöka se, hur 

beskrivs bedömningen? Hur beskrivs en elev med tillräckliga kunskaper? Vem är denna person? Hur 

uttrycks talet om de kategoribundna aktiviteterna? Talas det utifrån vissa kategoribundna egenskaper? 

Vilka andra kategorier används för att retoriskt förstärka huvudkategorin? 

Vidare placerades detta tal in under respektive forskarkategori där detta tal representerade; 

medlemmen, den kategoribundna aktiviteten och den kategoribundna egenskapen. Uppdelningen av 

tillräckliga kunskaper, icke tillräckliga kunskaper och bedömning har gjorts  i en förståelse av att dessa 
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omfattar samma familj. I analysen studeras vad som sagts och hur. Hur förstärks talet och hur förstärks 

medlemmens kategoritillhörighet via detta? Vilka uttalanden stämmer överens med varandra? Vilket 

tal dominerar? Hur kan detta tal förstås och i relation till vad? Detta sammantaget bildar analysen ur 

vilket en vidare problematisering görs i diskussionen av vad som ses, vilket möjliggörande detta kan 

innebära och vad som inte ses. Genom att jag har studerat vissa av de kategorier som varit 

framträdande genom flera läsningar av transkriberingarna har jag således uteslutit andra. Detta öppnar 

för en möjlighet i mitt arbete, genom att mer djupgående fokusera på vissa kategorier beroende på dess 

relevans till min frågeställning, men det skapar samtidigt ett visst uteslutande för andra synvinklar att 

komma till uttryck än de jag valt att arbeta vidare med (Blomberg, 2010). 

Validitet och reliabilitet 

Genom att intervjuerna har varit av halvstrukturerad, kvalitativ karaktär, har möjligheter skapats för en 

relativt öppen samtalsform. Relativ i den bemärkelsen att den intervjuade har kunnat läsa av mitt 

kroppsspråk (även om jag haft för avsikt att påverka intervjuerna så lite som möjligt), de diskurser 

som råder inom området, som innebär att den intervjuade ofta vet hur denne bör svara, vad som är 

politiskt korrekt etc. samtidigt som formuleringen av frågorna också kan påverka det svar som blir på 

dessa. Därför är även flera av frågorna inskrivna i resultatdelen och svaren ska inte förstås som 

oberoende frågan/orna. Detta höjer validiteten för läsaren, då denna inbjuds till en helhets bild, som är 

enhetlig med arbetets forskningsansats. 

Validiteten i det här arbetet bör utgöras utifrån att förståelsen av vår omvärld finns inlagrad i vårt 

språk. Därför baseras den här forskningen på en undersökning av hur lärare talar och hur språkliga 

kategorier kommer till uttryck(Winther Jörgensen och Phillips, 1999/2000). Kritiker mot 

socialkonstruktionismens validitetsanspråk kan lätt förknippa konstruktionismen med ett relativistiskt 

perspektiv, där man egentligen inte kan säga någonting om någonting. Här tolkar jag det som att 

Börjesson(2003) menar att sett utifrån ett realitetsperspektiv, finns alltid en viss grad av godtycklighet 

inom konstruktionens ramar. Därför blir det problematiskt att ställa den typen av frågor, utifrån 

vetenskapliga teorier som inte härrör inom det konstruktionistiska fältet. Som motargument för detta 

och ett sätt att förstå socialkonstruktionsimens reliabilitet och validitet också för den ovana läsaren är 

att istället tolka analysens fruktbarhet (Winther Jörgensen och Phillips). Därför försöker jag bidra med 

nya reflektioner på området och fördjupad diskussion i dessa mycket outforskade frågor gällande 

kunskap och bedömning i förberedelseklass. 

 

Forskningsetiska principer 

Ämnet som legat i fokus för detta arbete, hur lärare bedömer elevers kunskaper som tillräckliga för att 

övergå från förberedelseklass till ordinarie klass, har för mig uppfattats som ett känsligt ämne. Vid den 

första kontakten med den intervjuade har jag bett om samtycke till att använda diktafon vid 



10 

 

intervjutillfället. En rad frågor har då uppkommit så som syftet med detta (diktafonen), samt arbetets 

syfte och hur jag kommer att hantera materialet. 

Det har därför varit av stor relevans att informera samtliga deltagare som bidragit till min forskning 

utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) om att:  

- Deras utsagor inte kommer att kunna härledas till vare sig dem som personer eller den skola 

vilken de är verksamma inom.  

- Att de så att säga äger intervjun och att de därför, närhelst de önskar har rätt att dra tillbaka sitt 

bidrag. 

- Materialets grundform dvs. ljudupptagningen, endast kommer att avlyssnas av mig och att 

detta material förstörs då min bearbetning är klar.  

- Önskas återkoppling, så är detta möjligt genom att ett exemplar av min färdiga uppsats 

skickas.  

Om den intervjuade skulle ha frågor som rör forskningsetiska principer eller arbetet, så är de välkomna 

att kontakta mig.  

En av de intervjuade klargjorde också att villkoret för medverkan var att längre citat inte får förkomma 

från dennes intervju. Hänsyn till detta har självfallet tagits.  

 

Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras empirin och analysen.  

Då citaten placerats under kategorin talet om bedömning, har jag tolkat detta tal som sammanbundet 

med talet om kunskap. Dessa har då bildat ett kategoripar, där talet om bedömningen styrts av 

diskurserna som råder inom talet om kunskap och tvärt om. Hur och vad läraren ska bedöma är 

avhängigt vilka kunskaper det talas om som tillräckliga och otillräckliga. Således bildar de tre 

kategorierna, bedömning, tillräckliga kunskaper och otillräckliga kunskaper en kategorifamilj. I denna 

familj beskrivs och förstärks medlemmarna med ytterligare kategorier. Dessa underkategorier bidrar 

tillsammans med diskurserna att vi, konstruerar och konstituerar dessa kategorier och dess medlemmar 

genom hur vi talat om dem. Vidare har empiriska uttryck kursiverats i analysen i syfte att tydliggöra 

för läsaren vilka som är författarens kommentarer och vad som är empiri. I sammanhanget används 

begreppen integrering och utslussning som synonymer och både syftar till den successiva övergång 

från förberedelseklass till ordinarie klass de flesta skolor arbetar efter. Kommentarer inom parentes är 

frågeställarens. 

F står för frågeställare  

Int. står för intervjuad  
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Kategori: talet om bedömning 

Det framkom att det vid samtliga skolor saknades tydliga riktlinjer för vilka kunskapskrav eleverna 

förväntas uppfylla inför övergången till ordinarie klass från förberedelseklass. Vid samtliga intervjuer 

talades det dock vid upprepade tillfällen om att den bedömning som görs är individuell, vilken är bl.a. 

beroende av vilka mottagande resurser det finns för övrigt på skolan (så som tillgång till SVA 

undervisning), hur den ordinarie klassen ser ut (finns det plats?) och hur elevens tidigare bakgrund ser 

ut. Många lärare poängterade flera gånger under samtalets gång att de anser att det är precis så 

kunskaper och överflytt ska bedömas. 

Nedan följer ett representativt citat för hur talet om individanpassning kan se ut. 

Fråga: Hur gör du när du ska kolla av vad de kan? 

(1) Int. 3. Vi har ju skrivit ner en, som en arbetsplan eller vad man ska säga, för 

förberedelsegrupper, men den frångår man ju nästan hela tiden för att det är så 

individanpassat och så ska ju skolan vara tycker jag, individanpassad alltså. 

 

Flera lärare talade också om bedömning som en komplex process där inte enbart traditionella faktorer 

så som prov spelar in. Detta framgick i talet vara något som är unikt för den speciella 

undervisningssituation förberedelseklassen innebär enligt lärarna. 

Fråga: På vilket sätt tror du att bedömningsprocessen skulle kunna underlättas? Finns det något 

sådant?  

(2) Int. 3. Nej, alltså jag tror inte på att det kommer att finnas något sådant, något prov eller 

bedömningsmall. För att jag tror i det här fallet liksom. Det ska de ju visa hela tiden. Det är ju 

inget som ska visas vid ett provtillfälle. För det är så mycket annat som spelar in... 

(3) Int. 5. Du vet att det är ju inte bara att börja i svensk klass, det är så mycket annat.  

Fråga: Så det är mer än bara svenska kunskapen. Det finns andra aspekter också. 

(4) Int. 5. Oj ja. Svenska kunskaper, det är som jag säger. Det kan de skaffa när som helst. Men 

de behöver få det där lilla extra också. 

 

Vid flertalet av intervjuerna uttryckte lärarna en problemtik med att mäta kunskaperna i ämnet 

svenska. Majoriteten var enig om att det snarare handlar om att bedöma hur eleven använder sina 

kunskaper i svenska språket och att mätningen av godkända eller icke godkända kunskaper skedde i 

interaktionen mellan elev- lärare. Utifrån lärarnas tal om dessa kunskaper uttrycktes svårigheten i en 

förståelse av dessa kunskaper som abstrakta och subtila. 

Fråga: Kan man mäta att de här kunskapsmålen är uppfyllda på något sätt? Och i så fall hur?  

(5) Int.3. Jag mäter det nästan alltid genom att, hur mycket använder de, de här orden?  

Fråga: Vad innebär kunskap och bedömningen för dig? 

(6) Int.4. … Man måste utsätta dem för den situationen där de ska visa att de kan. Att de har 

förstått vad de har läst. Å, å, å då gäller det liksom inte bara floderna i Hallandslän, utan då 

gäller det liksom mera subtilt. 
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Förstärkningar av detta subtila uttryck fanns också i vad jag valt att benämna som en känslomässig 

bedömning. Det vill säga att flertalet lärares utsagor gällande frågor om, när läraren då vet att en elev 

har tillräckliga kunskaper för att övergå beskrevs i form av känslor så som fingertoppskänsla, märker 

och känner. 

Fråga: Hur vet du när en elev kan tillräckligt för att klara sig i ordinarieklass? 

 Läraren börjar tala om att man aldrig kan veta när de kan tillräckligt. En del elever läser med bra flyt 

men förstår inte vad den läser. Hon uttrycker själv att – det är något man märker. 

F – Och hur, liksom, hur märker du det?  

(7) Int. 5. Ja, men det är det där med känslan. Att man känner det ”litegranna”. Som han, har 

pratat med pappa om hemma. Han har en pappa som pratar svenska. Då förstår jag att han 

pratar svenska hemma och har med sig lite annat, så han får en annan förståelse. Medans den 

här pojken som sitter här, han har inte det och då kommer det kanske ta lite längre tid (m).  

 

Fråga: Hur går ni vidare sedan, när eleven ska slussas ut? 

(8) Int. 1. Ehh, när jag har känt att dom har klarat, eller deras tid hos mig är förbi, så tar jag 

kontakt med spec.lärarna (special lärare eller special pedagog min anm.) som då testar lite 

grann och ser vad de kan å... 

Fråga: (M) Och hur vet du när en elev kan så mycket så att den kan klara sig ute i klassen?  

(9) Int. 3. Ja, men det känner man av.  

Vid intervjun med en rektor uttalas problematiken som skolan tycks vara medveten om: 

Fråga: Har du något exempel där en bedömning har, skulle kunna ha gjorts annorlunda? 

(10) Int. 2.  Nej, därför att man kan väl säga som så att, jag tycker väl att, eh, vi inte har haft 

någon bra rutin överhuvudtaget på just bedömning och dokumentation när det gäller de här 

eleverna. Utan det har varit lite godtyckligt. 

Han fortsätter…  

(11) det är ju förberedelseklassläraren som någonstans, som jag förväntar mig ska ha den 

fingertoppskänslan, men inte bara bygga på beprövad erfarenhet, utan ska någonstans kanske 

ha gjort vissa tester för att ändå kunna göra en rimlig bedömning, att nu är det läge att gå ut. 

 

Talet om den subtila, icke konkreta och till viss del känslostyrda bedömningen ledde till ytterligare 

frågor om bedömning, men som ställdes på ett annorlunda sätt. Vad ska eleven då kunna för att få 

övergå? Talet, även här var oförväntat enigt. Lärarna talade om att eleverna inte är klara när de 

kommer ut i den ordinarie klassen. Begreppet klar och vad det innebär framkom i talet definieras via 

jämförelser mellan förberedelseklassens elever och de elever som benämndes som vanliga elever och 

svenska elevers kunskaper. 

Läraren berättar om att eleven inte längre ska staka sig på ett ord, utan ska ha med sig strategier för att 

ta sig vidare i en text ändå men:  

Frågan: Men hur tar du reda på att de har kommit dit? (Att de uppnått nivån för att klara sig i ordinarie 

klass) 
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(12) Int. 4. … de är inte klara när de lämnar mig, jag ser att de har kommit ifrån, det allra 

mest nybörjar, där de bara sitter som fågelholkar och inte kan någonting. 

Fråga: Vad är viktigast kunskapsmässigt när man går hos dig? Och ehh, vad behöver eleverna kunna 

för att klara sig ute i klass? 

(13) Int. 1. …Och kunskaperna, det har ju inte varit, jag menar de ska ju inte kunna exa... 

precis lika mycket svenska som dom vanliga barnen som går. 

Fråga: Hur vet du när en elev kan tillräckligt för att klara sig i ordinarie klass? 

(14) Int. 6. De är ju inte fullfjädrade. Men eh, om de liksom är lika bra (m) som de svagaste i 

(m) klassen. Då har de ju kommit väldigt långt på en kort tid. 

Enligt lärarnas utsagor kunde också elevens personlighet utgöra en del av grunden för bedömning. 

Flera lärare berättade om ett motstånd från klasslärarna när det gällde att ta emot en 

förberedelseklasselev. Detta försvårades dessutom ytterligare om eleven upplevdes som stökig. Har 

skolan däremot tillgång till en ämneslärare som talar elevens modersmål uttrycktes detta som en 

förutsättning för elevens utsluss i detta ämne som här handlade om ämnet teknik. Övriga elever, som 

hade ett annat modersmål än ämnesläraren fick därmed inte slussas ut i ämnet.  

( Om organiseringen av utslussningen) 

(15) Int. 7. Men samtidigt så, de här (pekar mot några bänkar) eleverna är med på teknik. 

Men det beror ju på att vi har lärare som är arabisktalande, som kan deras språk. 

(Om utslussning) 

(16) Int. 3. Det är ganska många lärare som är sådär – Nej, jag vill inte ta någon sådan elev, 

för det innebär ju en massa jobb och man vet ju att den här eleven inte kommer att bli 

godkänd. Det är en ju en omöjlighet. 

Fråga: Hur länge går eleverna hos dig? 

(17) Int. 3. Men ja, sedan finns det ju såklart stökiga barn och ja, då blir det jobbigt med att 

ha någon i klassen som inte kan någonting och som bara kanske förstör kanske lite grann. Då 

blir det ju inte lika roligt att ta emot en sådan elev såklart och mycket svårare. 

 Analys av talet om bedömning 

Utifrån lärarnas utsagor är grunden för bedömning att se till individen och att anpassa såväl integrering 

som undervisning efter det individuella barnet (rad 1). Detta framstår i talet vara avhängigt den 

speciella undervisningssituation som förberedelseklassen innebär och kanske därmed även de elever 

som omfattas av den? Vidare på rad (1) talar läraren om att inte ens den framarbetade arbetsplan som 

finns för förberedelseklassen tycks kunna omfatta de frågor som gäller den bedömning lärarna 

förväntas göra. Som jag tolkar det, finns det en tanke eller erfarenhet gällande bedömningen där den 

beskrivs som unik med ordet individanpassad. Läraren lägger dock till att det är så skolan borde vara 

på slutet, vilket kan tyda på att läraren försöker avdramatisera talet om individanpassningen som 

knutet till den specifika undervisningssituationen eller också för att förklara varför arbetsplanen mist 

sin funktion. Detta speciella och unika talas det även om på raderna (2), (3) och (4) där lärarna 

uttrycker att det inte enbart är kunskaper i svenska språket som utgör en grund för bedömning, utan att 

det är andra kunskaper som spelar in, så som att eleven ska få det lilla extra och att det inte enbart 

handlar om att börja i svensk klass, utan att det är så mycket annat också.  
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Utifrån dessa stycken kan bedömningen identifieras som individanpassad. Individen kan förstås som 

en underkategori vilken retoriskt förstärker och bygger upp lärarnas bedömning tillsammans med talet 

om det subtila och ickekonkreta kunskaper (rad 5 och 6).  

Samtidigt sker en viss motstridighet. Lärarna talar å ena sidan om en individanpassad bedömning och 

att det är så skolan borde vara. Å andra sidan återfinns beskrivningar av eleverna med formuleringar 

som de. Detta ses genomgående vid samtliga intervjuer, men uttrycks här främst på raderna 

(4),(5),(6),(8),(12),(13) och(14).  

Särskilt intressant blir det då lärarna talar om vad eleverna ska kunna på raderna (12),(13) och(14). 

Här talas det om att de inte är exempelvis fullfjädrade, vilket kan förstås syfta till att ge en allmän och 

generell bild eller beskrivning av vilka kunskaper eleverna ska ha med sig samtidigt som lärarna 

inledningsvis talat om den individanpassning de arbetar efter. Detta tal om en individanpassning tolkar 

jag alltså inte avse vägen att nå kunskapsmålen, utan syftar snarare till en gällande individanpassad 

bedömning, för när en elev ska få övergå. Individanpassningen kan då sättas i relation till dels de yttre 

faktorerna så som att det är så mycket annat än att börja i svensk klass (rad 3) men också till elevens 

inre egenskaper och talet om denna, så som om det är en elev som uttrycks vara stökig (rad 17). 

Bedömningen som individanpassad är alltså mycket intressant dels i förhållande till avsaknaden av 

officiella styrdokument och riktlinjer men också i förhållande till det läraren själv uttrycker, att 

arbetsplanen inte tycks kunna ge den vägledningen den i första hand är avsedd för, eftersom 

undervisningen, eleverna och situationen är så unik. Utifrån en tolkning av att talet om 

individanpassning syftar till själva bedömningen för en övergång eller en utebliven övergång kan man 

rimligen anta att denna bedömning då gäller att vissa kunskapsmål är uppfyllda. Samtidigt kan man då 

fråga sig, hur kunskaperna å ena sidan kan syfta till att vara individanpassade som de ska omfatta 

samtliga? Vad kan denna individanpassade bedömning innebära för en elev när det inte finns tydliga 

mål utan det styrs individuellt? 

Vidare ses hur kategorierna vanliga barn och svagast i klassen används för att beskriva ett jämförande 

tal om vilka förväntade kunskaper som är centrala. Talet utifrån kategorin vanliga barn (rad 13) visar 

också på dels hur detta tal kan förstås utifrån en normativ kategorisering men också, hur 

förberedelseklasselevernas annorlundaskap kan förstärkas genom att då underförstått vara ett icke- 

vanligt barn vilket i sin tur bygger upp kategorin om det unika i förberedelseklassen.  

I fråga om godtycklighetens varande eller icke varande menar rektorn (rad 10 och 11) att bedömningen 

inte enbart ska baseras på beprövad erfarenhet, utan också utgöras av vissa tester, samtidigt som han 

förväntar sig att förberedelseklassläraren ska ha den fingertoppskänslan som krävs för att göra en 

rimlig bedömning. Rektorn uttrycker och förstärker därmed själv sin egen kategori som rektor, att han 

har förväntningar på lärarens faktiska yrkeskompetens gällande bedömningen.  

Eftersom rektorn uttrycker att han har dessa förväntningar förstärker det talet om den känslomässiga 

bedömningen som uttrycks av lärarna på rad (7, 8 och 9 ). Här återfinns formuleringar som märker, 

känner, känner att deras tid är förbi och känslan. Detta kanske snarare då syftar till lärarnas 

yrkeskompetens och grundas utifrån en förståelse av att läraren oberoende sitt subjekt kan genom en 

fingertoppskänsla göra en rimlig bedömning. Studeras detta tal i det sammanhang där det samtidigt 

talas om subtila kunskaper, eleven ska få det lilla extra osv. måste dessa uttryck förstås i relation till 

varandra som tillsammans förstärker och reproducerar dessa kategorier och möjliggör talet om 

bedömningens komplexitet. 

På raderna (16) och (17) återkommer talet med individen i fokus vid beskrivningen av en sådan elev 

och stökiga barn. Dessa eller detta barn talas det också om som synonymt med någon som inte kan 
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någonting och kanske bara förstör (raderna 16 och 17) vilket enligt lärarens uttryck utgör en 

problemtik gällande elevernas integrering i ordinarie klass. Läraren beskriver att svårigheterna ligger i 

att en sådan elev aldrig kommer kunna bli godkänd, vilket det talas om som allmänt vedertaget och 

förstärks med uttrycket det är en omöjlighet (rad 16). Jag tolkar dessa uttryck som att det talas utifrån 

vissa förväntningar på hur en elev bör vara. Detta i sin tur kan vara ett uttryck för en elevdiskurs, 

vilket här då bidrar till att förstärka kategorin stökig elev, vilken i lärarnas tal framstår som synonymt 

med någon som inte kan något. Vidare förstärks detta ytterligare av kategorin andra lärare och 

motståndet till att ta emot en sådan elev. Här beskrivs också vissa förväntningar på denna typ av elev, 

vilket är att denna aldrig kommer att bli godkänd. Sammantaget förstärker då kategorierna, andra 

lärare, typen av elev och en sådan elev talet om bedömningen. Vidare beskrivs det också bli såklart 

mycket svårare och inte lika roligt. Ordet såklart, kan även det tolkas som en förstärkning om att detta 

är allmängiltigt och självklara saker som berörs. Allt detta sammantaget innebär då en massa jobb för 

klassläraren, vilken därför helst avstår från att ta emot denna en sådan elev. Läraren talar också i 

pluralis att det är många, vilket syftar på att detta inte är ett problem i enskilda fall, utan det handlar 

om ett flertal lärare (rad16). Dock omfattas inte alla lärare av denna beskrivning, vilket kan ses på rad 

(15). Denna ämneslärare har gett sitt medgivande till att ett fåtal elever får närvara under dennes 

tekniklektioner. En förutsättning för detta beskrivs i talet ”men det beror ju på att vi har lärare som är 

arabisktalande, som kan deras språk”. Ett rätt språk eller modersmål kan här tolkas som ett kriterium 

eller förutsättning för att bli integrerad i ämnet teknik. Eftersom läraren uttrycker att det beror på att 

ämnesläraren talar samma språk som eleverna vilket också kan förstås i relation till lärarens 

bedömning, elevens kunskapande och kategorin andra lärare. 

 

Den andra forskarkategorin har jag valt att benämna: talet om elever med tillräckliga kunskaper. 

Denna syftar till det tal som specifikt hade anknytning till de elever som antingen följde en förväntad 

progression eller hade en kortare vistelsetid i förberedelseklassen än vad som först förväntats. I talet 

om medlemmarna i denna kategori var centrala teman; aktiviteter, alltså vad eleven gjorde eller inte 

gjorde, elevens bakgrund, gällande allt från etnisk bakgrund till förälderns utbildningsnivå och 

egenskaper som medlemmen beskrevs ha. 

Kategori: talet om elever med tillräckliga kunskaper för att övergå till ordinarie 

klass 

Vad eleverna hade med sig, dvs. hur deras bakgrund sett ut var vid samtliga intervjuer starkt knutet till 

lärarnas tal om en elev med tillräckliga kunskaper för att få övergå till ordinarie klass. Talet gällande 

vilka eller vad denna bakgrund innefattar skilde sig åt vilket kommer att visas med citaten nedan. 

Fråga: Minns du någon gång när övergången gick fortare än vad du hade förväntat dig? Och vad kan 

det ha berott på tror du? 

(18) Int. 3.  Ja, alltså det beror ju på hur mycket de kan innan. ( Berättar om en pojke) … Så 

att han har varit i Sverige sedan Januari, ehhh, han har lärt sig svenska själv, genom 

Bolibompa, han har gått till biblioteket, läst böcker och han har varit ute och lekt med ungar. 

Han kunde ju rätt mycket när han kom. 

Fråga: Och hur mycket tidigare skolbakgrund och så de har med sig, spelar det också roll?  

(19) Int. 6.  Det spelar roll. Mycket stor roll. Ja, en del har ju väldigt goda erfarenheter med 

sig. Om man har ganska mycket engelska med sig, så har man kanske en lättare ingång till det 

nya språket (m). 
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( Om en elev vars tid i förberedelseklassen blev kortare än förväntat) 

Fråga: Jaha, ok. Vad tror du det berodde på? 

(20) Int. 7. Ja, men det är mycket, eh, skolerfarenhet eller föräldrarnas utbildningsnivå. 

 

Enligt lärarnas utsagor var elever med viss etnisk härkomst överrepresenterade i denna kategori. Det 

vill säga att det återkommande i intervjuerna påtalades vilken nationalitet eleven vi talade om hade. 

Men även här liksom i ovanstående stycke, skilde sig detta tal åt i fråga om vilken denna etnicitet var. 

Det var alltså inte så att samtliga lärare uttryckte en enighet gällande en specifik etnicitet. Däremot 

tydliggjorde samtliga, utan att frågor ställts kring detta, vilken nationell bakgrund eleven som klarat 

överflytt (fortare än förväntat) haft. 

Fråga: Minns du någon gång när övergången gått fortare än vad ni hade förväntat er? Vad kan det ha 

berott på i så fall tror du? 

(21) Int. 7. Ja i Ryssland (har de lärt sig engelska in anm.) och så pratar de ryska och då har 

man den här bron över. Har du lärt dig ett språk så vet du hur du ska lära dig. 

(22) Int. 5. Ja, jo, jag ser ju de språk och det är ju ofta rysstalande barn från forna Sovjet, 

föräldrarna har väldigt hög utbildning…  

Fråga: Hur menar du? Har du något konkret exempel? 

(23) Int. 5. Eh, nu ska vi se… Ja, kanske en elev som kommer från Serbien. Hon var också 

väldigt studiemotiverad och hon hade väldigt, väldigt mycket med sig i och med att hon hade 

gått sin skolgång i Serbien (m) eh… 

Fråga: Ja, du nämnde också vissa elever från Afghanistan… Kan du berätta lite om dem? 

(24) Int. 5.M. Ja, ja, det är Åh. Alltså det är helt fascinerande, tycker jag och det stämmer 

varje gång när de kommer så…  

(25) Int. 5.  …eller läsa, men de anammade väldigt, väldigt snabbt, bokstäver, ljuden och de, 

de hade liksom lust och ville liksom också. 

I samtalet konstruerades också ett tal om elevers egenskaper och vad dessa innebär. Dessa egenskaper 

beskrevs tillhöra eleven, snarare än skapade i den undervisning eleverna deltagit i.  

Läraren berättar om hur yngre elever har en fortare integrering än de äldre eleverna; 

(26) Int. 1. Men vi har haft elever, även äldre som har klarat det på ett halvår att gå ut på 

högstadiet. Men då är det sådana som redan är språkbegåvade, (mhm) som lär sig ett språk 

väldigt snabbt. Plus också vilken studievana de har. 

(Vi har talat om en elev vars övergång gick fortare än förväntat)  

Fråga: Hur kom det sig, tror du, att det gick så fort? 

(27) Int. 6. Ja, ibland... En del… Vi har ju olika intelligenser. En del har ju språkliga 

begåvningar. Man ser att de ser strukturer på en gång i språket. De snappar och de kan dra 

nytta av engelskan. 

Läraren har berättat om att vissa elever upplevs som svårare att integrera medan;  
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(28) Int. 3. Ja, lite sådär, alltså om det verkar vara en elev som suger till sig mycket och 

sitter tyst och fint, alltså som vill och som jobbar och sådär. Då behöver man nästan inte 

kunna någonting, för då har man ju en vilja och ett driv. 

 

Analys av talet om tillräckliga kunskaper 

I lärarnas tal om elevens tidigare kunskaper (rad 18, 19 och 20) förstår jag det som att de har en 

värderande ansats där lärarna påtalar hur dessa kunskaper anses viktiga och ger eleven vissa 

förutsättningar så att de fortare integreras i den ordinarie undervisningen. Läraren på rad (19) 

förstärker detta med uttrycket, det spelar mycket stor roll (tidigare kunskap). Vidare talas det om den 

tidigare skolgången utifrån att vissa har ju väldigt goda erfarenheter med sig. Detta ses även på 

rad(18)  där läraren uttrycker att en snabb inlärning är beroende av hur mycket de kan sedan tidigare, 

alltså vad eleven har med sig för bakgrundskunskaper eller förkunskaper. Detta tal kan förstås bilda en 

förstärkande kategori av elever med tillräckliga kunskaper där lärarna genom sitt tal om elevens 

bakgrund knyter an detta till huvudkategorin. Dock talas det inte om bakgrund i generella termer, utan 

återkopplas till en specifik sådan som har direkt anknytning till elevens framgång i kunskapandet av 

det svenska språket. Detta tal förstärks ytterligare med vad föräldern har för 

bakgrund(utbildningsnivå, rad 20), vilket både kan förstås som en enskild kategori av förälderns 

utbildning men som också kan sammanlänkas med elevens bakgrund. Elevens tillräckliga kunskaper 

beskrivs och förstärks alltså med vilken utbildningsnivå föräldern har. Detta tal om elevens bakgrund 

som förstärkande kategori var tydligt dominerande.  

Vidare identifieras talet om tidigare erfarenheter med anknytning till engelska kunskaper (rad 19) . Jag 

tolkar det som att kunskaper i engelska språket tycks kopplas till det som läraren också talar om som 

mycket goda erfarenheter utifrån hur denna aktivitet (att kunna engelska) uttrycks snarare än att det 

talas om engelska kunskaper i generell mening. Läraren menar vidare att kunskaper i engelska medför 

en kanske en lättare ingång till det svenska språket.  

Upprepade gånger vid samtliga intervjuer (förutom en) talades det också om elevernas etniska 

härkomst. Talet fördes utifrån dels vilken skolbakgrund eleven hade med sig, exempelvis (rad 24) där 

Serbien tycks representera en sådan skolgång som bidrar till att eleven har mycket med sig. Det talades 

också om hur de föräldrar som hade ett visst etniskt ursprung också hade en högre utbildning (rad 22). 

Här återkommer alltså talet om föräldern som en förstärkande kategori. Eleverna beskrivs med 

egenskaper som studiemotiverade, deras föräldrar har hög utbildning och så har de goda 

skolerfarenheter bl.a. eftersom att de lärt sig engelska vilket blir en bro över till svenskan (rad 21, 22 

och 23). I lärarnas utsagor uttrycks alltså dessa vara faktorer som bidrar till att eleven snabbare eller 

lättare kan integreras i den ordinarie undervisningen. En lärare talade också om elever från 

Afghanistan (rad 24 och 25) och denna lärare hade en lite mer vågad hållning då hon generaliserar 

genom att säga: det stämmer varje gång. I lärarens beskrivning av de Afghanska elevernas egenskaper 

används ord som de har en vilja, lust och anammade väldigt fort.  

Vilja i detta sammanhang talas om som en viktig egenskap vilket ses på rad (28).  Elevens vilja 

kännetecknas i talet av beskrivningar som att eleven sitter tyst och sitter fint.  Denna suger åt sig vilket 

då kan förstås som att eleven har både en vilja men också ett driv, vilket i förlängningen innebär att 

detta barn knappt måste kunna någonting eftersom den har just viljan och drivet (rad 28). Som jag 



18 

 

förstår det kan detta tal i likhet med talet om stökiga elever (se föregående analysdel) vara uttryck för 

en elevdiskurs. Det blir tydligt hur eleven som sitter tyst och fint beskrivs i positiva ordalag där talet 

sträcker sig så lång att eleven inte knappt måste kunna någonting för att bli talad om som en elev med 

tillräckliga kunskaper, vilket reproducerar en norm om förväntningar på kategorin elev och elev med 

tillräckliga kunskaper. 

Det blir vidare intressant att jämföra det tal som råder om elevens vilja med det tal om 

språkbegåvningar och elevers olika intelligenser (rad 26 och 27). Lärarna talar om att vissa elever ser 

strukturer i språket och lär sig språk väldigt snabbt. En annan elev kunde integreras ovanligt fort 

vilket enligt läraren berodde på att eleven redan var språkbegåvad. I talet på rad (26) görs en skillnad i 

vad som är elevens inneboende egenskap (språkbegåvning) och vad som är en erfarenhetspräglad 

egenskap (studievana). Detta är inte direkt knutet till talet om vilja, men lärarna talar om de olika 

intelligenserna som något som eleven helt oberoende har, liksom viljan. Att jag förstått det som 

oberoende är kopplat till uttryck som ”vi har ju olika intelligenser”, ”sådana som redan är 

språkbegåvade”, ”har man ju en vilja och ett driv”. Beskrivningar av detta slag kan vidare knytas 

samman med talet om etnicitet och föräldern till en kategori som bygger upp talet om vilka eleverna är 

med tillräckliga kunskaper och vad de gör. Kategorin och de beskrivningar som omfattas av den, 

härleds till eleven själv och utifrån ett tal om att de är av icke undervisningsbunden karaktär. Således 

är det i talet eleven som sitter inne med en viss etnicitet, en viss förälder osv. vilket skapar möjligheter 

att få omfattas utav kategorin med tillräckliga kunskaper. I talet förstärks elevens kategoritillhörighet 

och kategorin byggs upp genom att använda underkategorierna som retoriska verktyg. De jag kunnat 

identifiera här har alltså varit: bakgrund, etnicitet, intelligens, begåvning, förälderns utbildningsnivå.  

 

Vidare i intervjuerna ställdes ett antal frågor gällande de elever som inte förstods ha tillräckliga 

kunskaper för överflytt. Fokus har legat på att synliggöra hur eleverna beskrivits i empirin. Då detta 

blev ganska brett skalade jag ner det till, hur beskriver lärarnas tal dessa elever dvs. vilka förstås de 

vara? Vad gör eller inte gör eleverna dvs. vilka aktiviteter talas det utifrån att de ägnar sig åt? Beskrivs 

eleverna med vissa specifika egenskaper? Hur förhåller sig dessa till talet om de som har tillräckliga 

kunskaper? Jämför lärarna med sina tidigare berättelser om dessa? Eller skiljer sig lärarnas sätt att tala 

om de olika kategorierna? Vid läsningen av min empiri tyckte jag alltså se ett tydligt avgränsat tal om 

vissa elever. Jag förstod dessa som elever med otillräckliga kunskaper och därav dess namngivning.  

Kategori: talet om elever med otillräckliga kunskaper för överflytt 

Fråga: Minns du någon gång när det har tagit längre tid än vad du hade förväntat dig och vad tror du 

det kan ha berott på? 

(29) Int. 5. Ja, gud. Det där har vi pratat om många gånger. Men om man får vara ful i 

kanten så är det lite, man tänker, vad har föräldrarna med sig och såhär. 

Fråga: Hur länge går eleverna hos dig?  

(30) Int. 3. Men ja, sedan finns det ju såklart stökiga barn och ja, då blir det jobbigt med att 

ha någon i klassen som inte kan någonting och som bara kanske förstör kanske lite grann. Då 
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blir det ju inte lika roligt att ta emot en sådan elev såklart och mycket svårare. (Citatet 

återfinns på rad 17). 

(Om målet med att elever inte ska vistas i förberedelseklassen i mer än ett år) 

(31) Int. 6. Sedan kan man inte säga att alla ska gå ut när de varit här i ett år, för att de klarar 

inte det.  

Fråga: Minns du någon gång när det tog längre tid än förväntat och vad detta kan ha berott på? 

(32) Int. 3. Det är ett problem det här. För då är det, det här, när de efter två år pratar fullt 

flytande svenska. Men såklart kanske inte kan ”tio- kompisarna” när man går i sexan, för de 

har aldrig haft matte. Vem ska ta hand om dem då? 

( Läraren har talat om elevers olikheter och möjligheter till att bli integrerad i ordinarie klass.) 

(33) Int. 3. Så att man får checka hela tiden, vad det är för typ av elev och vad den har för 

bakgrund.  

Fråga: Minns du någon gång, alltså tvärt om (mot föregående fråga min anm.), när övergången tog 

längre tid än vad ni hade förväntat er?  

(34) Int. 4. Det kan bero på näringsbrist på, i moderlivet och hela, överhuvudtaget sådana 

saker som gör att de förmår inte mer. Men man kan inte testa dem som man gör med 

svensktalande barn riktigt.  

Fråga: Och det gäller generellt? I ålder och så?  

(35) Int. 4. Ja, ja. Och många väldigt många går i särskolan då också som är från Afrikas 

horn… (mhm). 

I citaten ovan ses ett tal om vilka medlemmar som tillhör kategorin. Samtalet om dessa elever 

utvecklades ytterligare med vissa följdfrågor vilket gav en än mer beskrivande bild av eleven. I dessa 

utsagor, efter den indelning jag gjort, uttrycks ett tal om elevens aktiviteter. Aktiviteterna så som jag 

har använt mig av dem i min tolkning kan ibland vara ofrivilliga så som på rad (34) där läraren talar 

om att de inte förmår mer. Kategorins existens motiverades i talet med en rad förstärkande kategorier, 

så som elevens bakgrund, elevens mående och sociala egenskaper. 

( Läraren berättar om de stora nivåskillnader som finns mellan klassens elever) 

(36) Int. 7. De skulle väl gå i tvåan, men en av dem har ingen skolbakgrund så att man kan 

väl jämföra det inlärningsmässigt som sexårsverksamhet ungefär. (m). Hon vill helst sitta och 

klippa och klistra, för att hon har aldrig gjort det förut. 

Fråga: Minns du någon gång, alltså tvärt emot när det tagit längre tid än ni förväntat er? 

(37) Int. 6. … för han hade ingen skolbakgrund. Absolut ingenting. Så han var ju helt ny när 

han kom. … Och det kän, det behövde han! För han hade ju eh, inte haft någon matematik 
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heller och… Och så det här med språket och, och hur gör man i skolan (m). Inte några utav de 

(m) koderna (m) med sig över huvudtaget (m). 

(Läraren talar om svårare integrering av äldre elever) 

(38) Int. 7. För att komma och då, komma in i sjuan och ha samhällskunskap, måste du ju ha 

en modersmålslärare för. För att det kan du inte lära dig. 

(39) Int. 5. Den här flickan som pratar så himla bra svenska, men ändå behöver lite mer stöd 

(m) hon skulle verkligen behöva gå ut i klass och det kan hända att hon får göra det ändå. Att 

fastna här inne, bara för att man inte kan läsa och skriva, jag menar det kanske finns svenska 

elever som också har de problemen, som har svårt när man går i femman. 

( Har talat om en önskan om en bättre integrering av de nyanlända eleverna) 

(40) Int. 5. Det är inte så att de går in i ett svenskt gäng när de spelar kula och frågar – får 

jag vara med? Det är inte så lätt när man inte har ett språk sådär alla gånger 

Fråga: Minns du någon gång när det tog längre tid än förväntat och vad detta kan ha berott på? 

(41) Int. 3. De kanske inte mår så bra alltid och då kan det vara både segt och lära sig 

svenska och segt och få kompisar och socialt.   

 

På frågor om vad det kan tänkas bero på att vissa elever inte har den förväntade progressionen i 

kunskapandet av svenska språket fanns ett återkommande tal om, vad jag tolkat som icke 

undervisningsbundna faktorer. Däribland talade lärarna om att dessa kunde vara viss etnicitet och vissa 

egenskaper. Vidare talades det också om vissa egenskaper i form av(vara) något annat. Vad detta 

något annat kan vara, hänvisades ofta ligga hos eleven i form av diagnoser av olika slag, att elever är 

tidigt född eller helt enkelt har låg IQ. 

( När det tagit längre tid för en elev) 

(42) Int. 5. Men så var det också det där, han var lite blyg och lite tyst, han hade inte skaffat 

sig några svenska vänner. 

Fråga: Minns du någon gång, alltså tvärt om, när övergången tog längre tid än vad ni hade förväntat 

er? 

(43) Int. 4. Väldigt många barn från Somalia och även Eritrea och ja, Afrikas horn över 

huvud taget. (Berättar om olika ickespråkliga tester som kan göras och avslutar med)...Men 

ovanligt många, från Afrikas horn tyvärr.  

( Läraren berättar om hur elever som har kunskaper i engelska har en fördel vid inlärning av svenska 

språket till skillnad från…) 
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(44) Int. 6. Men kommer man från vissa länder som eh… Ja, nu ska jag inte peka ut några 

länder… Men det känns ju att ju större skillnad det är på språket, desto svårare är det ju att, 

att lära sig det nya språket.  

Fråga: Minns du någon gång, alltså tvärt om (mot föregående fråga min anm.), när övergången tog 

längre tid än vad ni hade förväntat er? 

(45) Int. 4. Ja, det är alla barn som då visar sig att de har antingen väldigt låg IQ. Efter ett 

par år när man inser att de inte lär sig läsa och skriva tillräckligt fort och ha kommit igång… 

Fråga: Men eh, vad tror du att det kan ha berott på? ( Att det tar längre tid för vissa än för andra min 

anm.) 

(46) Int. 3. Men vissa barn har trauman när de kommer och man vet inte riktigt, är det någon 

diagnos? Är det liksom någon diagnos de liksom uppvisar, eller är det ett trauma? … Jag 

tycker ändå att man märker att det är något annat de bara är traumatiserade liksom. Då känner 

man liksom att det är något annat än att de bara haft det jobbigt, för det är såpass tryggt här. 

Man får någon magkänsla för det. 

Fråga: Minns du någon gång, när det tog väldigt lång tid för en elev...?  

(47) Int.1. Ja, det förekommer men det finn., men då är det ju andra orsaker också, så jag 

menar att, de har något inlärningsproblem eller språkfel.  

(Om en elev som fått återgå från att först ha blivit utskriven ur förberedelseklassen i våras, men sedan 

fick komma tillbaka. Det var inte den intervjuades bedömning åt varken det ena eller det andra hållet) 

(48) Int.1. Då har han kommit tillbaka nu, vilket jag tycker är helt fel (m). Men eftersom 

man inte vet om det är något, vad det är för fel så att säga, så är det ju bättre att han går här, 

än när han sitter i en klass, när han inte förstår någonting (ja).  

(49) Int.1. Ja, det förekommer men det finn., men då är det ju andra orsaker också, så jag 

menar att, de har något inlärningsproblem eller språkfel.  

(50) Int. 3. Men det finns ofta något... Har det inte kommit inom en viss tid språket, då 

kommer det inte av sig själv. 

(51) Int. 7. – Ja, antingen så är det då psykologiska orsaker, eller att man helt enkelt inte vill 

lära sig eller att man tycker att det är svårt, eller att man är slö liksom, att man inte gör något. 

Eller att man kanske har problem med korttidsminnet. Eller att du har svårt med det skriftliga 

och så, med bokstäver. Att det inte funkar (m). För det gör ju ingen skillnad. Det är ju en viss 

promille i hela världen som har läs och skriv svårigheter. Spelar ingen roll att du är mitt i ett 

nytt språk (mhm).  

Fråga: Minns du någon gång, alltså tvärt om, när det tagit längre tid än vad ni hade förväntat er? 

(52) Int. 6. Och sedan är han också tidigt född, så att jag menar det kan ju vara andra orsaker 

som gör att… 



22 

 

 

Analys av kategorin elever med otillräckliga kunskaper 

Lärarnas tal i denna kategori beskriver medlemmens egenskaper, vad dessa elever ägnar sig åt för 

aktiviteter och vilka understödjande kategorier som bygger på huvudkategorin. I utsagorna tycks det 

finnas på förhand givna föreställning om vad kunskaperna är eller ska vara. Men kunskapandet står i 

talet inte oberoende utan tycks vara starkt knutet till en på förhand bestämd tidsram, inom vilken detta 

kunskapande ska ha ägt rum för att talas om som tillräcklig. Inom kategorin understöds elevens 

tillhörighet av gruppen utifrån den tidsram eleverna förväntas nå lärarens mål, vilken vidare kan 

förstås i relation till den skolkontext där det alltså finns en norm gällande elevens progression i 

förhållande till en tidsaspekt. I relation till denna tidsram använder sig lärarna av förstärkande 

kategorier vilka domineras av ett tal där man retoriskt motiverar elevernas oförväntade progression 

oberoende såväl undervisningen som skolsammanhanget i övrigt. I min tolkning av det förekommande 

talet är några kategorier; äldre barn (rad 38 ), föräldern och vad denna har med sig (rad 29), det 

psykiska måendet (rad 41, 46 och 51), näringsbrist (rad 34), elevens bakgrund (rad 33), sociala brister 

(raderna 40, 41 och 42), typ av elev( rad 33, stökigt barn (rad 30), tidigare skolbakgrund (rad 32, 36 

och 37) och svenska elever (rad 40).  

Flera av kategorierna förstärker varandra vilket exempelvis ses i kategorin sociala brister och tidigare 

skolgång; eleven har aldrig haft matte (rad 32), eleven vill helst sitta och klippa och klistra (rad 36), 

eleven har ett behov av en längre vistelsetid i förberedelseklassen eftersom eleven inte vet hur man 

gör i skolan och saknar koderna på grund av att denne aldrig gått i skola tidigare (rad 37).  

Psykiska måendet och sociala brister ”De kanske inte mår så bra alltid och då kan det vara både segt 

och lära sig svenska och segt och få kompisar och socialt” (rad 41).  

Typ av elev och stökig elev beskrivs med att eleven är stökig och  inte kan något (rad 30). Vidare på 

rad (31) menar läraren att de inte klarar att gå ut efter ett år och man kan fråga sig om eleverna som 

läraren syftar på är eleverna som på rad (30) beskrivs som en sådan elev eftersom det på rad (33) talas 

om att eleverna måste klara vissa avcheckningar och att hänsyn måste tas till vad det är för typ av elev.  

Talet om föräldrarnas utbildning återfinns även i föregående kategori, vilket alltså tycks spela en 

betydande roll i fråga vilken utbildning det handlar om. Å ena sidan i kategorin elever med 

otillräckliga kunskaper finns ett tal där läraren undrade vad föräldern hade med sig, vilket läraren 

uttrycker påverkat elevens tid förberedelseklassen (rad 29). Å andra sidan i kategorin elever med 

tillräckliga kunskaper, talas det utifrån att föräldrarna hade hög utbildning och eleven beskrivs vara 

studiemotiverad med goda erfarenheter vilket då sammantaget förstås ha bidragit till dennes snabba 

integrering (rader 23 och 24). Läraren säger på rad (29), Ja, gud. Det där har vi pratat om många 

gånger. Men om man får vara ful i kanten så är det lite, man tänker, vad har föräldrarna med sig och 

såhär. Ful i kanten kan tolkas som en medvetenhet i att uttalandet är lite problematiskt, men det kan 

också förstås som att läraren rör sig lite utanför den diskursiva ramen, varför det blir meningsfullt för 

läraren att betona om man får vara lite ful i kanten. 

Kategorin otillräckliga kunskaper förstärks och byggs upp vidare genom ett tal om elevernas 

egenskaper. Dessa egenskaper beskrivs utifrån underkategorierna; (neuropsykologiska) diagnoser, 

psykologiska egenskaper och biologiska egenskaper. I detta stycke tolkar jag även att talet domineras 

av ett kulturellt och normativt perspektiv. 

På rad (45) menar exempelvis denna lärare eleverna har låg IQ och att detta visar sig när de efter ett 

par år inte lärt sig läsa och skriva tillräckligt fort. Läraren på rad (46) talar ingenting om IQ eller 
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intelligenser, utan har en mer kulturell prägel i sin utsaga. Här menar läraren att det antingen kan 

handla om att eleven bär med sig traumatiska upplevelser och därför är traumatiserade, eller så kan 

det bero på att de har någon diagnos. Dessa kategorier sammanlänkas i lärarens utsaga och 

kategorierna förstärker varandra såväl som medlemmen. Lärarnas tal om eleverna, utifrån kategorierna 

ska förstås i relation till den dominerande kulturen då denna kultur och det samhället i vilket talet förs, 

är starkt knutet till de normer och värderingar som råder. Då eleven förstås som avvikande från 

normen talas det i termer av trauma (psykologiskt) eller diagnos (neuropsykologiskt), vilket alltså 

måste sättas i relation till det sammanhang i vilken eleven uppfattas som avvikande. I dessa utsagor 

produceras och reproduceras kategorin elev bunden till såväl tid, kultur som kontext där eleven inte 

uppfyller de krav och förväntningar som finns på hur en elev är eller bör vara. Istället förläggs alltså 

detta i ett tal om en avvikelse som ligger hos eleven uttryckt som oberoende av det sammanhang talet 

om avvikelsen förs i.  

Läraren fortsätter - jag tycker ändå att man märker att det är något annat de bara är traumatiserade 

liksom. Talet om något annat återfinns även på rad (47),( 48),(49) och (50) med formuleringar som, 

något annat, andra orsaker, om det är något och finns ofta något. Vad dessa andra orsaker kunde vara 

skilde sig något åt men samtliga kopplades till att talas om som en funktionsnedsättning hos eleven 

men tillhör olika underkategorier. Häribland talades det om diagnoser så som läs och skrivsvårigheter 

(51), näringsbrist som gör att man inte förmår (34), man är för tidigt född (52) eller har problem med 

korttidsminnet.  Läraren på rad (51) motiverar sitt yttrande med att påtala att det inte spelar någon roll 

om man är mitt uppe i ett nytt språk, eftersom en viss promille i hela världen har läs och 

skrivsvårigheter.  

En annan lärare uttalar sig på ett skiljande sätt än de övriga. Denna lärare menar att svårigheter i läs 

och skrivkunskaper inte ska vara ett hinder vid integreringen av dessa elever (rad 38). Ett konkret 

exempel ges med en flicka som pratar väldigt bra svenska och läraren menar att detta inte behöver 

förstås som en brist i just svenska kunskaper, eftersom det kan finnas elever som har liknande problem 

även i de svenska klasserna. Här tydliggörs istället ett särskiljande tal om de elever som omfattar 

förberedelseklassen och övriga elever med uttrycket svenska klasserna. Man kan fråga sig vilka 

kriterier eleven ska uppfylla för att talas om som svensk? 

I empirin synliggörs också hur inlärningssvårigheterna(i svenska) inte enbart talas om som en 

eventuell diagnos, utan också knyts till elevens etniska ursprung. Detta ses på rad (43) där läraren 

pekar ut länder som Somalia, Eritrea och ja, hela Afrikas horn som läraren själv uttrycker det. På rad 

(44) är läraren lite mer försiktig och uttrycker att hon inte vill peka ut något specifikt land men menar 

istället att generellt är det så att ju större skillnad det är på språket, desto svårare är det att lära sig 

svenska. I likhet med tidigare kulturbundna tal, förstås även dessa etniska ursprung försvåra elevens 

integrering. Detta kan således vara beroende den rådande kultur mot vilken de jämförs. Även här blir 

det alltså en fråga vidare vad som förstås vara annorlunda och vad som inte är det och den svenska 

kulturen som jag förstår det sätts upp som normgivare. Vidare är det intressant att läraren tycks 

uppleva ett motstånd till att utrycka sig gällande detta. Det framstår via lärarens osäkerhet vara ett 

känsligt ämne vilket kanske bottnar i en rädsla om att bli uppfattad som fientlig eller fördomsfull mot 

de nyanlända? En annan tänkbar förklaring till lärarens osäkerhet kan också vara att vi rört oss lite 

utanför diskursens ram och att det som då sägs kan uppfattas som fel eller politiskt inkorrekt. 
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Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet och knyts an till tidigare forskning på området.  

I analysen synliggörs ett rådande tal där vi konstituerar vår verklighet om förberedelseklasselevers 

kunskapande och kunskaper. De kategorier vilka vi talar utifrån är varken objektiva, neutrala eller 

oproblematiska. I analysen ses snarare hur kategorierna är laddade med värderingar, vilket var 

återkommande inom samtliga kategorier. Värderingarna kan vidare förstås i relation till de 

förekommande dikotomierna, elev med tillräcklig kunskap – elev med otillräcklig kunskap, svenska 

elever – nyanlända elever, föräldrar med hög utbildning – föräldrar med låg utbildning, stökig elev- 

elev som sitter tyst och fint m.fl. Dikotomierna genomsyras av ett jämförande tal, där kategorierna 

talas utifrån att det finns en sanning om en rätt sorts norm. Denna norm blir problematisk eftersom det 

i sin tur skapar en (eller flera) kategori av avvikelser. För att ett möjligt tal ska råda om vad som är 

normalt måste det således finnas en ram för vad som ska vara onormalt. Detta tal menar jag står i ett 

ömsesidigt beroende. Häri kan skönjas hur exempelvis svenskheten kan utgöra en sådan norm, en 

sådan sanning om en rätt kultur (och språk) i en lärares utsaga ”Men kommer man från vissa länder som 

eh… Ja, nu ska jag inte peka ut några länder… Men det känns ju att ju större skillnad det är på språket, desto 

svårare är det ju att, att lära sig det nya språket” (rad 44). I Bunars rapport (2010) finns liknande exempel 

”svenskhet” görs till en norm och en måttstock mot vars bakgrund ”invandrarskap” och ”invandrarelever” skapas 

och upprätthalls. (S. 27). Bunar talar vidare utifrån att möjliga konsekvenser av en sådan uppdelning är 

stigmatisering och lägre förväntningar på de nyanlända som följd. Utsagor som kan förstås stödja 

Bunars tes återfinns även i denna studie på exempelvis rad (13)  ” och kunskaperna, det har ju inte varit, 

jag menar de ska ju inte kunna exa... precis lika mycket svenska som dom vanliga barnen som går” och på rad 

(14), där läraren uttrycker att ” De är ju inte fullfjädrade. Men eh, om de liksom är lika bra (m) som de 

svagaste i (m) klassen …”. I dessa citat synliggörs också en reproduktion av den särskiljande diskurs 

Fridlund (2011)skriver om. Jag förstår det som att detta tal utifrån dikotomin vi och de bidrar till att 

reproducera talet om vanliga och icke vanliga elever. I och med detta så tillskrivs kategorin nyanlända 

elever egenskaper som är avvikande, eftersom de i talet inte tillhör kategorin vi (ex. vanliga barn, 

svagaste i klassen, svenska klassen). Om förväntningarna är lägre på nyanlända eleverna, än 

förväntningarna på det vi kan kalla vanliga eller svenska elever blir detta således mycket problematiskt 

ur såväl en undervisningsaspekt som bedömningsgrund. Talet utifrån en normalitetskategori återfinns 

också i frågan om elevernas kunskaper och kunskapande. Här talas det om att kunskaperna inom 

förberedelseklassen är av sådan annorlunda karaktär, varför exempelvis inte arbetsplanen tycks 

fungera som det verktyg den är avsedd för. Detta återfinns även i utsagorna om subtila kunskaper och 

att eleven ska få det lilla extra m.fl. Denna kunskapssyn som jag förstår det kanske bottnar i en diskurs 

om vad kunskap är?  

I det förekommande talet inom kategorierna tillräcklig och otillräcklig kunskap förstärks och byggs 

kategorierna upp av underkategorier som föräldrars utbildning, biologiskt medfödda egenskaper 

(begåvningar och intelligenser), viss etnicitet, elevens bakgrund och tillägnad av kunskaper inom en 

viss tid. Som jag förstår det, står detta tal oberoende av den faktiska undervisningen och vad denna 

kan innebära. Snarare syftar talet till att förklara vilka andra utomstående orsaker som ligger till grund 

för ett kunskapande eller icke kunskapande. Draget till sin spets skulle detta då kunna innebära, att om 

eleven har alla de rätta egenskaperna, rätt etnicitet, rätt föräldrar, rätt språk osv. kommer eleven att 
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klara de givna målen oberoende av skolans påverkan. Talet om tiden är ett annat tydligt exempel på 

detta fenomen. Tiden beskrivs vara den faktor som ytterst avgör vidare en elev uppnår målen eller inte. 

Men vad man gör under denna tid talas det inte om. Kategorierna och talet, som jag förstår det, kan 

alltså förstås å ena sidan vara högst oberoende den kontext inom vilka de talas utifrån samtidigt som 

det är denna kontext som sätter ramarna, så som tidsramen eller vilka som är de rätta kunskaperna.  

Ett problem som då blir synligt är hur bedömningen blir ytterst subjektiv utifrån vem som innehar det 

tolkningsföreträde för vad som ska anses rätt kunskap, rätt kultur, rätt mängd tid osv. Vidare kan det 

icke undervisningsrelaterade talet om elevers kunskapande kanske ligga till grund för det dominerande 

talet om diagnoser, där ett icke kunskapande härleds till eleven själv i form av det handlar om något 

annat. Här kan man fråga sig vilket möjliggörande detta skapar för eleven att faktiskt påverka såväl 

undervisning som kunskapande? 

I denna studie synliggörs hur kategorier språkligt konstitueras och reproduceras via talet. I enlighet 

med studiens ansats har det också blivit synligt hur kategorier förstärker varandra och hur de retoriskt 

byggs upp. Orden är laddade med värderingar och kategorierna ställs via det jämförande talet som 

förts mot vad som talas om som normalt och icke normalt. Här måste jag gå till mig själv och fråga: 

hur har de forskningskategorier jag använt påverkat en reproduktion av normerande värden?  

I enlighet med vad Börjesson (2003) skriver så fyller kategorier en viktig funktion av att göra vår 

omvärld begriplig och vi är alla en del av de diskursiva förhållanden som dominerar. Genom att jag 

studerat dessa kategorier har talet om kunnat synliggöras vilket innebär en möjlig förskjutning. 

Kategorierna fyller således en viktig funktion och verkar produktivt. Samtidigt, som jag belyst tidigare 

i texten, sätter de gränser och ramar för vad som blir möjligt att se utifrån de indelningar som gjorts. 

Talet och kategorierna förstår jag därför inte som varken neutrala eller objektiva och i denna studie har 

de istället för att verka som förklaringar sökts förklaras. 

 

 



26 

 

Slutord och förslag till fortsatt 

forskning 

Som Bunar (2010) skriver så är forskning på detta område mycket bristfällig. Det finns därför många 

intressanta ingångar att forska på inom detta fält. Denna uppsats har visat på hur ett tal om kunskap 

och bedömning i förberedelseklassen kan se ut och hur språkliga kategorier används för att förklara 

fenomen. I diskussionen har empirin och analyserna problematiserats och vissa frågor har fått sina 

svar, men framförallt har än fler väckts. Utifrån denna texts utgångspunkt vore det intressant att 

närmre studera hur makt via kategorier produceras och reproduceras. Det vore också intressant att 

grunda det empiriska materialet på före detta förberedelseklass elever och hur de uppfattat sin tid och 

kunskapande där. Vidare i likhet med Fridlunds forskning (2011), vore det intressant att se hur 

förberedelseklasselever integreras och inkluderas i den ordinarie undervisningen. Det vore också 

intressant att i ett sådant sammanhang närmare studera hur deras faktiska kunskaper bedöms, eller om 

fokus i den formativa bedömningen snarare ligger på att korrigera eleverna språkligt. 
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Bilaga  

Intervjuguide 

(Introduktion) 

Berätta lite om din lärarbakgund, utbildning, hur länge du varit lärare och hur länge du arbetat på den 

här skolan.  

Hur länge har du arbetat med förberedelseklass? 

Hur kom det sig att du började arbeta där? 

(Om förberedelseklassen) 

Berätta för mig om förberedelseklassen.  

Hur går det till när skolan tar emot en nyanländ? 

Varför har ni valt att organisera det så? Hur fungerar det? 

Hur länge går eleven hos dig?  

Vad händer sedan? Hur ser övergången ut? 

Minns du någon gång som övergången från förberedelseklass till ordinarieklass gick väldigt fort?  

Vad tror du att det kan ha berott på? 

Minns du någon gång som det gick längre tid än förväntat? 

Vad tror du att det berodde på? 

(Bedömning) 

Vem sätter upp kunskapsmålen?  

Kan man mäta att dessa är uppfyllda på något sätt och i så fall hur? 

Är något ämne svårare att bedöma elevers kunskaper i, ex. ma, no, so, sv? 

Hur stor del utgör prov och dokumenterad kunskap i din bedömning? 

Diskuteras bedömningen med någon ex. arbetslag eller står du ensam? 

Hur gör du vid ”gränsfall” eller osäkerhet? 

Finns det något exempel på en bedömning som kunde gjorts annorlunda?  

På vilket sätt tror du bedömningsprocessen skulle kunna underlättas? 

Kunskaper 

Vad är viktigast kunskapsmässigt när man går i din klass? 

Hur vet du när en elev kan tillräckligt för att klara sig i ordinarie klass?  

På vilka sätt tar du reda på detta? 
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