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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka olika diskurser inom mediedebatten om 

undervisning av nyanlända som konstrueras, samt vilka olika identiteter av den nyanlände 

eleven som framträder. 

Den teoretiska utgångspunkten är socialkonstruktionism och metoden är utformad utifrån 

Faircloughs kritiska diskursanalys. Det är den första dimensionen i hans metod – 

textanalysen, som används i studien. Det empiriska materialet består av 34 debattartiklar och 

ledare i fyra svenska dags- och kvällstidningar: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, 

Sydsvenska Dagbladet samt Aftonbladet, publicerade under åren 2014 till 2016.  

Analysen utförs i tre steg. Det första steget syftar till att undersöka vilka problem och förslag 

på lösningar som etableras. I det andra steget undersöks vilka diskurser som kan identifieras 

och i det tredje hur identiteten av den nyanlända eleven konstrueras i mediedebatten. 

Resultatet visar att det finns tydliga sätt att betrakta den nyanlända.  De identifierade 

diskurserna är en problemdiskurs, en mångfaldsdiskurs och en trygghetsdiskurs där 

problemdiskursen är den dominerande. Inom både problemdiskursen och trygghetsdiskursen 

framträder en objektifiering av den nyanlända eleven och ett ”vi och dom-perspektiv”. Inom 

mångfaldsdiskursen framställs de nyanlända, som individer och inte som en homogen grupp, 

och inom den diskursen lyfts även positiva effekter av en mångkulturell skola fram. I det 

empiriska materialet, oftare än inom forskningen, förespråkas undervisning i 

förberedelseklass framför undervisning i ordinarie klass. Huruvida modersmålet bör ses som 

en resurs eller som ett hinder i undervisningen debatteras också, och inom mediedebatten kan 

man se motsatta ståndpunkter som båda refererar till forskning inom området.  

 

Nyckelord: inkludering, diskurs, flerspråkighet, andraspråksinlärning, förberedelseklass, 

nyanlända, mediedebatt 
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Inledning 
De senaste åren har antalet flyktingar som har kommit till Sverige ökat, främst på grund av 

kriget i Syrien. Bara under 2015 kom det cirka 35000 ensamkommande barn, en stor del av 

dem i skolåldern (Migrationsverket, 2017). En utmaning är att många skolor saknar beredskap 

och resurser för att ta emot de nyanlända eleverna (Bunar, 2015). Dessa har väldigt olika 

förutsättningar, många av dem har skolbakgrund från sitt hemland medan andra är 

analfabeter. De har olika språk med sig, olika skriftspråk och kulturell identitet. Den 

gemensamma nämnaren är att de ska lära sig svenska och ta till sig övrig kunskap som de 

behöver, för att på så kort tid som möjligt komma in i det svenska samhället (Bunar, 2015). 

Forskning om undervisning av nyanlända behandlar ofta frågan om flerspråkighet och 

modersmålets roll för inlärning. Huruvida undervisningen bör ske i en särskild 

förberedelseklass eller om eleverna tidigt ska slussas ut i den ordinarie verksamheten är också 

ett område som har studerats och debatterats. 

Flerspråkighet är inget nytt fenomen i svensk skola. Det finns en lång tradition av att 

undervisa elever med annat modersmål än svenska. (Bunar, 2015). Efter 1930-talet har 

Sverige varit ett invandringsland i den betydelsen att vi har haft en större invandring än 

utflyttning. Dessutom har de inhemska minoritetsspråken meänkieli och samiska alltid varit 

modersmål för svenskar i vissa delar av landet. Sedan 1960- och 70-talen har det förts en aktiv 

debatt och en medveten politik för att stärka minoritetsspråksanvändarnas rätt till 

undervisning på sitt modersmål och 1977 genomfördes en hemspråksreform som syftade till 

att säkerställa att samtliga elever skulle garanteras modersmålsundervisning för att nå 

skolresultat på samma villkor som elever med svensk bakgrund, och få rätten att bevara sin 

etniska och kulturella identitet. Denna reform gällde både minoritetsgrupper och invandrare 

och den ledde till att Sverige blev internationellt ledande avseende frågan om 

modersmålsundervisning. Även om det alltså finns en lång tradition av undervisning av elever 

med annat modersmål, så har synen på modersmålets roll växlat. Under lång tid har barn till 

och med förbjudits att använda finska eller meänkieli i skolan (Hyltenstam & Milan, 2012). 

Idag är den officiella och dominerande bilden att flerspråkighet i undervisningen är gynnsam 

för elevernas lärande och att det är en tillgång för eleven och samhället (Skolverket, 2012a). 

Det finns tydliga direktiv i Läroplanen att undervisningen ska ”utgå från elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011 s. 8 ). De flerspråkiga barnen 

använder också olika språk i olika sammanhang, eller inom olika språkliga domäner och det 
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är därför viktigt att eleverna har tillgång till sin totala språkliga kompetens (Inger Lindberg 

2006). I medier existerar det, enligt Lindberg (2002) en myt som hävdar att det råder oenighet 

inom flerspråkighetsforskningen, angående frågor som behandlar modersmålets betydelse för 

inlärning. Hon redogör tvärtom för att det råder stor enighet inom forskningen, om att flera 

språk fungerar kompletterande och inte konkurrerande. Ytterligare en myt som Lindberg 

(2002) lyfter är den om att barn lär sig ett nytt språk nästan per automatik och utan 

ansträngning. Det stämmer inte, mer än när det handlar om att tillägna sig ett korrekt uttal. Att 

lära sig ett nytt språk på ett effektivt sätt, oavsett om det handlar om ett barn eller en vuxen, 

kräver tvärtom, gynnsamma förhållanden och en medveten undervisning (Lindberg 2006). 

Vad är då specialpedagogikens roll i undervisningen av de nyanlända eleverna? Skolverkets 

definition av specialpedagogik är att det är undervisning och socialisation av barn och elever i 

behov av särskilt stöd och/eller funktionshinder och att den sätts in när den vanliga 

undervisningen inte bedöms räcka till (Skolverket, 2016b). Å ena sidan kan nyanlända anses 

utgöra en grupp som är i behov av extra stöd och anpassningar för att ta till sig kunskaper. Å 

andra sidan är Skollagen och styrdokumenten tydliga när det gäller att elever ska ha rätt att få 

tillräckligt med stöd på sitt modersmål för att lyckas uppnå kunskapskraven inom den 

ordinarie undervisningen. Skolverkets allmänna råd för undervisning av nyanlända elever 

(2016) betonar att skolans kompensatoriska uppdrag innefattar samtliga elever, och att det 

innebär att ta hänsyn till varje enskild elevs behov och ge stöd för att kompensera för skilda 

förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver i sitt stödmaterial Mötas 

(2014)  hur en interkulturell pedagogik genomsyras av positiv dialog och ett förhållningssätt 

som möjliggör möten som bygger på jämlik kommunikation, oberoende av vilka 

referensramar, kunskaper eller funktionsnedsättningar som de inblandade har. Alla parter ska 

få möjlighet att uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och få uppleva sig vara lika värdefulla 

och viktiga. En förutsättning för det är att skolpersonal är lyhörd i mötet med elever och 

föräldrar. Självreflektion är också avgörande för att kunna möta andra kulturer med öppenhet 

(spsm, 2014). Förutom de generella riktlinjerna när det gäller att stödja elever i behov av 

anpassningar eller särskilt stöd, så finns vissa bestämmelser som gäller de nyanlända eleverna 

specifikt. Det är till exempel möjligheten att undervisas i förberedelseklass och prioriterad 

timplan (Skolverket, 2016). 

Mot bakgrund av ovanstående är intresset för den här studien är att undersöka vilka bilder av 

den nyanlända som konstrueras i mediedebatten, med ett språkligt och specialpedagogiskt 

perspektiv i fokus. Medias roll är enligt medieforskaren Jesper Strömbäck (2015) avgörande i 
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en demokrati. Han redogör för medias genomslagskraft och beskriver hur media är 

medborgarnas främsta och viktigaste källa för information. Förutom det, är även politiska 

aktörer beroende av medier, dels för att nå ut till medborgarna, dels för att få information om 

aktuella frågor. Medier fungerar på så sätt, enligt Strömbäck (2015), inte bara som källa för 

information utan även som arena för offentlig debatt och som kommunikationslänk mellan 

olika aktörer och grupper i samhället. Han hänvisar vidare till forskning som ger en tydlig bild 

av hur människor i hög grad påverkas av den verklighetsbild som presenteras i media: ”I 

praktiken blir mediernas bilder av verkligheten ofta verkligare än verkligheten, eftersom det 

är mediernas bilder av verkligheten som människor har tillgång till” (Strömbäck, 2015, s. 4). I 

ljuset av den genomslagskraft och den centrala position som media har i en medieberoende 

demokrati, finns det stora utmaningar gällande folkbildningsprocesser och granskning (Lars 

Nord & Jesper Strömbäck, 2004). 

I den här uppsatsen kartläggs och granskas en avgränsad mediedebatt om nyanlända med 

fokus på språkinlärning, identitet och vilka insatser som krävs för att dessa elever ska lyckas i 

sin utbildning. Genom att identifiera olika diskurser eller verklighetsbeskrivningar samt 

undersöka på vilka sätt den nyanlända eleven omskrivs, är målsättningen att granska vilka 

sanningar om nyanlända som etableras i mediedebatten. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att genom kritisk diskursanalys undersöka vilka olika diskurser inom 

mediedebatten om undervisning av nyanlända som konstrueras, samt vilka olika identiteter av 

den nyanlände eleven som framträder. 

Frågeställningar 

x Vilka problem och förslag på lösningar avseende nyanländas lärande framträder i 

mediedebatten? 

x Vilka diskurser kan identifieras utifrån dessa problem och förslag på lösningar? 

x Hur konstrueras identiteten nyanländ i mediedebatten? 

Avgränsningar 
Att avgränsa sig tydligt har varit nödvändigt i den här studien, mycket på grund av att ämnet 

befinner sig flytande mellan och inom olika vetenskapliga fält. Ämnet har inslag av 

exempelvis medieforskning och samhällsvetenskaplig forskning. De delar som jag har valt att 

inkludera har varit relevanta för att besvara mina frågeställningar. Frågan om strukturell 
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rasism har jag medvetet hållit i bakgrunden. På samma sätt är de språkvetenskapliga delarna 

relevanta men snarare som bakgrund till studien än som självständig del. Svårigheten var 

sedan att inte låta de delarna växa sig stora och överskugga de specialpedagogiska och 

pedagogiska perspektiven.  

Förutom ovanstående avgränsningar, så glider ämnet lätt in andra närliggande diskussioner 

som jag har valt att lämna utanför. Det handlar till exempel om diskussioner om ämnet 

Svenska som andraspråk. De ligger väldigt nära, och går i vissa fall in i mina forskningsfrågor 

om undervisning, både gällande form och innehåll, men hade varit alltför omfattande att 

behandla i studien.  Elevens upplevelse av undervisning är viktig för min studie men var ett 

debattämne som tenderade att ta för stor plats i analysen.  Jag har även begränsat mig till 

undervisningen av nyanlända i grundskolan. Debatten om gymnasie- och vuxenundervisning 

handlar till en stor del om att nyanlända måste lära sig svenska snabbt för att komma ut på 

arbetsmarknaden, om SFI, och om språkintroduktionen. Dessa ämnen hade också tagit för stor 

plats i min studie.  

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är organiserad i sju kapitel: I detta inledande kapitel har uppsatsens övergripande 

intresse samt syfte och frågeställningar presenterats. I kapitlet Bakgrund återfinns fakta om 

nyanlända, som till exempel aktuell lagstiftning och styrdokument och en beskrivning av 

PISA-undersökningen som diskuteras i samband med nyanlända i flera av debattartiklarna och 

ledarna i studien. Förutom det definieras begreppen nyanländ, integrering, inkludering och 

exkludering. 

Kapitlet Tidigare forskning är indelad utifrån vilket forskningsområde den behandlar. Den 

presenteras under rubrikerna, studier om undervisning, studier om språkinlärning och studier 

om nyanlända i media. 

I kapitlet Teoretisk utgångspunkt behandlas socialkonstruktionismen som teori och den 

kritiska diskursanalysen som teori och metod. Faircloughs tredimensionella metod presenteras 

och det är den första nivån, textnivån, som ligger till grund för min analys. Kapitlet Metod 

innehåller en redogörelse för hur metoden fungerar i den aktuella studien samt en presentation 

av vissa språkvetenskapliga begrepp som används 

Kapitlet Resultat är uppdelat i tre huvuddelar som utgår från de tre steg som ingår i analysen:  
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x Steg 1 – Problem och lösningar, som kategoriserar materialet utifrån vilka problem 

och förslag på lösningar som framkommer 

x Steg 2 – Diskurser inom mediedebatten. Här presenteras och exemplifieras de tre 

diskurser som framkommer i det empiriska materialet 

x Steg 3 – Identiteten nyanländ – Under den här rubriken redogörs för hur identiteten 
nyanländ konstrueras i mediedebatten. 

I kapitlet Diskussion sammanfattar och diskuterar jag resultaten, samt refererar till bakgrund 
och tidigare forskning. 

Bilaga ingår med en förteckning över de valda debattartiklarna och ledarna.  
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Bakgrund 
Den diskursiva praktiken nyanländas lärande i media är en del av en större social praktik. I 

det här fallet handlar det i första hand om Läroplan, Skollag och Skolinspektionens skrivelser, 

som representerar den normativa diskurs, som visar vad som förväntas och eftersträvas 

avseende hur skolan hanterar undervisningen av nyanlända.  

Begreppet nyanländ 
En nyanländ elev är, enligt skolverkets definition, en elev som är under 18 år och som har 

varit bosatt utomlands och som nu är bosatt i Sverige, eller en elev som ska anses bosatt här 

och som har påbörjat sin skolgång i landet det läsår då hon eller han fyller sju år. En elev 

anses inte vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige (Skolverket, 2016). Asylsökande 

och papperslösa barn har idag laglig rätt till skolgång men enligt Skolinspektionen (2015) 

finns det stora brister när det gäller deras utbildning. Den gruppen nyanlända kommer inte att 

behandlas vidare i min studie. Utmaningarna för denna kategori elever är betydligt större än 

för de elever med uppehållstillstånd, och trots att skollagstiftningen har skapat förutsättningar 

för att ge dem tillträde till utbildning, så kvarstår juridiska kategoriseringar som försämrar 

kvaliteten (Bunar 2015). Även om kategoriseringen av nyanlända är tydlig så understryker 

Skolverket att en individuell bedömning ska göras, även om en elev inte stämmer in helt på 

kriterierna för definitionen (Skolverket, 2016). 

Lagstiftning och riktlinjer 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har alla barn mellan sju och sexton år som är folkbokförda i 

Sverige samma skolplikt och rätt till utbildning. De barn som inte är folkbokförda, som till 

exempel asylsökande barn, barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd eller barn som vistas i 

landet utan stöd av myndighetsbeslut, har rätt till utbildning men omfattas inte av skolplikten. 

I övrigt omfattas dessa elever av samma lagstiftning som övriga elever. De har följaktligen 

samma rätt till en god undervisning och kompensatoriska insatser, som andra elever, för att 

klara sin utbildning. (SFS 2010:800) Alla elever har, om de behöver det även rätt till 

studiehandledning på sitt modersmål. Undervisningen kan ske i samarbete mellan 

studiehandledare och lärare eller annan skolpersonal. Det finns inga andra behörighetskrav på 

en studiehandledare än språkkunskaper (SFS 2010:800). Enligt Skolinspektionen (2014) finns 

det brister i arbetet med nyanlända elever. Det handlar till exempel om att undervisningen inte 

anpassas efter eleverna i tillräckligt hög utsträckning och att lärare upplever att de inte har 

tillräckliga kunskaper för att möta dessa elever. Enligt rapporten är det vanligt att skolor inte 

lever upp till kravet på studiehandledning på modersmålet. Brister uppges finnas både 
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avseende kvalitet och kvantitet. Många gånger saknas också samsyn, tydliga strategier och en 

fungerande organisation i arbetet med nyanlända elever (Skolinspektionen, 2014). 

År 2016 blev det obligatoriskt att använda Skolverkets kartläggningsmaterial i riktlinjerna för 

arbetet med nyanlända. Alla nyanlända elever ska genomföra del ett och två i materialet och 

sedan görs en individuell bedömning för att avgöra hur den fortsatta undervisningen och 

kartläggningen bör planeras. Del tre är frivillig och är inriktad på ämneskunskaper. Resultatet 

av kartläggningen tillsammans med elevens ålder och övriga faktorer vägs samman och utgör 

grunden för rektors beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp som är aktuell för den 

enskilde eleven. Laid Boukaz och Nihad Bunar (2015) lyfter behovet av en god och grundläg-

gande kartläggning som syftar till att ta reda på och ta tillvara elevernas kunskaper från tidi-

gare skolgång. Deras studier visar att elever många gånger upplever att deras kunskaper och 

tidigare erfarenheter negligeras i skolan i Sverige. Förutom att de inte får möjligheten att ta 

tillvara sina förkunskaper i sitt lärande, menar författarna att det leder till en frustration hos 

eleverna när de upplever att deras kunskaper inte är värda något i den svenska skolan. 

Vart tredje år sedan år 2000 genomför OECD1 en internationell kartläggning av elever – 

PISA2. Studien genomförs för att kartlägga kunskaper i bland annat läsförståelse, 

naturvetenskap och matematik och i den senaste undersökningen 2015, deltog 72 länder. I 

debattartiklarna och ledarna refereras även till PISA 2012 med 65 deltagande länder. PISA 

2012 visade på att svenska elevers kunskaper försämrades inom alla områden och att svenska 

elever generellt presterade under genomsnittet. Skolverket (2012) menade i sin rapport efter 

PISA 2012 att invandringen inte har någon inverkan på resultatet, men har efter publiceringen 

av resultatet av PISA 2015 reviderat sina slutsatser och säger att ”En övergripande slutsats är 

att resultatnedgången i PISA och TIMSS i huvudsak måste bero på andra orsaker än en ökad 

andel elever med utländsk bakgrund – men påverkan av en ökad invandring är inte 

oväsentlig” (Skolverket, 2016a s. 29). I den senaste PISA-undersökningen gick det att utläsa 

en vändande positiv trend för svenska elever, även om resultaten fortfarande är låga 

(Skolverket, 2016a). Det finns forskare, till exempel näringslivsforskaren Gabriel Heller 

Sahlgren som i sin rapport om PISA 2016, redogör för att en hög andel elever med utländsk 

bakgrund påverkar resultaten, men att det endast är en av flera variabler som används för att 

analysera resultaten av proven. De allra tydligaste tendenserna som framkommer enligt Heller 

                                                           
1 OECD -Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, som är en organisation som består av 35 
medlemsstater med samarbete kring bland annat demokrati- och utbildningsfrågor.  
2 (Programme for International Student Assessment) 
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Sahlgren (2017), oberoende elevernas sociokulturella bakgrund, är ”att elevorienterad 

undervisning, förseningar, skolk och digitala hjälpmedel är associerade med sämre PISA-

resultat, medan strukturerad undervisning och bättre studieklimat samt skolmiljö är 

associerade med högre PISA-resultat” (Heller Sahlgren 2017, s. 3). Även 

andraspråksforskaren Jim Cummins (2017) menar att det inte går att förklara Sveriges 

sjunkande resultat i PISA-undersökningen med invandringen, eftersom resultatet sjunker även 

i andra elevgrupper.  

Inkludering – integrering - exkludering 
Inkludering är ett nyckelbegrepp i diskussionen om svensk skola och Kerstin Göransson och 

Claes Nilholm (2013) gör en definition av vad som kännetecknar en inkluderande skola där de 

lyfter fram fem kriterier som ska uppfyllas: Gemenskap på olika nivåer, ett enda system för 

alla elever oavsett eventuella behov av stöd, en demokratisk gemenskap, elevernas delaktighet 

samt att olikheter betraktas som en tillgång. Genom den definitionen kan man slippa ifrån 

diskussionen om integrering kontra segregering som många gånger blir fokus för debatten. 

Göransson och Nilholm (2013) redogör för olika definitioner av begreppen integrering och 

inkludering och att kritiken mot integreringsbegreppet i första hand har handlat om rumslig 

integrering, och inte om att skapa en delaktighet och gemenskap. I den här studien används 

begreppet integrering i betydelsen rumslig integrering och inkludering enligt Göranssons och 

Nilholms definition ovan. Däremot kan andra sätt att använda begreppen förekomma i 

debattartiklarna och ledarna, som utgör det empiriska materialet. 

Sedan 2016 finns begreppet förberedelseklass med i Skolverkets allmänna råd för 

undervisning av nyanlända. Särskilt stöd ska erbjudas elever som har behov eller svårigheter 

som inte beror på att de är nyanlända, men i första hand tillämpas reglerna för mottagning av 

nyanlända för att utforma undervisningen (Skolverket 2016a). Skolan har rätt att välja att 

undervisa nyanlända elever i en särskild förberedelseklass med målsättningen att de så tidigt 

som möjligt ska ha tillräckliga kunskaper för att ska kunna ta del av den ordinarie 

undervisningen. Undervisningen i en förberedelsegrupp betraktas inte som en form av särskilt 

stöd och skolan har rätt att undervisa nyanlända i en förberedelsegrupp i max två år.  

Alternativet till förberedelseklass är direktintegrering, vilket innebär att de nyanlända får 

placering i en ordinarie klass från start eller mycket tidigt. Ofta sker det någon typ av succesiv 

övergång till att undervisas i den ordinarie klassen, till exempel genom att eleverna börjar gå 

ut i praktiska ämnen. Sedan 2016 är det även möjligt att anpassa undervisningen med en 

prioriterad timplan. Det innebär att eleverna får fler undervisningstimmar i svenska eller 
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svenska som andraspråk än övriga elever. Denna anpassning får göras under max ett år. (SFS 

2010:800) Bunar (2015) konstaterar att ett av de största problemen i undervisningen av 

nyanlända idag att ”eleverna oreflekterat sätts in i kollektiva organisatoriska former med liten 

anpassning till individuella förutsättningar och behov” (Bunar, 2015 s. 44).  

Päivi Juvonen (2015) har i en sociokognitiv kritisk diskursanalys studerat lärares åsikter om 

direktplacering av nyanlända elever. Med hjälp av en enkätstudie söker hon svar på hur 

lärarnas diskurser om språkutveckling och undervisning speglas i förhållande till de normativa 

diskurser som eftersträvas i till exempel skolans styrdokument. I studien efterfrågas bland 

annat vad lärarna upplever som fördelar, respektive nackdelar med direktplacering av 

nyanlända elever, och även om svaren inte visar på en entydig bild så är en majoritet av 

lärarna negativa till direktplacering. Deras främsta argument är att det är viktigt att eleverna 

lär sig grunderna i svenska innan de integreras. De lärare som uppger att de ser fördelar med 

direktplacering i studien, nämner även de villkor som måste uppfyllas, som kunskaper i 

svenska eller tillräckligt stöd på modersmålet (Juvonen, 2015). Nilsson Folke (2015) talar om 

en stor ambivalens som framkom när hon genomförde en intervjustudie av elever om deras 

upplevelse av övergången mellan förberedelseklass och ordinarie klass. Hon beskriver det 

som en exkluderande inkludering i den klassintegrerade undervisningen, i motsats till det som 

sker i förberedelseklassen som hon hävdar är en form av inkluderande exkludering. Eleverna i 

förberedelseklassen uppger att de är trygga, får en begriplig undervisning, men att de inte får 

studera samtliga ämnen. De upplever sig vara åtskilda från skolas övriga verksamhet. 

Eleverna i studien uppger också att förberedelseklassen representerar en lägre status. 

Upplevelsen av övergången till den ordinarie klassen handlar många gånger om oro, rädsla 

och nervositet, och om en tillvaro på marginalen. Ofta isoleras de nyanlända eleverna, och de 

övriga eleverna tar avstånd från dem eller utsätter dem för kränkningar i vissa fall. Förutom 

denna upplevelse av utsatthet och utanförskap, så beskriver eleverna i studien att det på ett 

pedagogiskt plan innebär en stor omställning att börja i en ordinarie klass. Undervisningen 

anpassas inte efter deras svenskkunskaper, även om eleverna uppskattar möjligheten att höra 

svenska. Många gånger upplever elever också att bristande språkkunskaper blandas samman 

med bristande ämneskunskaper och att de av ordinarie lärare betraktas som ”någon annans 

ansvar”. Inkludering och exkludering är uppenbart komplexa begrepp som behandlar mycket 

mer än rumslig integrering (Göransson & Nilholm, 2003).  
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Tidigare forskning 
Tidigare forskning är sorterad utifrån vilket forskningsfält den tillhör. Gemensamt är att 

forskningen har fokus på nyanlända ur olika perspektiv: ett undervisningsperspektiv, ett 

språkperspektiv eller ett medieperspektiv. Dessa tre områden är centrala för studien och den 

valda litteraturen ger dels en bild av det aktuella forskningsläget, dels utgör den tillsammans 

med bakgrundsdelen, en normativ diskurs som studiens resultat speglas mot under rubriken 

Diskussion. 

Sökning efter artiklar och avhandlingar har skett med sökmotorn ERIC med sökorden: 

refugee* OR immigrant*, education, second language, discourse analysis i olika 

sökkombinationer. Jag använde även sökorden media discourse och media debate istället för 

discourse analysis för att få flera träffar. För att finna forskning om identitetskonstruktioner 

användes sökorden identity* och *construction*. Några av referenserna har jag fått genom 

hänvisningar och referenser i Nihad Bunars bok Nyanlända och lärande (2015). Texterna i 

boken ledde mig vidare eftersom den bland annat bygger på annan forskning av 

kapitelförfattarna. 

Studier om undervisning av nyanlända 
Jenny Nilsson Folke (2017) beskriver fördelar och nackdelar med undervisningen i en 

förberedelsegrupp. Hennes avhandling bygger på resultaten från en etnografisk fältstudie och 

har fokus på elevernas upplevelser. Studien visar att förberedelseklassen för många nyanlända 

elever innebär en social trygghet och att de där upplever en pedagogisk kvalitet i 

undervisningen. Den innebär visserligen en isolering och segregering men erbjuder samtidigt 

en miljö där eleverna inte upplever sig utsatta. Utsatthet uppger eleverna däremot att de 

känner efter en övergång till den ordinarie undervisningsgruppen. I avhandlingen presenteras 

en bild av en omställning och en övergång till ordinarie klass, som inte lyckas inkludera 

eleverna i den nya klassen, utan många gånger skapar en känsla av utanförskap och 

uteslutning. Enligt Nilsson Folke (2017) så är det är just övergången till klass som är den 

svaga länken, för på sikt upplevs även undervisningen i förberedelseklassen som 

exkluderande och isolerande. I synnerhet på de skolorna i studien som tidigare har haft en 

homogen elevgrupp och som har liten erfarenhet av att ta emot nyanlända elever, upplever 

eleverna sig socialt utsatta på olika sätt. Dessutom upplever de nyanlända eleverna att de 

tvingas in i en enspråkig norm och erfar strukturer och hierarkier som är uteslutande (Nilsson 

Folke, 2017). 
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Sandra Taylor och Ravinder Kaur Sidhu (2009) presenterar resultatet från fyra fallstudier på 

skolor i Australien, som har lyckats i sitt arbete med nyanlända. Syftet är att ta reda på vilka 

som är de gemensamma faktorerna i undervisningen. Samtliga skolor som är föremål för 

studien har utarbetat modeller för att lyckas med sin undervisning av nyanlända elever. 

Förutom trygghet, en positiv syn på studenterna och ett holistiskt arbetssätt, så nämns just 

inkludering som avgörande för att lyckas i arbetet. Det sammanfattas med beskrivningarna: ett 

klassrum tillgängligt för alla elever att arbeta tillsammans och en social delaktighet och en 

känsla av tillhörighet3 (Taylor & Sidhu, 2009). Jenny Nilsson och Nihad Bunar (2016) 

argumenterar för att det behövs ett nytt perspektiv på, och en ny organisation av 

undervisningen av nyanlända i svensk skola, i sin artikel presenteras resultaten från en 

dokumentstudie.  Den bygger på bland annat forskningsartiklar, policy-dokument och 

rapporter, som behandlar nyanlända och undervisning på olika sätt. Författarna visar på brister 

i kartläggningen av nyanlända elever och menar att utbildningssystemet inte lyckas erbjuda 

den individanpassning som skulle krävas. Faktorer som uppges försämra förutsättningarna för 

en likvärdig utbildning, är fysisk separation från övriga elever, lägre status och 

standardiserade lösningar i stället för individuell utformning av undervisningen. Tillsammans 

leder dessa faktorer, enligt Nilsson & Bunar (2016), till en oförmåga att möta de nyanlända 

elevernas heterogenitet. Förutom att det förhindrar individens rätt till utveckling och 

utbildningsmöjligheter, så handlar det om svensk skolas förmåga att leva upp till målen om en 

solidarisk och likvärdig utbildning för alla. Eva Skowronski (2013) gör liknande reflektioner i 

sin avhandling inom migrationsvetenskap, som bygger på resultatet från fältstudier och 

intervjuer av 29 nyanlända elever. Flera av eleverna uppger att de upplever en frustration över 

att undervisas på en förberedande nivå utan att komma vidare till ordinarie undervisning. Det 

saknas enligt Skowronski (2013) en individuell anpassning som grundar sig i elevens 

förmåga. Enligt henne misslyckas skolan med att uppfylla styrdokumentens4 krav både när det 

gäller individanpassning och skyndsam integrering. Aysun Dogutas (2016) lyfter ett positivt 

exempel på en skola i Turkiet som har lyckats med undervisningen och anpassningen av 

undervisningen av nyanlända, genom att använda sig av aktionsforskning som grund för sin 

undervisning. Studien bygger på data från observationer och intervjuer av elever, lärare och 

rektorer. Dogutas (2016) studie visar att regelbundna specialpedagogiska insatser och en trygg 

                                                           
3 Egen översättning av ”a curriculum that is accessible to all students working together och social connectedness 
and a feeling of belonging for all students” 
4 Efter att avhandlingen skrevs har Skolverket kommit med nya rekommendationer och ett obligatoriskt 
kartläggningsmaterial (Skolverket). 
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miljö hjälper studenterna att lära sig andraspråket turkiska snabbare. Det i sin tur leder till att 

de lättare kan börja kommunicera med både lärare och klasskamrater.  

Jennyfer H Alford (2014)  redogör för hur hon har genomfört en kritisk diskursanalys baserad 

på fyra australiska engelsklärares upplevelser av att undervisa nyanlända i critical literacy. 

Hon identifierar i studien fem konkurrerande diskurser som hon kategoriserar enligt följande: 

funktionsnedsättning som brist (deficit as lack), funktionsnedsättning som behov (deficit as 

need), elevers olikheter som tillgång (learner ”difference” as a resource), begreppslig förmåga 

till critical literacy 5 (conceptual capacity for critical literacy), språkliga, kulturella och 

begreppsliga svårigheter (linguistic, cultural and conceptual difficulty)6. Alford (2014) 

konstaterar att den dominerande synen som lärarna i studien har på nyanlända elever, är just 

en brist- och problemdiskurs och att synen på eleverna är till hinder för att lyckas med 

undervisningen och att deras kapacitet ta tillvara, i undervisningen critical literacy. Megan 

Elizabeth Rouse (2014) presenterar en bild av undervisningen av spanskspråkiga elever i 

USA, som visar på att lärare som undervisar i engelska, inte i tillräckligt hög utsträckning 

anpassar undervisningen för att eleverna ska lyckas i sitt lärande. Enligt författaren visar 

hennes studie av lärare och elever, att lärarnas förväntningar och syn på eleven påverkar 

undervisningen i hög grad, och att eleverna inte får det stöd som de har rätt till i form av 

struktur, tydliga mål och kvalitet på undervisningen. Rouse (2014) genomförde studien genom 

att intervjua lärare och elever, utföra observationer av undervisning och analysera elevtexter 

för att slutligen låta elever och lärare utvärdera arbetet. Det är enligt Rouse (2014) avgörande 

att låta eleverna vara delaktiga i beslut om hur arbetet ska utformas och att låta dem diskutera 

sina uppgifter med andra under processen. På så sätt får de kontroll över sitt eget lärande och 

lyckas bättre i sin andraspråksinlärning. 

Studier om språkinlärning och språkundervisning 
Nihad Bunar (2010) sammanfattar det samlade forskningsläget inom det språkpedagogiska 

området och menar att det är diskussionerna om språkbevarande (modersmål) och 

språkinlärning (andraspråk) som dominerar. De tre syften med modersmålsundervisning och 

studiehandledning som lyfts är   

x Som stöd i skolarbetet så att elevernas ämneskunskaper inte blir lidande på grund av 

bristande kunskaper i svenska. 

                                                           
5 Critical literacy är en metod för läsförståelseundervisning som innebär att eleverna gemensamt skapar 
förståelse genom att undersöka och tolka texter i sin omgivning (Skolverket) 
. Begreppet översetts inte till svenska när det är metoden som åsyftas.  
6 Egna översättnigar 
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x Som stöd för inlärningen av det nya språket – svenskan. 

x Identitetsskapande, identitetsbevarande 

Historiskt sett, visar Bunar (2010) hur politiska aktörer och forskare länge har varit eniga om 

att modersmålet är viktigt ur ett kulturellt och identitetsskapande perspektiv. Idag är den 

dominerande synen från både politiskt och vetenskapligt håll att svenskundervisning, 

modersmålsundervisning och undervisning i ämneskunskaper kompletterar varandra och inte  

Cummins (2001) argumenterar för en tydlig policy och en undervisningsstrategi för 

andraspråksundervisning. Mot bakgrund av att en andraspråkselevelev behöver minst fem år 

för att komma ikapp studiemässigt krävs det enligt Cummins en effektiv och medveten policy 

och en ökad kompetens i frågor rörande språk och social mångfald En helt avgörande faktor i 

modellen är interaktionen mellan lärare och elev Relationer är, enligt Cummins (2001) viktiga 

för alla elevers skolframgång, men för de nyanlända eleverna i synnerhet. Han betonar dels 

relationen undervisning och lärande, dels en pedagogik som stärker elevens självbild. 

Sammantaget bygger Cummins metod på att läraren använder arbetsformer och ett innehåll 

som ger eleverna både begripligt inflöde, läsundervisning, ämneskunskaper och kognitiv 

utveckling. Detta i kombination med att eleverna möter respekt, bekräftelse och får utveckla 

sin identitet. Då skapas enligt Cummins (2001) en verklig motivation att klara sig i samhället 

utanför klassrummet som gynnar språkinlärningen. Lärandet sker, enligt Cummins (2001) i 

olika faser: kunskapsfasen som aktiverar tidigare kunskaper hos eleven, bokstavlig fas som 

fokuserar på innehållet. I den personliga fasen relaterar eleven innehållet till sig själv och i 

den kritiska och slutligen den kreativa fasen kan eleven tänka kritiskt och omsätta 

kunskaperna i konkret handling. Skowronski (2013) menar att eleverna ”tystnar” när de ska 

gå över till ordinarie undervisning från förberedelseklass, för att de känner att språket inte 

”duger” och skäms för att de inte pratar korrekt. Ett inkluderande förhållningssätt skulle, 

enligt henne, leda till att eleverna vågar använda språket. Det skulle i sin tur underlätta 

inlärningen och eleverna skulle lära sig svenska snabbare. Istället för att bara undervisa i vad 

som är språkligt korrekt eller inte, bör skolan, enligt Skowronski (2013), bli bättre på att 

signalera att olika sätt att uttrycka sig på svenska är lika legitima och värda att lyssnas på. 

Gisela Håkansson (2000) presenterar utifrån sin egen och internationell forskning om 

processbarhetsteorin (PT), hur andraspråkselever tar till sig de grammatiska strukturerna på en 

lägre nivå relativt snabbt men att problemen uppkommer i den högre grammatiska hierarkin.  

Hon visar också hur uppfattningen om att eleverna i första hand ska tillägna sig språket 

genom att vistas i en miljö där språket talas, inte är korrekt. Hennes undersökning baseras på 
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insamlat material från åtta informanter som fick återberätta handlingen i en film. Fyra av 

informanterna har fått formell undervisning i svenska, och de övriga har tillägnat sig språket 

genom att vistas i en svenskspråkig miljö.  På så sätt påvisas hur en medveten, systematisk 

undervisning leder till en snabbare inlärning. Samtliga inlärare tar till sig de grammatiska 

strukturerna, och i samma ordning, men tack vare att en lärare undervisar, behöver inlärarna 

inte själva upptäcka de strukturella sambanden i målspråket.  

Anna-Lena Tvingstedt och Eva-Kristina Salameh (2011) redogör för resultaten av sin studie 

om tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska. Studien jämför resultaten från en 

elevgrupp som får tvåspråkig undervisning med en elevgrupp som får undervisning på bara 

svenska. Den bygger på olika bedömningar, bland annat av nationella prov och ett läsprov ur 

PIRLS7 använts där samma text presenteras på båda språken. Tvingstedt och Salameh (2011) 

konstaterar att den gruppen som fick tvåspråkig undervisning presterar på samma nivå 

generellt, men att en liten skillnad kan utläsas när det gäller läsning på svenska, där de 

tvåspråkiga eleverna presterar något sämre. De eleverna är ofta goda läsare på arabiska och 

skillnaderna är enligt författarna sällan signifikanta. Inlärningen av arabiska sker inte, enligt 

författarna, till sämre svenskkunskaper. Även denna studie visar att en stödjande miljö och 

hänsyn till elevernas förkunskaper är avgörande för språkinlärningen. Dessutom framhålls 

vikten av att fokusera på elevernas styrkor istället för på deras brister.  De faktorer som är 

viktiga utan för skolan, enligt Tvingstedt och Salameh (2011) är att majoritetsspråket talas 

även i andra sammanhang, och att det egna språket värderas högt och anses vara viktigt. 

Studier om identitetskonstruktioner av nyanlända 
Forskning om debatten om nyanlända i svensk media är relativt begränsad, i synnerhet med 

utbildningspolitiskt fokus, men studier med samhällsvetenskaplig och sociologisk inriktning 

eller inom medieforskning är vanligare. Ylva Brune (2004) visar till exempel i sin avhandling 

hur det i svensk media på olika sätt konstrueras gränser till de som kategoriseras som 

invandrare eller asylsökande. Konstruktionen av invandraren innebär enligt henne ofta, att om 

gränserna blir tydliga mellan det svenska, moderna på den ena sidan gränsen, och det 

utländska, exotiska på den andra. På så sätt visar Brune (2004) hur bilden av invandrare som 

framträder i media bygger på en stereotyp och förenklad bild. 

Tore Otterup (2005) visar i sin språkvetenskapliga avhandling som baseras på kvalitativ och 

kvantitativ forskning, hur ungdomar i ett invandrartätt område, konstruerar olika identiteter, 
                                                           
7 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en stor internationell studie av läsförmågan hos 
elever i åldern 9–10 år (Skolverket) 
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utifrån sin flerspråkighet. De intervjuade ungdomarna uppvisar ambivalens när det gäller 

frågor som framtidsplaner, kulturell, etnisk och språklig tillhörighet. Studien visar att 

ungdomarnas identitetskonstruktioner baseras på känslor, både av både stolthet över sitt 

etniska ursprung och sin förortstillhörighet, och av frustration och utanförskap. Modersmålet 

spelar en viktig roll för identiteten, och även tankarna om modersmålet kännetecknas av 

ambivalens, enligt Otterup (2005). Ungdomarna vittnar om hur de känner stolthet över 

modersmålet och flerspråkigheten samtidigt som de innebär ett utanförskap. Olika identiteter 

framkommer i olika miljöer, i till exempel hemmet eller i skolan.  
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Norman Faircloughs kritiska diskursteori ligger till grund för min analys och metoden baseras 

på hans metodologi. I det här kapitlet redogörs för socialkonstruktionismen som är grunden 

för diskursteorin. Sedan definieras hur begreppet diskurs används, med fokus på 

användningen inom den kritiska diskursteorin. Slutligen beskrivs Faircloughs kritiska 

diskursanalys. 

Socialkonstruktionism 
Socialkonstruktionismen samlar flera olika teorier, och diskursteorin har en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt. Det som kännetecknar socialkonstruktionismen, enligt 

Winter Jørgensen och Phillips (2000), är att sanningsbegreppet inte är absolut. Exempel på det 

kan vara att bilden av verkligheten formas av betraktarens världsbild och är en produkt av 

betraktarens sätt att kategorisera världen. Den sociala världen konstrueras och formas genom 

vårt handlande, och vårt sätt att uppfatta världen är präglad av vårt kulturella och historiska 

sammanhang. Kunskap och vår verklighetsuppfattning konstrueras genom sociala processer, 

och i en social interaktion förekommer en kamp mellan olika bilder av vad som är sant och 

vad kunskap är, men det skapas också gemensamma sanningar och verklighetsuppfattningar. 

Det finns även inom socialkonstruktionismen en uppfattning om sambandet mellan den 

sociala handlingen och kunskap. Inom en specifik världsbild betraktas sanning och kunskap 

på ett visst sätt. Det innebär att sättet att betrakta världen även leder till konkreta 

konsekvenser i form av olika sociala handlingar (Winter Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursbegreppet  
Begreppet diskurs används och definieras på olika sätt både inom och utanför den kritiska 

diskursanalytiska traditionen (CDA). Jag redogör först kort för hur diskursbegreppet kan ha 

olika innebörder, och sedan för hur termen används inom Faircloughs kritiska diskursteori. 

Ordet diskurs används ofta allmänt i betydelsen synsätt eller perspektiv, som i 

betygsdiskursen. I denna vidare och icke vetenskapliga användningen av ordet, saknas de 

kunskapsteoretiska och ontologiska utgångspunkterna, som termen har inom den 

diskursanalytiska forskningen. En lingvistisk användning av ordet diskurs innebär en samlad 

mängd text eller tal, och även i den användningen saknas den sociala praktiken som ingår i en 

diskurs enligt olika diskursanalytiska teorier (Bergström & Boréus, 2012). Michel Foucaults 

diskursbegrepp innebär att en diskurs är en mängd utsagor, som har gemensamma villkor för 

sin existens och ett gemensamt regelsystem. Vissa utsagor är mer legitima än andra inom ett 
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visst regelsystem, och inom ett regelsystem kan det förekomma en kunskapssyn som är 

förbunden med makt och olika subjektspositioner (Bergström & Boréus, 2012).  

Enligt Fairclough är diskursen en social praktik och inom den kritiska diskursanalysen 

begränsas inte detta till att tala eller skriva, utan kan handla om kommunikation på andra sätt, 

till exempel genom bilder. Faircloughs definition av begreppet diskurs innebär på så sätt 

språket som konstruerar en viss praktik eller företeelse utifrån ett visst perspektiv, ett sätt att 

beskriva, tala om och förstå världen. Det utvidgade diskursbegreppet innebär att diskursen är 

en social praktik och att det existerar en tydlig skiljelinje mellan det diskursiva och det icke 

diskursiva. Inom den specifika diskursen formeras den kunskap som ligger till grund för 

rådande verklighetsuppfattning (Bergström & Boréus, 2012). 

Kritisk diskursanalys enligt Fairclough 
Den kritiska diskursteorin utgår ifrån att en diskurs har tre olika funktioner: en ideationell 

(innehållslig) funktion, en relationell dimension som undersöker hur olika aktörer och 

diskurser förhåller sig till varandra, och slutligen funktionen att studera de olika identiteter 

som konstrueras i en diskurs (Bergström & Boréus, 2012).  

Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys bör forskaren inte bara studera ett fenomen, utan 

även avslöja maktstrukturer och sträva efter sociala och politiska förändringar, och 

inriktningen skiljer sig från övriga inriktningar inom diskursteorin, bland annat genom ett 

mindre strikt sanningsbegrepp. Kritisk teori legitimeras, enligt Fairclough genom att det finns 

motsättningar i samhällssystem. Enligt Fairclough är ideologi och dominansrelationer 

inbakade i ett samhällssystem eller en social praktik, och så länge dessa motsättningar 

existerar så kommer det att finnas kritisk teori (Bergström & Boréus 2012).  

Utgångspunkten för diskursteorin är att det vi säger inte är en neutral spegling av omvärlden 

och att vi genom att kommunicera är en del av ett större socialt sammanhang som påverkar 

oss och som vi i vår tur påverkar. (Winter Jørgensen & Phillips 2000). Hur språket används 

avgör alltså hur diskursen utformas och den kritiska diskursanalysen bygger på att 

språkanvändning alltid betraktas som social aktivitet (Bergström & Boréus 2012). Förutom att 

språket formas utifrån en kontext så påverkar den alltså i sin tur olika sociala verksamheter. 

Våra sammanhang och våra relationer inom den sociala tillvaron konstrueras och produceras 

ständigt. Att diskursen på så sätt är både konstituerande och konstituerad är central för 

Faircloughs teori. (Winter Jørgensen och Phillips 2000). Den kritiska diskursanalysen menar 

att språket är nödvändigt för tänkande och agerande. Det konstituerar inte bara bilden av oss 
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själva utan även vår bild av världen. Språket ger oss perspektiven som får oss att förstå vår 

omvärld. Objektet har heller ingen mening i sig själv utan får sin betydelse utifrån en social 

kontext och det finns ingen självklar relation mellan begrepp och objekt. Diskurserna som 

urskiljs genom språklig analys kan ses som olika verklighetsuppfattningar. I en 

diskursanalytisk analys handlar det om att kartlägga regelbundenheter i språkanvändningen, 

för att få syn på diskurser i form av språkliga praktiker (Bergström & Boréus 2012). 

Faircloughs diskursanalys bygger på en tredimensionell modell. De första nivåerna i modellen 

– textnivån och den diskursiva praktiken sätts slutligen i ett större sammanhang – den sociala 

praktiken, på den tredje nivån i analysen. Jag använder mig i min studie främst av den första 

nivån av analysmodellen, textnivån och redogör för tillvägagångssättet under rubriken 

Analysprocess. 

Den lingvistiska textnivån inriktar sig på bland annat grammatiska strukturer och förekomsten 

av vissa ord. CDA ser alltid en diskurs som en språklig praktik och söker regelbundenheter i 

hur språket nyttjas. På så sätt konstruerar språket en diskursiv verklighet som i och med att 

den konstrueras språkligt också utesluter andra tolkningar av världen.  

En diskursiv praktik är en textproduktions- och textkonsumtionsprocess och till skillnad från 

andra diskursteoretiker så menar Fairclough att den diskursiva praktiken står under ständig 

påverkan av, och i sin tur påverkar den sociala världen.  

Slutligen sätts diskursen i ett större sammanhang i och med att analysen integrerar den sociala 

praktiken i analysen. Då relateras diskursen till sociala strukturer och genom att fokusera på 

relationerna mellan olika, i vissa fall konkurrerande sociala praktiker, så förs ofta 

diskussionen om makt in i analysen (Bergström & Boréus, 2012).  
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Metod 
I följande kapitel beskrivs hur den kritiska diskursanalysen används i den här studien. 

Debattartiklarna och ledarna som utgör det empiriska materialet redogörs kortfattat för, och 

analysmetoden beskrivs mer konkret. Slutligen behandlas frågor om studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

Kritisk diskursanalys som metod för studien 
Med tanke på studiens syfte att identifiera diskurser inom vilka den nyanlände eleven 

betraktas utifrån olika verklighetsuppfattningar, så fungerar en kritisk diskursanalys väl. 

Diskursanalysen används bland annat till att kartlägga identitetskonstruktioner och kan 

hantera olika maktfrågor (Bergström & Boréus, 2012), något som också känns adekvat för 

studien i och med att den syftar till att undersöka om det framträder olika sätt att framställa 

den nyanlända eleven i den aktuella mediedebatten. Diskursanalys som metod kan användas 

för att studera debatter för att upptäcka eventuella motsättningar eller gemensamma synsätt 

(Bergström & Boréus, 2012). Att genomföra en kritisk diskursanalys och få med alla 

Faircloughs tre dimensioner kräver däremot mer tid, och det hade därför inte varit inte 

realistiskt att lyckas lyfta in den diskursiva praktiken eller den sociala praktiken. En 

diskursanalytisk textanalys av de valda debattartiklarna och ledarna är däremot relevant och 

funktionell. 

Källor och källkritisk diskussion 
De ledare och debattartiklar som utgör empirin i studien är hämtade från tre dagstidningar och 

en kvällstidning: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet. 

Dagstidningarna har jag valt för att få en viss geografisk spridning och representation från de 

tre storstadsområdena, som ofta står i centrum i debatten om nyanlända. Texterna ur 

Aftonbladet ger en viss politisk spridning. De tre dagstidningarna har en oberoende liberal 

ledarsida medan Aftonbladet har en socialdemokratisk (ne.se). En av texterna från en 

ledarsida är till formen snarare ett reportage, men eftersom den i övrigt är argumenterande så 

fungerar den ändå som en del av materialet. Jag refererar och hänvisar till debattartiklarna och 

ledarna i analysen genom att ange tidningens namn och publiceringsdatum inom parantes. Det 

kan till exempel se ut så här: (Göteborgs-Posten. 2016-02-25). Författarna till de valda 

texterna nämns alltså inte i analysen. Dels är det inte en del av syftet att undersöka deras roll, 

dels är det i vissa fall flera skribenter som står bakom debattartiklarna, och med tanke på att 

det ingår så många utdrag, så skulle texten ha blivit svårläst om alla namn hade redovisats i 

den. 
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För att hitta debattartiklar och ledare har jag sökt i Mediearkivet med sökorden 

*undervisning* AND nyanländ* mellan åren 2014 och 2016. Sedan har jag gjort ett urval, 

dels för att koncentrera mig på debattartiklar och ledare, dels för att avgränsa mig till 

undervisning av nyanlända elever i grundskolan. Dessutom har jag valt texter som behandlar 

språk på olika sätt eftersom det är en del av syftet, och att den avgränsningen har varit 

nödvändig för att min analys inte ska spreta för mycket. Empirin består av 34 texter (se bilaga 

1). De behandlar samtliga, helt eller delvis temana undervisning av nyanlända eller 

nyanländas lärande. Med tanke på att en diskursanalys inte tar ställning till eller särbehandlar 

olika källorna, varken avseende ursprung eller grad av vetenskaplighet, så är det 

förhållningssättet till källan samt transparens i studien som är avgörande, för att garantera 

trovärdigheten (Mats Börjesson & Eva Palmblad, 2007). Detta behandlas vidare under 

rubriken Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

Analysprocess 
Utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys har jag utarbetat en analysmodell som i första hand 

bygger på den första nivån, textnivån i hans tredimensionella modell (se s. 22). Utifrån 

exempel i Faircloughs Critical Discourse Analysis (2010), Diskursanalys som teori och metod 

av Winter Jørgensen och Phillips (2000) och från den analysmodell som presenteras i Textens 

mening och makt av Bergström och Boréus (2012) har analysmodellen utarbetats. 

Efter en första närläsning av de valda tidningstexterna, markerades de delar som berör just 

språk och undervisning av nyanlända. Efter det kategoriserades innehållet i texterna under de 

två huvudrubrikerna Problem och Förslag på lösningar (se bilaga 2) utifrån tema och innehåll 

i debattartiklar och ledare. Analysen på textnivå har genomförts på både grammatisk, lexikal 

och innehållslig nivå för att studera vilka diskurser som ingår i den diskursiva praktiken och 

på vilket sätt nyanlända elever konstrueras i respektive diskurs. Val av vilka språkliga 

aspekter att fokusera på i analysen gjordes dels utifrån Bergstöm och Boréus analysmodeller 

för diskursanalys och textanalys, dels utifrån mitt syfte och frågeställningar. Följande 

språkliga drag har undersökts. 

x Förekomsten av vissa representativa eller värdeladdade ord, liknelser, metaforer och 

andra retoriska figurer för att analysera funktionen i texten och eventuella effekter. 

Liknelser är jämförelser av två olika fenomen  

Metaforer är en överförd betydelse av ett fenomen. Enligt Boréus och Bergström 

(2012) så är metaforer inte bara utsmyckningar i språket, utan säger mycket om hur vi 
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uppfattar världen. Om en metafors betydelse mottas och förstås så innebär det att 

mottagaren har accepterat ett specifikt sätt att betrakta ett fenomen. 

Retorisk fråga – en fråga som används för att skapa effekt och som inte talaren 

förväntar sig svar på. Den retoriska frågan bygger ett förtroende mellan avsändare och 

mottagare. 

x Förhållandet mellan subjekt8 och objekt9, för att undersöka textens transitivitet, det 

vill säga, hur händelser binds samman eller inte, med subjekt eller objekt. Det innebär 

till exempel att studera graden av ansvarstagande (Bergström och Boréus (2012). I min 

analys har det i första hand handlat om att undersöka huruvida ett ”vi och dom” skapas 

i texterna - Om en aktör generellt förekommer som objekt i en sats kan det förstärka 

bilden av att den är avhumaniserad och en svagare, passiv part. Dessutom kan det tyda 

på en stereotyp syn på, och en strukturell diskriminering av en grupp, till exempel med 

annan etnisk bakgrund10. 

x Modalitet för att undersöka grad av instämmande och på så sätt ta reda på hur säker 

debattören är i sin argumentation. Genom att undersöka sanningsanspråket hos de 

olika debattörerna kan det i vissa fall leda till att motsägelser upptäcks i texten, eller 

att åsikter i vissa fall förväxlas med fakta. (Bergström och Boréus (2012) 

x Räkna ord - För att identifiera diskurser räknades vissa ord. Detta för att frekvensen av 

ett ords användning kan säga något om världsbilden och hur verkligheten uppfattas 

och beskrivs (Bergström och Boréus (2012). 

Efter en systematisk analys med avsikten att finna exempel på de olika språkliga dragen och 

representativa ord i texterna, så valdes relevanta citat ut. Dessa ingår i resultatet och 

diskussionen, för att exemplifiera de diskurser och särdrag som framkommit i det empiriska 

materialet. 

Del två av analysen som undersöker textens diskursiva praktik handlar om processerna kring 

produktion och konsumtion av de valda texterna. Det innebär i praktiken en kartläggning av 

vem avsändaren är och vem mottagaren är som läser och påverkas av texten. I min analys 

kommer denna nivå inte behandlas mer än jag redogör för att den diskursiva praktiken, 

                                                           
8 Subjekt – en satsdel som beskriver någon eller något som utför handlingen eller befinner sig i ett visst tillstånd. 
9 Objekt – en satsdel som är föremål för handling (SAOL-15) 
10 Vi och dom talas ofta om i samband med rasifiering.  Rasifiering innebär processer en syn på människor av 
annan etnicitet, som annorlunda och underordnade. Det bygger på antaganden om att det existerar raser och att 
vissa raser är överordnade andra. Nationell tillhörighet är centralt i talet om ”vi och dom”. 
(Mulinari & Neergaard, 2004 i http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2005/06/sou-200541/) 
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mediedebatten om nyanländas lärande, är objektet för studien, och att de olika tidningarna där 

de valda texterna är publicerade, presenteras kort. 

Den sista delen av den tredimensionella analysen är den sociala praktiken. Jag har inte 

genomfört en analys av materialet utifrån denna dimension. Det är inte heller syftet. Däremot 

kommer jag i min diskussion spegla resultatet mot de delar som kan betraktas som en 

normativ diskurs och som utgör bakgrund och tidigare forskning.  

Trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 
I en diskursanalys är inte det viktigaste att empirin är objektiv eller att den kan anses vara 

sann eller ge en komplett bild av ett fenomen. Diskursanalyser gör inte skillnad på texter 

beroende på deras sociala status (Börjesson & Palmblad 2007). Det viktigaste är att den gör 

anspråk på att ge en bild av verkligheten och att forskaren förhåller sig kritisk till materialet. 

En invändning skulle annars kunna vara att min studie inte ger en helhetsbild av debatten av 

nyanlända eftersom tre av de valda tidningarna har en oberoende liberal grund och en är 

oberoende socialdemokratisk. Dessutom är de i hög utsträckning koncentrerade geografiskt 

till de tre storstadsregionerna: Malmö, Göteborg och Stockholm. Studien gör inte anspråk på 

att ge en helhetsbild och att den är transparent, och dessutom är syftet att utforska materialet 

för att finna språkliga drag som signalerar olika diskurser och olika verklighetsuppfattningar, 

och inte att komma fram till en enda sanning.  

Diskursanalysen som metod och det socialkonstruktionistiska angreppssättet kan i sig 

innebära ett trovärdighetsproblem, enligt vissa kritiker som hänvisar till den vedertagna bilden 

av att forskaren ska vara osynlig inom konventionell akademisk forskning. I och med att 

forskaren är en del av forskningsprocessen och att forskaren inte bara har rollen att analysera, 

utan också att sträva efter en förändring, skulle innebära att forskaren har en total kontroll 

över sin egen roll i processen. I mitt fall är jag i hög grad en del av forskningsprocessen i min 

studie. Jag har ett starkt engagemang i undervisning av nyanlända elever, eftersom jag är 

högstadielärare och undervisar nyanlända elever i svenska. 

Dessutom kan hela resultatet ifrågasättas i och med att socialkonstruktionismen inte tror på ett 

resultat som speglar en absolut sanning eller ett resultat som går att dra generella slutsatser 

från (Winter Jørgensen & Phillips 2000). Med en medvetenhet om det och om att vetenskapen 

kan ses som en diskurs bland andra diskurser, fyller diskursanalysen en viktig funktion att 

analysera utsagor och finna sociala konstruktioner. Transparens och tydlig dokumentation är 

extra viktig på grund av att synen på kunskap som föränderlig, leder till att en vetenskaplig 
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studie är giltig i förhållande till det sammanhang den befinner sig i och kan komma att 

förändras över tid. I det skenet bidrar socialkonstruktionism och diskursanalys till ett kritiskt 

perspektiv på samhällsfenomen (Winter Jørgensen & Phillips 2000).  

Eftersom diskursanalysen inte talar om absoluta sanningar, utan snarare om vilka slutsatser 

som är rimliga att dra i en viss tid och på en viss plats (Börjesson & Palmblad, 2007), så blir 

generaliserbarheten delvis problematisk. Forskaren belyser ett fenomen inom en angiven 

diskurs. Studiens generaliserbarhet bygger därför på att materialet är relativt omfattande och 

representativt för storstadsmedia under den valda tidsperioden, och att materialet speglas mot 

forskning och bakgrund för studien. På så sätt ger studien på ett sätt en rättvisande och 

generaliserbar bild av debatten i media om nyanlända under den valda perioden. Det innebär 

att resultaten på ett trovärdigt sätt kan representera en debatt om skolan och om nyanlända 

som fortfarande är aktuell, eftersom metoden är transparant och forskaren är tydlig med att 

redovisa sin roll.  
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Resultat 
I följande kapitel redovisas studiens resultat. Dessa presenteras i tre steg vilka bygger på 

studiens tre frågeställningar och tillsammans svarar de på syftet. 

I det första steget kategoriseras och sorteras det empiriska materialet utifrån frågeställningen: 

Vilka problem och förslag på lösningar avseende nyanländas lärande framträder i 

mediedebatten? Frågan besvaras utifrån vilken nivå som problemen refereras till i det 

empiriska materialet: politisk nivå, organisationsnivå, lärarnivå eller elevnivå. Även om 

frågorna ibland förekommer på olika nivåer så går det i de allra flesta fall att sortera 

materialet på detta sätt för att på ett tydligt sätt presentera debatten.  

I det andra steget av analysen identifieras olika diskurser om nyanländas lärande i det 

debattartiklarna och ledarna. Det steget svarar på frågeställningen: Vilka diskurser kan 

identifieras utifrån dessa problem och förslag på lösningar? De tre diskurser som identifieras 

är en mångfaldsdiskurs, en trygghetsdiskurs och en problemdiskurs 

Slutligen i det tredje steget av analysen besvaras frågeställningen: Hur konstrueras identiteten 

nyanländ i mediedebatten? Utifrån de tre diskurserna från steg två identifieras hur den 

nyanlända eleven omskrivs i debatten och vad det får för konsekvenser för konstruktionen av 

den nyanländas identitet. 

Steg 1 – Problem och lösningar 
I det följande redovisas de olika problem och förslag på lösningar som framträder i texterna. 

Dessa redogörs för och exemplifieras med citat. 

Problem  
Problemen kategoriseras under rubriker som placerar dem på olika nivåer i en utvidgad social 

utbildningspraktik. Indelningen är inte absolut, utan frågor lyfts på olika nivåer men en 

kategorisering syftar till att tydliggöra på vilken nivå som en fråga diskuteras i första hand. 

Det är kategorier som placerar problemen på en politisk nivå, organisationsnivå, lärarnivå 

eller elevnivå.  

Politisk nivå 
Problembeskrivningar som hänförs till politisk nivå handlar om bristfällig politisk styrning, 

otydlig lagstiftning och otillräckliga direktiv i arbetet med att organisera undervisningen. 

Kommunernas förmåga att hantera situationen ifrågasätts: 
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Det finns för många kommuner som inte klarar av uppdraget att vara skolhuvudman. Ibland beror det på 
ointresse och oförmåga bland kommunpolitiker, ibland på att kommunen är resurssvag (Dagens 
Nyheter. 2016-04-04). 

Utbildningsministern beskylls i en text för att vara naiv och sakna handlingskraft. Regeringen 

anses blunda för problemen och inte göra tillräckligt när det handlar om till exempel 

fördelning av elever mellan olika orter och olika skolor. Den typen av retorik med stark 

övertygelse och skarp kritik är vanlig i de politiska ledarna och debattartiklarna, i synnerhet 

när det handlar om orättvis fördelning. I det här citatet är tonen snarare raljerande och 

förminskande. En effektiv metod för att framhäva sin åsikt är att visa på motståndarens 

inkompetens och bristande förmåga att styra: 

"Ett nödvändigt uppvaknande för den svenska skolan", säger Fridolin. Nog är det bra om en minister 
kan se möjligheter där så många andra mest ser svårigheter, men ett minimum av realism skadar inte. 
Fridolin skulle nog må bra av lite ledighet. Så mycket tillkämpad optimism kan aldrig vara nyttig 
(Sydsvenskan. 2015-12-30). 

Segregation och orättvis fördelning är som sagt ett återkommande tema i texterna. Det ges 

flera exempel på skolor med hög andel nyanlända elever och bostadsområden som har stora 

problem på grund av att det bor många invandrare där. I det här fallet skriver artikelförfattaren 

till och med att ett bostadsområde och en skola inte borde ha funnits. Genom att skriva att det 

är stadsdelen och skolan som inte borde få finnas, istället för att det är den orättvisa 

fördelningen som är problemet, så skapas på ett effektivt sätt bilden av ett problemområde och 

en problemskola. 

Sjumilaskolans problem är inte dåliga lärare. Problemet med Sjumilaskolan är Biskopsgårdens och 
Göteborgs problem och stavas segregation. Ett sådant bostadsområde som Norra Biskopsgården och en 
sådan skola som Sjumila borde aldrig ha funnits i Sverige (Göteborgs-Posten. 2016-02-19). 

I ytterligare ett exempel på orättvis fördelning beskrivs det metaforiskt hur elever flyr från så 

kallade problemskolor. Det fria skolvalet kritiseras och sägs vara en chimär och de som har 

råd beskrivs som ”de med tjock plånbok”. Denna metafor signalerar tydligt ett klassperspektiv 

som förstärker argumentationen om orättvis och ojämlik fördelning mellan skolor. 

Då som nu ville många fly problemskolor. Men idag blir det fria skolvalet – som funnits i ett 
kvartssekel - en chimär. Visst får man välja en skola, men det är inte självklart att där finns plats. 
Alternativen då är friskola. Eller att de med tjock plånbok skaffar sig en adress med bättre skola. När 
det enda rimliga borde vara att alla skolor är tillräckligt bra (Sydsvenskan. 2016-11-26). 

Bristande resurser för att klara mottagandet och undervisningen tas också upp som ett 

avgörande hinder. I det här fallet använder skribenten både ironi och en retorisk fråga för att 

skapa effekt i sin kritik av utbildningsministern och regeringen. 

Låter det som ett sätt att minska klyftorna? Behoven ska styra staten? Nu föreslår Skolverket en ny 
modell. Behoven ska - hör och häpna - få styra också hur statens anslag till skolorna fördelas. 
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Utbildningsministern är entusiastisk. Nu återstår bara att se hur länge han lyckas hålla tillbaka driften 
att lansera Fridolinpengar till nya projekt i skolan (Aftonbladet. 2015-11-05). 

Retorisk fråga är ett grepp som är vanligt förekommande i texterna, särskilt när det är problem 

som tas upp. Det finns fjorton tydliga exempel på retoriska frågor i artiklarna och ännu fler 

gränsfall, som helt eller delvis besvaras men som ändå fungerar stilistiskt och skapar effekt. 

En retorisk fråga skapar en närhet till läsare och en vi-känsla. Det kan till exempel handla om 

vi svenskar, vi i Alliansen, vi som vet hur det är i skolan eller vi föräldrar. Den gemensamma 

faktorn är att det bjuder in läsaren att hålla med skribenten, och att det inte är de nyanlända 

eleverna som är en del av vi. De är objektet. I det här exemplet är vi helt enkelt de flesta 

göteborgare, och det är resurser och inte vilja att hjälpa som saknas, enligt skribenten. 

De flesta i Göteborg är överens om att vi kan och vill ta emot familjer som flytt undan krig och 
förföljelse och erbjuda deras barn en bra skolgång. Ska nyanlända elever och elever och personal på de 
mottagande skolorna få en rimlig chans att lyckas, måste det avsättas erforderliga resurser och finnas 
konkreta förslag på hur arbetet skall genomföras (Göteborgs-Posten. 2014-12-19). 

Det finns också debattörer som med lagstiftning och satsningar på läraryrket generellt, vill 

återupprätta lärarnas status, kompetens och förmåga att styra arbetet i klassrummet. På 

politisk nivå diskuteras också flyktingmottagandet i stort, som några av skribenterna menar, 

har lett till situationen att alldeles för många elever ska slussas in i den svenska skolan under 

kort tid. Detta problem och fallande kunskaper diskuteras på flera olika nivåer men här på en 

politisk nivå. 

Den svenska skolan står inför kanske sin största utmaning på mycket länge. Ett stort antal nyanlända 
kommer att på kort tid slussas in i det svenska skolväsendet samtidigt som det är viktigt att vända det 
pågående kunskapstappet i svensk skola (Dagens Nyheter. 2016-04-04).  

Här nämns även de nyanlända i samband med ett kunskapstapp. Skribenten redogör inte för 

ett direkt orsakssamband men i och med att de båda ämnena nämns i samma mening, så 

antyds ändå en koppling mellan nyanlända med ett kunskapstapp ändå. 

Organisatorisk nivå 
Problembeskrivningar som hänförs till den organisatoriska nivån handlar i hög grad om 

huruvida eleverna ska undervisas i förberedelseklass eller inte. Den dominerande åsikten är att 

det innebär stora svårigheter att organisera arbetet med undervisning i ordinarie klass och att 

det saknas stöd för att lyckas med det, både i form av specialpedagogiskt stöd av och stöd på 

modersmålet.  

Då är det bara att inse att dagens modell inte håller. Nu gäller det att agera snabbt och skapa en ny 
skolorganisation med särskilda studiegångar för de nyanlända eleverna. En organisation med resurser 
nog att ge alla en god utbildning så att de klarar både grund- och gymnasieskolan (Aftonbladet. 2015-
09-23). 



 

31 
 

Även i det här citatet argumenteras för en förberedelseklass och andra resurser men målet för 

undervisningen i förberedelseklass, är enligt skribenterna att eleven ska undervisas i en vanlig 

klass. 

Vad som behövs är, som vi ser det, tidsmässigt avgränsade förberedelseklasser med kraftfulla satsningar 
på språkstöd, elevhälsa, validering och studiehandledning på modersmålet. Målet är att de flesta elever 
efter ett år i en sådan grupp ska kunna följa undervisningen i en vanlig klass (Dagens Nyheter. 2015-07-
08). 

I nästa citat hänvisar skribenten till Nihad Bunars ”senaste bok” och använder den som stöd i 

sin argumentation mot undervisning i vanlig klass, utan att specificera vilken bok det handlar 

om.  

Professor Nihad Bunar vid Stockholms universitet forskar kring inkludering av nyanlända elever och 
två av de framgångsfaktorer han lyfter fram i sin senaste bok är undervisning i små grupper med lärare 
utbildade i svenska som andraspråk samt att eleverna inkluderas i skolans sociala sammanhang, till 
exempel genom mentorer eller faddrar. Då får de kunskap i språket, tillgång till rika språkmöjligheter 
samt möjlighet att träffa kompisar (Sydsvenskan. 2016-04-06). 
 

Bristande struktur och dålig skolorganisation och styrning är också problem som tas upp i 

materialet. En text presenterar en bild av en Malmöskola i kris utifrån ett föräldraperspektiv. 

Rektorn som också kommer till tals, håller inte med om bilden men skribenten ser det som 

anmärkningsvärt att rektorn inte har pratat med föräldrarna i fråga.  

Föräldrar slår larm om att deras 6-åringar misshandlas och trakasseras. Småflickor hotas med våldtäkt. 
Lärarna förmår inte ingripa. Så berättar föräldrarna. Rektor Maria Berben Lidén delar inte deras bild, 
men kan inte heller säga att de har fel: "Jag har inte pratat med dem så det kan jag inte svara på ... "Inte 
pratat med dem? Anmärkningsvärt är dagens underdrift. (Sydsvenskan. 2016-11-26) 

Tonen är hög och ord som våldtäkt och misshandel i kombination med orden 6-åringar och 

småflickor skapar en obehaglig bild av skolan i fråga. Det bygger på starka kontraster mellan 

det som uppfattas som oskyldigt och ömtåligt – barnen, och den hårda och brutala laddningen 

i orden misshandel och våldtäkt. 

Lärarnivå 
De olika problemen på en lärarnivå, placerar läraren i olika roller. Vanligast är att läraren 

beskrivs som offer för resursbrist i skolan eller för bristande organisatoriska förutsättningar. 

Om skolorna ska klara sina uppdrag måste de också få förutsättningar. Lärare kan inte ensamma behöva 
dra lasset (Dagens Nyheter. 2015-07-08). 

Det finns också flera exempel där lärare anses sakna kompetens och förmåga för att lyckas 

med undervisningen. Det kan handla om bristande möjlighet till fortbildning men också om 

att de är olämpliga och inkompetenta i några fall.  
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Lösningen kan då bli att eleven testas för olika diagnoser eller att läraren söker andra förklaringar som 
att "han har ju en helt annan bakgrund, hans föräldrar är inte från Sverige, han har adhd, han har 
motstånd mot att läsa och tycker det är jättejobbigt, men jag tror det har med koncentration att göra". 
Att en lärare inte vet vad som är problemet och vilket stöd en elev behöver för sin språkutveckling ökar 
svårigheten att sätta in ett relevant sådant (Dagens Nyheter. 2016-08-04). 

Det finns också exempel som lyfter lärares oförmåga att individanpassa undervisningen, att 

lärare har för låga förväntningar eller ställer för låga krav. I en text beskrivs hur film används 

oreflekterat i undervisningen: 

Och visst är filmkunskap i skolan viktigt i dagens bildsamhälle med tillhörande skriande behov av 
källkritik. Men då ska det förstås vara en medveten del av undervisningen, inte något som lärarna tar till 
för att de inte orkar undervisa just då (Dagens Nyheter. 2016-02-15). 

Det finns skribenter som anser att lärare generellt har en negativ syn på, eller en bristande 

respekt för elevens bakgrund, vilket påverkar deras undervisning och i sin tur hur mycket 

eleverna lär sig.  

Jag tycker att det ointresse jag möter bland lärare och lärarstudenter är bedrövligt - inte minst med tanke 
på att alla vet, eller åtminstone borde veta, att modersmålet är nyckeln till fortsatt lärande 
(Sydsvenskan. 2016-10-24). 

Lärare anses också ha problem med att hålla ordning i klassrummet och flera skribenter menar 

att det saknas disciplin. Det nämns inte bara i samband med undervisning av nyanlända utan 

även mer generellt.  

Att skolresultaten sjönk i takt med att äldre, välutbildade och mer "gammaldags" lärare gick i pension är 
inte förvånande. Med dem försvann beprövade arbetsmetoder och ett inneboende motstånd mot att 
omedelbart tillämpa alltför yviga, uppifrån kommande reformer. Samt med stor sannolikhet en förmåga 
att hålla ordning i klassrummen (Dagens Nyheter. 2015-11-29). 

Elevnivå 
På elevnivå är det eleven som äger problemet på olika sätt och ofta handlar debatten om 

elevernas bristande kunskaper i svenska, men även mer generellt om bristande kunskaper i 

vissa fall.  

En elev med smalt ordförråd har svårt att förstå texter och lär sig mindre, eftersom ingen kan lära sig 
något som han eller hon inte förstår (Göteborgs-Posten. 2015-12-14.) 

Vissa debattörer tar upp elevers olika förutsättningar, både när det handlar om förmåga att 

lära, men oftare olika förutsättningar som beror på skolbakgrund eller nationalitet. 

Om du kommer från ett flyktingläger i Kenya, är tolv år och aldrig gått i skolan, då är det kanske svårt 
att gå ut nian med godkända betyg i alla ämnen. Eller om du bara fysiskt befinner dig i Sverige men inte 
har några kontakter med det svenska samhället då är det kanske inte lätt att orientera sig i ett svenskt 
skollandskap (Göteborgs-Posten. 2016-02-19). 

På den här nivån diskuteras även risken för att eleverna inte får utveckla sin kulturella 

nationalitet och sitt modersmål eller sin flerspråkighet i tillräckligt hög utsträckning. Förutom 
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det lyfts frågor om hur de nyanlända mår, deras självkänsla och känsla av misslyckande i den 

svenska skolan, när de inte förstår språket och inte får tillräckligt stöd. Angående 

diskussionen om inkludering konstaterar en skribent att det är omänskligt att för tidigt 

klassintegrera elever. 

Alla som någon gång befunnit sig i en miljö där alla utom en själv förstår och talar språket vet hur det 
känns. De som inte har denna erfarenhet kan mentalt förflytta sig till en lektion i samhällskunskap på 
japanska i ett klassrum i Japan. Först då kanske vi lyckas se vilka orimliga krav vi har på våra 
nyanlända elever och hur omänskligt det är att placera dem i en lärandesituation utan grundläggande 
kunskaper i språket (Sydsvenskan. 2016-04-06). 

Är det ens möjligt för nyanlända elever att klara utbildningen på så kort tid? frågar sig en 

skribent med en retorisk fråga som besvaras av honom själv – Nej, uppgiften är enligt honom 

i det närmaste omöjlig konstaterar han med emfas och starkt engagemang  

Är det möjligt att nyanlända ska klara att nå grundskolans mål på till exempel fyra år? I dag är det bara 
en knapp tredjedel av eleverna som klarar det. För vår del drar vi slutsatsen att uppgiften är i det 
närmaste omöjlig både för eleverna och för skolan (Aftonbladet. 2015-09-23). 

Förslag på lösningar 
Här redogörs för vilka lösningar, som anges i debattartiklarna och ledarna. De olika 

lösningarna sorteras utifrån olika nivåer precis på samma sätt som gjordes under rubriken 

problem.  

Politisk nivå 
Denna rubrik samlar lösningar som på något sätt landar på den politiska nivån. Det handlar 

om att politiker måste angripa och se utmaningen med nyanländas undervisning på rätt sätt. 

Det kan till exempel innebära att våga se problemet och vara realistisk i sin politik, eller att 

politiker måste ta ansvar, erbjuda tydlig styrning och tydliga direktiv, vara engagerade och 

föra en konstruktiv, och inte problemfokuserad politik.  

Det Biskopsgården saknar är dedikerade resurser till skolan, bra politisk styrning samt bra skolledning 
som kan tänka utanför boxen (Göteborgs-Posten. 2016-02-25).  

Centralstyrning av skolan efterfrågas också för att kunna samordna insatser. Ett politiskt mål 

som nämns är att höja lärares status. Förslagen som ska leda till det målet ligger ofta på 

organisationsnivå men politiska beslut ligger till grund för att lyckas. Flera av texterna 

efterfrågar lösningar på problemet med orättvis fördelning. Ofta är det politikerna som tilltalas 

direkt och uppmanas att lösa problemet på något sätt. Vi och dom-perspektivet finns med 

även här. Det är ”vi svenskar” som, enligt skribenten, vill stå upp för mångkulturalismen, men 

då under förutsättningen att politikerna agerar och bidrar till en jämnare fördelning av de 

nyanlända eleverna mellan olika skolor. 



 

34 
 

Vill vi i Sverige verkligen stå upp för vår tro på integrering och ett mångkulturellt samhälle måste 
politikerna hitta vägar att låta alla skolor få möjlighet att medverka till mångkulturen (Sydsvenskan. 
2015-03-10). 

Lösningarna som anges är bättre fördelning mellan skolor av antalet nyanlända elever, rättvis 

fördelning av resurser, riktade insatser till vissa utsatta skolor, obligatoriskt skolval eller 

skolbussar som underlättar en jämnare fördelning mellan skolor och att kompensera för 

socioekonomiska skillnader. Förlängd skolplikt till 20 år för nyanlända är ett förslag som 

nämns för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven och halvering av sommarlovet är ett 

annat.  

De nyanlända elever som kommer till Sverige i sen ålder och precis startat sina studier i svenska i 
grundskolan riskerar att få svårt att upprätthålla sina svenskkunskaper under ett långt sommarlov utan 
kontakt med skolan och kamrater i skolan. Det kan därför finnas goda skäl att halvera sommarlovet för 
nyanlända elever för att ge dem tid att fortsätta sin undervisning i svenska under sommaren.(Dagens 
Nyheter. 2016-04-04) 

I samma debattartikel nämns förstatligande av skolan som en förutsättning för att klara av 
utmaningen med många nyanlända. 

Att vi nu får många nyanlända elever som ska in i skolan de närmaste åren innebär sannolikt att 
skillnaderna mellan olika kommuners förmåga att klara skolan blir än tydligare. Det är därför hög tid att 
redan nu förbereda ett snabbt förstatligande av skolan (Dagens Nyheter. 2016-04-04). 

Organisatorisk nivå 
Dessa förslag på lösningar som hänförs till en organisatorisk nivå, har som gemensam faktor 

att de efterfrågar organisatoriska insatser eller förändringar på olika sätt. Det kan innebära 

flexibilitet i organisationen, tydligt och kompetent ledarskap, tydliga riktlinjer, struktur, ny 

organisation eller demokratiskt arbete på skolorna. Att avlasta lärare genom att anställa så 

kallad ”kringpersonal” är också en insats som efterfrågas. Väl fungerande integrering och 

kompetens i mottagandet är faktorer som anges som viktiga och som ofta syftar på en 

fungerande struktur för mottagning: 

De barn och ungdomar som kommer till Sverige från andra länder bär på drömmar om ett bättre liv, och 
de måste mötas av en skola som arbetar medvetet och har kapaciteten att vara den kanske viktigaste 
funktionen i ett framgångsrikt integrationsarbete (Sydsvenskan. 2015-03-10). 

Att undvika klassplacering och erbjuda undervisning i liten grupp är tillsammans med 

modersmålsstöd de vanligaste framgångsfaktorerna som nämns. Tvåspråkig undervisning 

eller modersmålsundervisning förekommer också frekvent. Argument för dessa insatser 

återfinns på samtliga nivåer, men själva utformningen av arbetet bör enligt flera av 

skribenterna ske på organisatorisk nivå. Ingen av skribenterna uttalar ett tydligt 

ställningstagande för undervisning i ordinarie klass. Det finns däremot exempel på lyckade 

exempel på inkludering, när modersmålet används på ett medvetet sätt i undervisningen och 
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exempel på hur skolor med hög andel invandrarelever har lyckats med sin undervisning. I de 

allra flesta fall förespråkas undervisning i en särskild grupp, en förberedelseklass eller annan 

typ av anpassad utbildning.  

Ett system som visat sig fungera väl i till exempel Storbritannien är vad vi på svenska kan kalla 
”jourskolor”, där elever som inte klarar den ordinarie undervisningssituationen får särskilt stöd. Det 
innebär en lugnare situation klassrummen och även adekvat stöd för elever som behöver det. 

I det här exemplet förespråkas ett system med jourskolor som samlar upp elever som inte 

klarar skolgången inom den ordinarie verksamheten. Att undervisa elever i ordinarie klass 

utan att stora resurser sätts in, anses vara negativt för både lärare och elever.  

Att flytta upp eller placera in elever i klasser där de inte förstår vad som pågår är orätt mot dem, mot de 
andra eleverna i klassen och mot lärarna (Göteborgs-Posten. 2015-12-14). 

För att lyckas med att lära eleverna svenska snabbt, vilket anges som viktigt i flera texter, 

föreslås medveten språkundervisning, att samtliga lärare ska undervisa i läsförståelse och 

genrepedagogik samt på ett medvetet sätt använda film i undervisningen. Bara att vistas i 

skolan är en faktor som uppges som positiv för de yngre barnen, enligt den här skribenten: 

De nyanlända som kommer till Sverige i förskole- och lågstadieåldern klarar sig ofta förhållandevis bra 
och bör ha goda förutsättningar att uppnå grundskolans kunskapsmål. Detta oavsett vilka sociala och 
ekonomiska förhållanden de kommer ifrån. De lär sig snabbt svenska när de befinner sig i skolan och 
får möjlighet att umgås med jämnåriga kamrater (Dagens Nyheter. 2016-04-04). 

Förutom att det efterfrågas resurser i form av fler lärare, speciallärare, lokaler, mer 

elevhälsopersonal såsom kuratorer, sjuksköterskor och psykologer, så nämns resurser utanför 

skolan som förslag på lösningar. Det är till exempel engagerade föräldrar, 

frivilligorganisationer och samverkan med civilsamhället. 

För att lära sig ett språk snabbt och korrekt är det viktigt att ständigt utöva det. Det är därför angeläget 
att civilsamhället i form av föreningar och studieförbund ges möjlighet att tillsammans med de 
nyanlända eleverna konversera och träna sig i det nya språket (Dagens Nyheter. 2016-04-04). 

Även på den här nivån tas rättvis fördelning upp som en viktig faktor. Det handlar om att de 

svaga eleverna på skolan ska få rätt stöd och att de starka eleverna ska få tillräckliga 

utmaningar. Prioriterad timplan för att de nyanlända ska kunna koncentrera sig på 

”basämnena” är ett av förslagen som kan tänkas fattas beslut om antingen på en 

organisationsnivå eller på politisk nivå. 

Lärarnivå 
Lärarens kompetens nämns på olika sätt som en viktig framgångsfaktor i diskursen. Det gäller 

dels formell kompetens, som utbildning och fortbildning men också egenskaper som 

lyhördhet, kreativitet, samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet och entusiasm är exempel 



 

36 
 

som anges krävas i arbetet med nyanlända. I en text används begreppet duktig lärare utan 

vidare precisering och en annan skribent talar om enskilda lärares hjälteinsatser. Till stor del 

handlar argumentationen om att lärarnas kompetens eller brist på kompetens avgör om 

utbildningen fungerar eller inte. 

På skolan finns också många väldigt kompetenta pedagoger som kämpar varje dag för att ge sina elever 
goda förutsättningar för fortsatta studier (Göteborgs-Posten. 2016-02-19). 

Ordning och reda och disciplin är faktorer som kan sorteras in under flera nivåer men läraren 

anses ansvarig för klimatet i klassrummet och dessa faktorer är i första hand en fråga om hur 

skicklig läraren är. I en text fungerar en friskolan som en kontrast till en skola med hög andel 

invandrarelever, som beskrivs som kaotisk och problemfylld. Friskolan har, enligt skribenten, 

lyckats i sin undervisning genom att använda sig av just disciplin. Citatet avslutas med en 

retorisk fråga, och läsaren förväntas hålla med. 

"Det vi gör annorlunda är något vi är stolta över. Ordet är disciplin", förklarade skolans grundare 
Barbara Bergström på Hjärntrustens seminarium i Lund i måndags. Disciplin låter gammaldags. Inte 
alls progressivt och kreativt och innovativt och 2016. Eller? 

Lagom stora utmaningar på eleverna är ytterligare en faktor som nämns och som innebär att 

läraren lyckas erbjuda individanpassad undervisning. I övrigt kommer förslag om att ha 

positiva, höga förväntningar på eleverna, hög ambitionsnivå när det gäller att invandrarelever 

ska lyckas i livet samt ett nytt sätt att tänka.  

Att tillåta eleverna att använda sitt modersmål som en resurs och ett stöd i arbetet lyfts som en 

viktig faktor. En skribent säger att det finns lärare som känner sig hotade och utestängda när 

eleverna tillåts använda arabiska i undervisningen, men att det inte är ett hinder utan en 

tillgång: 
- En vanlig rädsla bland lärare är att de ska bli uteslutna om eleverna talar arabiska, säger Annika 
Karlsson. Men hon upptäckte att eleverna håller sig till undervisningen även när de byter till 
modersmålet  
[…] 
- Att eleverna behöll arabiskan skedde inte på bekostnad av svenskan. Språk berikar varandra, säger 
Annika Karlsson. Hon konstaterade att eleverna kunde använda sitt vardagsspråk, arabiskan, för att 
utveckla och bättre förstå naturvetenskapliga begrepp i skolspråket svenska. Elever som bott kort tid i 
Sverige kunde använda sina tidigare skolkunskaper bättre när de tog hjälp av modersmålet. 
(Sydsvenskan 2014-08-26). 

Vanligare i debatten är att tala om vikten att undervisa i svenska. I en text nämns till exempel 

att lärare som undervisar nyanlända, tillsammans med lärare som undervisar elever med olika 

svårigheter, behöver fortbildning när det gäller att undervisa i läsförståelse. 

Vi anser att fortbildning i strategier för läsförståelse för högstadielärare är eftersatt och bör 
vidareutvecklas. Detta gäller för lärare som undervisar nyanlända elever, elever som har olika former av 
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diagnoser och elever som är lågpresterande, eller grupper av elever som är mixade, alltså egentligen en 
mycket stor del av högstadielärarna (Dagens Nyheter. 2016-08-04). 

Elevnivå 
I arbetet med elever anses några olika faktorer som viktiga. Det är exempelvis att arbeta med 

elevernas självkänsla och känsla av trygghet. I det sammanhanget, och i samband med att 

beskriva hur elever behöver undervisning i förberedelseklass för att tillägna sig språket, 

nämns arbetet i en särskild undervisningsgrupp som en lösning. Elevens vilja att lära sig, och 

elevens insats är andra faktorer som anses vara avgörande enligt en artikelförfattare: 

Extralektioner kan ge stimulans och struktur, men eleven måste själv lägga många timmar på läsning 
för att skaffa sig ett tillräckligt ordförråd. Utan ordförråd, läsvana och allmänbildning kan eleven inte ta 
till sig den erbjudna utbildningen och får inte bra resultat. 
[…] 
Det har aldrig varit tydligare än nu att det behövs ett förtydligande av kraven på språkkunskap och 
läsförståelse för varje årskurs, så att eleverna använder sin tid väl och verkligen gör framsteg. De ska ha 
en utmanande men inte övermäktig studiesituation (Göteborgs-Posten. 2015-12-14). 

En aktör i debatten anger vikten av att eleverna ska få möjlighet att behålla sin kulturella 

identitet. Elevernas förmåga att ta eget ansvar och vara motiverade i studierna finns med som 

faktorer. Det finns också exempel som menar att modersmålets roll för svenskinlärning är 

överdriven och som motiverar ett tydligare fokus på svenskundervisning och elevens eget 

ansvar.  Det står alltså i polemik till flera andra skribenter som med stor övertygelse, har 

hävdat att betydelsen av modersmålets roll för andraspråksinlärning i princip står oemotsagd. 

Skribenten hänvisar till forskning inom området, till Vetenskapsrådets kunskapsöversikt 

Tvåspråkighet hos barn i Sverige (2003), för att ytterligare styrka sin åsikt i frågan. 

Översikten nyanserar också betydelsen av hemspråk som väg till bättre kunskap i svenska. Om eleven 
studerar mer hemspråk, lär sig eleven mer hemspråk men inte nödvändigtvis mer svenska. De som lär 
sig mer svenska är de som väljer att vistas mer i svensktalande miljöer. Det är också de elever som läser 
mycket som får goda resultat i läsförståelse. Det är avgörande vilket ansvar eleven tar för sin egen 
inlärning (Göteborgs-Posten. 2015-12-14). 

Sammanfattning av problem och lösningar 
De olika problem och förslag på lösningar som har lyfts i det första steget av analysen, 

presenteras nedan, för att ge en sammanfattande och mer övergripande bild av debatten. 

De problem som behandlas i artiklarna på politisk nivå är bristfällig politisk styrning, otydlig 

lagstiftning, otillräckliga direktiv, samt otillräckliga resurser. Orättvis fördelning och 

segregation är exempel som nämns. Lösningarna som efterfrågas är bland annat tydligare 

lagstiftning för kartläggning och mottagande av nyanlända, politiska beslut som skapar en 

jämnare fördelning av nyanlända elever på skolorna och mer resurser. Statlig kontroll och 

statlig översyn efterfrågas också. Vissa av artiklarna handlar om politisk styrning på 

kommunal nivå och då är det i första hand en ojämn fördelning av antalet nyanlända som tas 
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upp. På en organisatorisk nivå beskrivs problem med bristande struktur och dålig 

skolorganisation och styrning. I flera fall kretsar det kring frågan huruvida eleverna ska 

undervisas i förberedelseklass eller inte, och den dominerande åsikten i artiklarna är att 

förberedelseklass är den bästa lösningen. De olika problemen på en lärarnivå, placerar läraren 

i olika roller. I vissa texter anges läraren vara offer för en ohållbar arbetsbelastning och en 

skola med bristande resurser. I andra är det läraren själv som anses ha bristande kompetens 

eller ett felaktigt förhållningssätt. Lösningar som nämns på lärarnivån är i första hand 

kompetensutveckling men det framkommer också en bild av att en lärare bör vara ”duktig” 

och kunna hålla ordning. De nyanlända eleverna omskrivs ofta som bärare av olika problem. 

De har med sig svåra erfarenheter sedan tidigare och enlig vissa skribenter skapar den svenska 

skolan ofta dålig självkänsla hos dem, eftersom de inte lyckas skapa trygghet, eller erbjuda 

undervisning på rätt nivå. Elevers olikheter nämns också, och bristande kunskaper i svenska. 

Lösningarna som förespråkas på elevnivå är i första hand att de nyanlända eleverna behöver 

trygghet, i form av särskilda insatser eller undervisning i förberedelseklass. När det handlar 

om språket så förespråkas i vissa fall kvalitativ svenskundervisning och att eleven vistas i 

svenskspråkiga miljöer, i andra fall en flerspråkig undervisning, modersmålsstöd och 

modersmålsundervisning. 

Steg 2 – Olika diskurser inom debatten  
De tre diskurserna som presenteras är de dominerande verklighetsbeskrivningarna som 

framkommer i den diskursiva praktiken som utgörs av de valda artiklarna. 

Trygghetsdiskurs 
Inom denna diskurs konstrueras bilden av nyanlända elever som elever i behov av särskilda 

lösningar och insatser för att känna trygghet. Det handlar bland annat om att de behöver 

undervisas i en liten eller särskild undervisningsgrupp för att inte känna sig otrygga som i 

dessa citat:  
Så länge elever inkluderas i klasser utan möjlighet att varken tillgodogöra sig den undervisning som 
erbjuds eller inkluderas socialt spelar det ingen roll vad man kallar det - för konsekvensen blir 
exkludering (Sydsvenskan. 2016-04-06). 
 
Det är många elever utan godkänt betyg, "otrygghet för både elever och lärare" och många nyanlända, 
som trots bristande språkkunskaper hamnar i vanliga klasser. Eleverna har ofta vikarier, vilket lätt leder 
till mer stök än vanligt (Dagens Nyheter. 2016-02-15) 

Ytterligare faktorer som tas upp som viktiga trygghetsfaktorer kretsar kring frågan att få 

bevara sin egen kulturella identitet och sitt modersmål. Det beskrivs också hur de är i behov 

av särskilda insatser eftersom de har flytt från krig.  
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En del av dessa elever har med sig traumatiska upplevelser i bagaget, en tillvaro där skolgången inte har 
kunnat prioriteras eller till och med förstörts av krig. Det innebär särskilda utmaningar (Göteborgs-
Posten. 2015-04-21). 

Att lära sig ett nytt språk beskrivs bland annat som omtumlande och med metaforen en 

traumatisk resa. Här finns också kunskapsargument, som att få möjlighet att undervisas på rätt 

nivå, dels för att skapa självkänsla, dels för att det innebär bättre förutsättningar för lärande. 

Nyanlända beskrivs som en grupp och olika förutsättningar betonas som regel inte i diskursen. 

Specialpedagogiska insatser och särskilda lösningar för nyanlända samt argument emot att 

placera eleverna i klass och utsätta dem för undervisning på svenska i de olika ämnena allt för 

tidigt, är exempel som lyfts för att visa på hur viktig känslan av trygghet är. I citatet nedan 

kritiseras utbildningsminister Gustav Fridolin och skribenten frågar sig vad som skull hända 

om svenska barn hade behandlats lika illa:  
Det är dags för vår utbildningsminister att ta över det tunga ansvar som just nu vilar på enskilda lärares 
axlar och se till att dessa elever får en chans till en bra start i Sverige. För att tuffa på med dagens 
passiva "hoppas allt löser sig"attityd är inte hållbart. För vilka andra barn skulle en sådan oseriös 
hantering accepteras (Dagens Nyheter. 2015-07-08)? 

Sociologer, resurspedagoger och läxhjälp benämns till exempel som trygghetsvärdar på en 

skola. I en text förespråkas en helt ny modell för undervisningen och en reform som skulle 

innebära en anpassad skola för nyanlända med mycket stödundervisning, tydlig struktur och 

hög lärarkompetens. För att beskriva de nyanlända elevernas situation används metaforen att 

de har en uppförsbacke. 
Den som tvingas börja skolan flera år senare än sina klasskamrater, och som dessutom ska lära sig ett 
nytt språk, har en uppförsbacke. Och det blir inte lättare om man flytt från ett krig och ett havererat 
skolsystem (Aftonbladet. 2016-03-15). 

Gemensamt för diskursen är att just trygghet och sociala faktorer lyfts som viktiga eller 

avgörande faktorer för lärande. Om eleven inte känner sig trygg och har en begriplig tillvaro i 

skolan så går det inte bara ut över måendet, utan även över språkinlärningen. Att skolan i sig 

är nödvändig för de nyanlända eleverna nämner ett par skribenter. En förälder citeras i en av 

artiklarna: 
Vi vill att barnen ska lära sig svenska. Att de ska få gå i skola. Det är det enda vi vill. "Det är lätt att 
förstå den prioriteringen. Barn och unga som befunnit sig på flykt har ofta varit utan skolgång under 
långa perioder. De har mycket att ta igen (Sydsvenskan. 2015-10-26). 

Det är ett exempel på hur trovärdighet byggs upp genom att lyfta in autentiska röster och 
exempel i texten. I nästa exempel menar skribenten att just tryggheten är en förutsättning för 
en lyckad integration, inte bara i skolan utan i samhället. 

Varje skola behöver skapa särskild stöd och särskilda rutiner samt involvera all skolans personal för att 
skapa så mycket trygghet som möjligt för dessa elever. Att vi lyckas med att föra de nyanlända eleverna 
genom skolan är helt avgörande för möjligheterna att lyckas med integrationen (Dagens Nyheter. 2015-
11-26). 
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Mångfaldsdiskurs 
Inom den diskurs som jag kallar mångfaldsdiskursen framträder två viktiga gemensamma 

nämnare, Den ena är att eleverna har olika bakgrund och förutsättningar, precis som alla barn 

har, och den andra att den kulturella, språkliga och etniska bakgrunden är viktig och ska 

kunna utvecklas parallellt med att de lär sig svenska tillsammans med svenska elever. 

Förberedelseklassen anses viktig även inom den här diskursen, men målet är att eleverna på 

sikt ska inkluderas och att deras språk och kultur ska tas till vara och få en bättre status än de 

har idag. I det sammanhanget betonas vikten av modersmålsundervisning, modermålsstöd, 

flerspråkighet. En skribent hävdar bestämt att alla språkvetare är överens om att modersmålet 

är nyckeln till lärande. 
Om vi menar allvar med mångkultur, om vi anser att Sverige ska vara ett land som rymmer många olika 
sätt att vara - då måste vi också slå vakt om språken. Som alla språkvetare kan intyga är modersmålet 
nyckeln till lärande. (Sydsvenskan. 2016-10-24) 

Förutom det konstrueras en bild av att det innebär en vinst för alla om skolan är en plats för 

mångfald. En av artiklarna beskriver Kronan i Trollhättan, en vecka efter attentaten 2015. En 

motbild till problemskolan framställs i debattartikeln. Med det dådet i åtanke, så fungerar den 

här texten som en tydlig kontrast till den bilden. Även om problemen nämns så skapas en bild 

av en skola med kvalitativ undervisning och trivsel. 
Elever berättar stolt om sin skola, det fina biblioteket, alla aktiviteter och att de önskar att de fick gå i 
skolan också på loven. Allt är inte rosenrött, självklart finns det utmaningar, kanske större än på många 
andra skolor. Många elever är nyanlända och kämpar med att lära sig språket och ibland med att hantera 
svåra erfarenheter och personliga förluster i samband med flykt. Det ställer stora krav på pedagogisk 
skicklighet, lyhördhet, kreativitet och samarbete (Göteborgs-Posten. 2015-10-29). 

Hemspråk och modersmål används nästan uteslutande i sammanhang som beskriver vikten av 

att behålla sitt modersmål och att få undervisning på sitt hemspråk. Flerspråkig, eller 

tvåspråkig också i en positiv kontext. I en av debattartiklarna lyfter skribenten fram vikten att 

få använda sitt modersmål och faran i att ett språk har låg status i förhållande till 

majoritetsspråket. Han gör kopplingar till hur meänkieli har behandlats i Tornedalen historiskt 

sett och ger exempel på skolor idag som förbjuder arabiska på samma sätt som 

minoritetsspråken tidigare har varit förbjudna att använda. Han argumenterar för att arabiskan 

ska få minoritetsspråksstatus, bland annat för att den arabisktalande befolkningen, enligt 

honom är en tillgång. Av den anledningen bör vi alltså stärka rätten för den här gruppen 

flyktingar, att använda sitt språk i Sverige. Han hänvisar till ratificeringen av dagens 

minoritetsspråk och avslutar meningen med en retorisk fråga som ytterligare förstärker det 

absurda i att högutbildade medborgare skulle diskrimineras på grund av att de inte har 

svenska som modersmål. 
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Arabisktalande svenskar är på väg att bli en stark grupp, såväl i antal som i inflytande. I och med stora 
flyktingvågen från Syrien har Sverige förstärkts av högutbildade människor som talar arabiska - hit 
kommer tandläkare så väl som lärare och journalister. Denna minoritet kommer inte att acceptera en 
skuggliknande tillvaro där deras modersmål alltid placerar dem i socialt underläge – och varför skulle 
de det? 

Skribenten refererar vidare till forskning som visar att det skapas samhällsproblem och 

konflikter om ett språk förbjuds och marginaliseras men redovisar inte specifikt till vilken 

forskning han refererar till. Han anser till exempel att arabiskan skulle kunna jämställas med 

finskan för att få samma skydd och status som minoritetsspråk.  

En skribent som lite skämtsamt kallar sig en göteborgare i skånsk exil, lyfter vikten av att som 

invandrare få behålla sin kulturella identitet och hävdar att ”vi” svenskar ser vår egen kultur 

som så förträfflig och vårt eget samhällssystem som självklart. På grund av denna brist på 

självkännedom är vi oförmögna att möta invandrare och guida dem in i samhället.  
Om detta har vi svenskar varit pinsamt omedvetna. Vi har i vår välvilja blandat ihop människors lika 
värde med människors lika erfarenheter. Vi har därför mött nyanlända som om alla på jorden är 
svenskar med svenska erfarenheter. Vi har dessutom mött dem med en bristande 
självkännedom. Vi har inbillat oss att våra system är självklara, nästan av Gud givna. Vi hävdar till och 
med att det inte finns någon svensk kultur. Vi bara är. Helt enkelt – normala (Göteborgs-Posten. 2015-
06-28). 

Den här skribenten hänvisar till ett vi och dom-perspektiv och att vi, svenskar i det här fallet, 

utgår från vår egen kultur och våra värderingar som en norm. Det är ”dom andra” som är 

avvikande och som borde förstå och behärska de sociala och kulturella koderna per automatik. 

Även inom mångfaldsdiskursen framträder problem, men synen på möjligheterna att lösa dem 

är den stora skillnaden från det som jag i min studie kallar för problemdiskursen. En lärare 

citeras av en skribent: 
Det som gör mig hoppfull, trots allt, är alla våra fantastiska elever som kämpar för att nå sina mål. 
Många av dem har allt emot sig men deras beslutsamhet är skolans stora tillgång. För vissa av dem 
kommer det att ta längre tid (Göteborgs-Posten. 2016-02-19). 

Problemdiskurs 
Problemdiskursen är den diskurs som dominerar i det empiriska materialet och ordet problem 

används 46 gånger i debattartiklarna. Nyanlända elever innebär problem på olika sätt. Det 

förekommer beskrivningar av problem med bristande resurser och pengar, för stort antal 

nyanlända elever, orättvis fördelningspolitik, brist på lärare och övrig personal, bristande 

direktiv och organisation kring mottagning och integreringsprocess i ordinarie klass samt 

dålig politisk styrning. En ledare beskriver hur något håller på att gå sönder i Sverige i 

samband med flyktingmottagandet. Kunskapsbrist och språksvårigheter, både när det gäller 

svenskkunskaper och att utveckla modersmålet är exempel på problem som tas upp. I det här 

fallet får det konsekvenser för lång tid framöver. Det handlar inte bara om tiden i skolan utan 
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om hela livet. Genom att använda uttryck som ett liv i marginalen signaleras att det handlar 

om oerhört allvarliga problem som tas upp i texten. 
Dessa elever ska på några få år klara att lära sig ett helt nytt språk samtidigt som de ska lära sig allt 
detsom de andra får nio år på sig att klara. För alltför många är det en omöjlig uppgift. De klarar inte 
grundskolan och de får stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Alltför många slås ut från 
samhällsgemenskapen och hänvisas till ett liv i marginalen (Aftonbladet. 2015-09-23). 

Ordet problem används främst för att beskriva segregation, orättvisor, bristande 

språkkunskaper, ordning, resursbrist och lärarbrist. Vid 29 tillfällen används ordet brist, bland 

annat för att beskriva bristen på lärare, som i det här fallet lyfts tillsammans med en rad andra 

problem: 
Att lyckas med att ge alla nyanlända möjlighet till etablering samtidigt som den svenska skolan lider av 
akut lärarbrist och sjunkande kunskapsresultat kräver långt mer än det som hittills presenterats. Det är 
djupt oroande att varken regering eller opposition till fullo tycks ha tagit till sig detta (Göteborgs-
Posten. 2016-09-09). 

Ytterligare ett ord som signalerar att det är en allvarlig situation är akut. En skribent 

konstaterar att om skolan misslyckas med uppdraget att undervisa nyanlända så innebär det 

stora problem. Här målas bilden av en dyster framtid upp. Genom värdeladdade ord som 

svindlande och oöverblickbara och genom att skapa en relation till flyktingpojken Ali som 

tillsammans med andra barn är dömd till arbetslöshet, även det en stark metafor, skapas en 

problembild på ett effektivt sätt med en medveten retorik. 
Om Ali och tiotusentals andra nyanlända ungdomar blir dömda till arbetslöshet står Sverige inför 
svindlande kostnader och oöverblickbara samhällskonsekvenser. Det oroar mig att partierna i Sveriges 
riksdag och regering inte till fullo tycks ha en tillräcklig krismedvetenhet kring problemets omfattning 
(Dagens Nyheter. 2016-07-06). 

Ord som i sig signalerar något positivt används generellt inte i positiva sammanhang i 

artiklarna. Orden chans och möjlighet används för att beskriva att möjligheter saknas, för att 

lyckas med undervisningen av nyanlända. Ordet resurs nämns inte en enda gång i samband 

med att nyanlända elever skulle kunna utgöra resurser, utan uteslutande i diskussioner om 

resursfördelning, resursbrist och resursstarka respektive resurssvaga skolor eller områden. Ord 

som hade kunde förväntas ingå i sammanhang som ger en bild av den nyanlända eleven som 

en tillgång, ingår istället i en problemdiskurs för att visa på motsatsen. 

Den dominerande bilden av modersmålets viktiga roll för inlärningen argumenteras emot i en 

av debattartiklarna som gör intertextuella kopplingar till forskningsöversikten Tvåspråkighet 

hos barn i Sverige (2003) och till PISA-rapporten (2012). Istället menar skribenten att 

forskning är tveksam till om hemsråksundervisning stärker språket i den utsträckning som 

många hävdar.  
Om eleven studerar mer hemspråk, lär sig eleven mer hemspråk men inte nödvändigtvis mer svenska. 
De som lär sig mer svenska är de som väljer att vistas mer i svensktalande miljöer. Det är också de 
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elever som läser mycket som får goda resultat i läsförståelse. Det är avgörande vilket ansvar eleven tar 
för sin egen inlärning (Göteborgs-Posten 2015-12-14). 

Med detta argumenterar artikelförfattaren emot att elever undervisas så snabbt i samtliga 

ämnen utan att ha grundläggande kunskaper i svenska. Det leder enligt henne till försämrade 

kunskaper i samtliga ämnen, läsförståelse och till betygsinflation. Samma skribent ger 

exempel på hur det innebär ett problem att elever placeras i klass efter ålder och inte efter 

förkunskaper: 
De nämnda problemen ställs på sin spets i samband med mottagandet av flyktingar. Nyanlända elever 
med begränsad kunskap i svenska språket och kanske också i de olika läroämnena placeras in i svensk 
skola efter ålder precis som svenska elever. En elev kan exempelvis placeras i 8:an utan att behärska 
vare sig låg- och mellanstadiets innehåll eller språket (Göteborgs-Posten. 2015-12-14). 

I ett debattinlägg hävdas att det är omänskligt att låta nyanlända elever studera på svenska 

direkt och det refereras till forskning. Förutom att referera till Nihad Bunars forskning så 

refererar skribenten till Nationellt centrum för svenska och att ”man” där lyfter risken med för 

tidig integrering, utan att referera vidare till denna intertextuella koppling eller redogöra för 

vem på Nationellt centrum för svenska som har uttalat sig, eller var. 
På Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet menar man att en risk 
med sammanslagna klasser är att de som har behov av stöttning i svenska som andraspråk lätt hamnar i 
en passiv roll på grund av det språkliga underläget. Inträffar detta har vi plötsligt paradoxen att 
samtidigt som eleverna blir inkluderade fysiskt riskerar de att exkluderas både språkligt och socialt 
(Sydsvenskan. 2016-04-06). 

I en debattartikel görs intertextuella kopplingar både till PISA-rapporten och till Skolverkets 

kvalitetsgranskning som enligt skribenten visar att skolan misslyckas med att hjälpa de 

nyanlända att nå kunskapskraven i den nuvarande organisationen.  
Är det möjligt att nyanlända ska klara att nå grundskolans mål på till exempel fyra år? I dag är det bara 
en knapp tredjedel av eleverna som klarar det. För vår del drar vi slutsatsen att uppgiften är i det 
närmaste omöjlig både för eleverna och för skolan. Allt talar för att det kommer fler nyanlända elever 
åren framöver. Att de får en bra utbildning i grund- och gymnasieskolan är livsavgörande för dessa 
ungdomar. Men hur det går för dessa unga är också avgörande för hela samhället. Vi måste lyckas med 
integrationen annars riskerar vi stora samhällsproblem (Aftonbladet 2015-09-23). 

PISA och OECD nämns alltid i en problemdiskurs i artiklarna. De fallande resultaten i 

undersökningarna hänförs inte i första hand till nyanlända, enligt de flesta debattörer, men 

nyanlända nämns ändå i många fall som ett av problemen i svensk skola i samband med 

mätningarna.  

Flera av skribenterna nämner oro, bråk och våld i debatten om skolor med hög andel 

nyanlända elever, även om inte nyanlända pekas ut specifikt. I en ledare i DN beskrivs en 

kaosartad miljö, där de nyanlända blir ytterligare ett problem i en redan dålig skola:  
Dålig arbetsro, lärare som vantrivs, misstro mot "pluggande" och läxor, ökad tyngd på eget arbete -
samtidigt som Sverige har tagit och tar emot nyanlända elever som måste lära sig språket. (DN. 2015-
11-29) 
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Samma text konstaterar vidare att nyanlända och pojkar är förlorarna i dagens skola:  
Det är inte märkligt att flickor klarar den svenska skolan så bra, och många pojkar och nyanlända så 
dåligt. Killarna är lättdistraherade och behöver en struktur som många tjejer kan skapa själva, trots 
dåliga yttre förutsättningar. (Dagens Nyheter. 2015-11-29) 

En av ledarskribenterna i DN målar upp en undervisningsscen i sin text som slutligen 

konstaterar att film kan vara ett bra komplement i undervisningen om den används på ett 

medvetet sätt och inte istället för matte.  
Det är många elever utan godkänt betyg, ”otrygghet för både elever och lärare" och många nyanlända, 
som trots bristande språkkunskaper hamnar i vanliga klasser. Eleverna har ofta vikarier, vilket lätt leder 
till mer stök än vanligt. En av vikarierna håller en lektion som är rubricerad matte. Men det är i själva 
verket visning av västernfilm: "I stället för att lösa mattetal får eleverna i 8B se revolverdueller, 
barslagsmål och saloon-flickor som torkar sperma från ansiktet.  

Tonen och argumentationen är övertygad och krävande och inom den här diskursen används 

ordet måste snarare än borde när det talas om reformer eller lösningar som behövs för att lösa 

problemen. Uttrycket Vi förutsätter tyder också på hög grad av övertygelse och när det gäller 

skribentens modalitet generellt syns två mönster: Det ena är att politiska aktörer uttrycker sig 

mer övertygat. Det andra är att skribenterna inom problemdiskursen uppvisar högre grad av 

säkerhet och argumenterar starkt för sina åsikter. Det används ofta värdeladdade ord och 

skribenterna är starkt engagerade med hög grad av modalitet i flera av artiklarna. Exempel på 

ord med stark negativ eller dramatisk laddning som används i samband med beskrivningar av 

den svenska skolans flyktingmottagande är till exempel anmärkningsvärd, raseras, går 

sönder, allvarliga problem, djupt oroande, kaos. 

I flertalet av debattartiklarna och ledarna är det skolan, organisationen eller samhället som i 

första hand äger problemet, inte de nyanlända själva. Ett exempel på det är en text som lyfter 

orättvis fördelning som ett problem. Med en antites som används för att skapa en effektfull 

kontrast, belyser artikelförfattaren det som han anser vara problemet, med bara några ord: 
Det går bra för Sverige. Men inte för alla som bor här (Aftonbladet. 2015-12-16). 

Det är alltså inte att resurserna saknas som är problemet, utan att de inte fördelas rättvist, 

enligt skribenten.  

Sammanfattning av identifierade diskurser 
De tre diskurser som har identifierats i det andra steget av analysen, presenteras nedan, för att 

ge en sammanfattande och mer övergripande bild.  

Inom trygghetsdiskursen lyfts vikten av att de nyanlända eleverna är i behov av särskilda 

insatser och stöd för att känna trygghet i skolan. Det kan vara i form av specialpedagogiska 

insatser, modersmålsstöd, modersmålsundervisning eller undervisning i förberedelseklass. 
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Andra exempel som nämns, är personal som arbetar med elevernas psykiska hälsa och 

välbefinnande och inte undervisning, till exempel socionomer, kuratorer eller trygghetsvärdar. 

I det sammanhanget ges en bild av elever som har upplevt krig och har gjort en traumatisk 

resa innan de kom hit. Att få möjlighet att bevara sitt språk och sin kulturella identitet är en 

trygghetsfaktor som nämns. Den möjligheten efterfrågas även inom mångfaldsdiskursen och 

där betonas än mer vikten av att få bevara och utveckla sin kulturella identitet och få 

undervisning på sitt språk, parallellt med att lära sig svenska. En positiv bild av skolan som en 

plats för mångfald ingår i den här diskursen. En mångkulturell miljö i skolan och ett 

inkluderande synsätt förespråkas, och elevernas olikheter framträder, avseende tidigare 

erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Inom mångfaldsdiskursen argumenteras för att de 

nyanländas språk och kultur måste ges högre status. Inom problemdiskursen slutligen, 

konstrueras en bild av undervisning av nyanlända ett som problemfyllt område. Det handlar 

om beskrivningar av en stor mängd elever med språk- och kunskapsbrister, som under en 

begränsad tid, slussas in i den redan hårt belastade svenska skolan. Kunskapsfall, bristande 

organisation, lärarbrist och bristande kompetens är exempel på problem som ingår i diskursen. 

Problemdiskursen är den diskurs som är dominerande i artiklarna. 

Steg 3 – Identiteten nyanländ i de olika diskurserna 
I detta sista steg av analysen avser jag att med hjälp av exempel från artiklarna söka svar på 

hur identiteten nyanländ konstrueras i de tre diskurserna. I första hand konstrueras 

identiteterna genom användning av värdeladdade ord, frekvens av vissa ord och transitivitet. 

Ofta handlar det om objektifiering av nyanlända och ett vi och dom-perspektiv. På så sätt 

konstrueras de olika identiteterna av den nyanlända eleven, som ingår i de tre diskurserna som 

har presenterats ovan. 

Den nyanlända i en trygghetsdiskurs 
I en trygghetsdiskurs är den nyanlända eleven i hög grad passiv och många gånger ett offer. 

Eleven är i behov av stöd, hjälp och olika typer av insatser både för att må bra och för att lära 

sig svenska och lyckas med utbildningen. De nyanlända eleverna beskrivs ofta som en 

homogen grupp. Här finns ett tydligt vi och dom- perspektiv i och med att det är de som 

behöver skyddas och då ofta i en förberedelseklass, där de i lugn och ro kan utveckla språket 

utan att behöva möta de andra eleverna på skolan.  
Man kallar det inkludering, ett positivt laddat begrepp med ambitionen att få den inkluderade att känna 
sig som en del av gruppen. Men hur effektivt lär man sig språket enligt denna metod? Stjälper vi dessa 
elever snarare än hjälper (Sydsvenskan. 2016-04-06)? 
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Den här synen på den nyanlända som en hjälpbehövande individ ingår även i 

problemdiskursen. Anledningen till min uppdelning är ändå att rollerna som eleverna 

tillskrivs är väldigt olika i de olika diskurserna. Inom problemdiskursen är den nyanlända en 

belastning, medan den i en trygghetsdiskurs snarare är ett offer för olyckliga omständigheter. I 

det här citatet beskriver en lärare hur vissa elever gömmer sig när de hör ett larm. Det ger en 

tydlig bild av barn som har upplevt krig och som behöver omsorg och stöd på olika sätt. 
På Hermodsdal finns 31 nationaliteter representerade. Här handlar det mer om omfattningen av det som 
ska göras. Och om hur man ska kunna stödja så många barn med svåra upplevelser i bagaget. - I 
måndags gick larmet klockan tre, som det gör en gång i månaden. Vi har elever som gömmer sig under 
bordet då, säger Peter Abrahamsson (Aftonbladet. 2015-12-16) 

Den nyanlända i en mångfaldsdiskurs 
Inom mångfaldsdiskursen konstrueras identiteten nyanländ som en individ, en tillgång, 

språkkunnig och kompetent, Gruppen nyanlända konstrueras inte som en homogen grupp, 

utan olikheter betonas.  
Barnen som kommer är väldigt olika varandra. Många har bättre ämneskunskaper än svenska elever och 
kan lyfta undervisningen och kunskapsnivån när de lärt sig svenska. Flera lärare jag pratar med säger att 
det är en fröjd att undervisa barn med goda grundkunskaper, höga ambitioner och stor respekt för 
utbildning. (Aftonbladet. 2015-12-16) 

I det här citatet handlar det om kunskaper men det finns även exempel på kulturell mångfald 

och språklig mångfald som är viktig att ta tillvara. Att få använda sitt modersmål anges också 

som en framgångsfaktor: 
Nyanlända elever med ett annat modersmål än svenska har bättre chans att lyckas i skolan om de får 
använda båda språken i klassrummet. Det visar ny Malmöforskning från NO-lektioner i en klass där 
eleverna fick växla mellan svenska och arabiska för att förstå (Sydsvenskan. 2014-08-26). 

Inom den här diskursen framstår de nyanlända barnen mer som subjekt, vilket inte är vanligt i 

materialet som helhet. Skribenten refererar till hur enskilda nyanlända barn och ungdomar 

upplever sin situation. De är inte heller anonyma utan får i beskrivningen egenskaper och 

känslor. Förutom att barnen är namngivna, nämns att de pluggar och spelar fotboll, för att 

skapa en bild av att de är helt vanliga barn.  
De har varit i Sverige i knappt ett år. Bara Ayman har familjen med sig. Millions resa från Eritrea tog 
ett år. Den gick med bil, med båt och tåg, och långa stycken till fots. Nu är de här, i samma klass i en 
skola en bit utanför centrala Uppsala. I veckorna pluggar de. På helgen spelar de fotboll. (Aftonbladet. 
2015-12-16) 

Eller i det här fallet i citatet nedan, får enen fiktiv pojke representera gruppen 

ensamkommande flyktingpojkar. 
När nu många nyanlända som Ali kommer till Sverige, blir utmaningen dubbel. Vi ska både klara ge de 
nyanlända en bra start och lyfta de generella kunskapsresultaten (Dagens Nyheter. 2016-07-06). 

I samtliga fall fungerar de verkliga flyktingbarnen eller den fiktive pojken som 

identifikationsfaktorer och som ett sätt att få läsare att se människan bakom debatten genom 
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att skapa autenticitet. Hade skribenten istället för att använda sig av en Ali, skrivit om en 

fjortonårig pojke så hade inte samma effekt uppnåtts av närhet och realism.  

En skribent, tar upp att han själv har vuxit upp i ett invandrartätt område. Det kan fungera 

förtroendehöjande och öka trovärdigheten, att skribenten har egna erfarenheter och därmed 

har kunskap och förståelse för frågan. 
Jag är född och uppvuxen i Biskopsgården och bor i dag cirka 800 meter från Sjumilaskolan. Jag är väl 
medveten om de utmaningar som Biskopsgården står inför och segregation är en av dem (Göteborgs-
Posten. 2016-02-25). 

Synen på eleven som en viktig resurs med språklig och kulturell kompetens, som kan tillföra 

något, och det mångkulturella inslaget i skolan som något positivt, har inte någon 

framträdande plats i artiklarna. Det är endast några enstaka ledare och debattartiklar som har 

den utgångspunkten och retoriken.  

Den nyanlända i en problemdiskurs 
Identiteten nyanländ konstrueras i problemdiskursen som resurskrävande, med bristande 

(svensk)kunskaper. Gruppen beskrivs som homogen och många gånger benämns de 

nyanlända inte som enskilda individer, utan som en grupp. Denna grupp beskrivs ofta som en 

belastning i växlande ordalag. Två exempel, båda skrivna av politiska företrädare, 

representerar den retoriken: 
Det råder brist på lokaler, lärare och pengar. Och då har jag inte ens nämnt den extrainsats som krävs 
för att nyanlända elever snabbt ska lära sig svenska och ta in vilka värderingar som gäller i det nya 
hemlandet. (Sydsvenskan. 2016-11-26) 
 
Förväntningarna på det svenska utbildningssystemet att vända negativa trender och samtidigt lotsa in en 
våg av migranter på en krävande arbetsmarknad är just nu enorma. (Göteborgs-Posten. 2016-01-11) 

Förutom att de nyanlända beskrivs som en enhetlig grupp så benämns de inom den här 

diskursen med siffror och antal. Detta för att tydliggöra både hur många flyktingar vi har tagit 

emot och för att visa hur många barn som ska slussas in i den svenska skolan. Kvantiteten 

används för att exemplifiera att det handlar om en problemfylld grupp men i första hand för 

att visa att skolan har enorma utmaningar framöver. 
Prognosen att Sverige fram till 2019, om scenarierna med försämrat världsläge slår in, kan komma att ta 
emot uppemot 400000 flyktingar, varav 130000 barn och ungdomar i skolåldern, kommer att sätt 
skolans organisation på prov (Sydsvenskan. 2015-03-10). 
 
Att det kommer många asylsökande till Sverige är vid det här laget känt. De senaste tre åren har 
180 000 personer sökt skydd och i år väntas ytterligare 80 000. Ungefär en femtedel av dessa är i 
skolåldern (Dagens Nyheter. 2015-07-08). 

Metaforiska och målande ord som flyktingvåg, flyktingströmmar och massiv invandring 

förstärker bilden av det. 
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Det finns undantag, som i fallet med Ali, som i en debattartikel får representera de barn och 

ungdomar som ställs inför stora utmaningar när de kommer till Sverige. Han presenteras med 

förnamn och beskrivs som en individ, och det understryks hur viktigt det är att se de enskilda 

individerna. Det är en ganska mörk bild av Alis framtid som målas upp med hjälp av olika 

retoriska grepp. Det bygger på pathos11, alltså att tala till läsarens känslor, snarare än att 

använda förnuftsargument i det här fallet.  
Ali är en av dem som kommit till Sverige de senaste månaderna. Sedan hans far dog i strider mot 
talibanerna har Ali försörjt sin familj genom familjens enkla jordbruk. Han har odlat potatis och vete, 
men aldrig gått i skolan. Ali kan inte läsa och skriva, han har aldrig gått i skolan och vet knappt hur en 
dator fungerar. Maskinerna han jobbat med är långt ifrån de moderna jordbruksmaskinerna som 
används i Sverige. När man vill förstå de utmaningar som Sverige står inför de närmaste åren räcker det 
inte att bara se på de aggregerade siffrorna, man måste också se de enskilda individerna bakom (Dagens 
Nyheter. 2016-04-04). 

Utdraget ur texten visar hur en problemdiskurs kan konstrueras just med hjälp av ett målande 

språk och genom att skapa närhet till en enskild individ. Däremot är distansen och vi och 

dom- perspektivet fortfarande aktuellt. Även i det här fallet handlar det om en stereotyp 

skildring av ”den andre”, en människa som skiljer sig från oss och som är primitiv och inte 

behärskar teknik.  

Sammanfattning av hur identiteten nyanländ konstrueras 
De olika identitetskonstruktioner som framkommit i det tredje steget av analysen, presenteras 

nedan, för att ge en sammanfattande och mer övergripande bild.  

Inom de tre olika diskurserna skiljer sig identitetskonstruktionen av den nyanlända eleven åt. 

Inom trygghetsdiskursen konstrueras bilden av en hjälpbehövande och många gånger passiv 

individ, som är i behov av särskilda insatser och en anpassad undervisning. Den nyanlända 

beskrivs som ett objekt och individuella olikheter betonas inte. Eleven beskrivs ofta ha 

traumatiska erfarenheter och ett tydligt vi och dom-perspektiv är vanligt förekommande i 

diskursen. Inom mångfaldsdiskursen däremot är det just olikheter som lyfts fram. Den 

nyanlända eleven är en individ med individuella behov, erfarenheter och förutsättningar för 

lärande. Språk och kulturell identitet är centralt i beskrivningarna inom mångfaldsdiskursen, 

och elevens bakgrund och flerspråkighet beskrivs som tillgångar. Inom diskursen är den 

nyanlända eleven inte ett objekt i första hand, och det förekommer beskrivningar av 

namngivna personer med unika livshistorier och känslor.  Även inom problemdiskursen 

framställs den nyanlända eleven vid några tillfällen som en individ, en bärare av problem, 

men generellt beskrivs eleverna som en enhetlig grupp, som ofta anges i antal. Precis som i 

                                                           
11 Ethos, pathos, logos – Enligt retoriken finns tre viktiga faktorer eller typer av argument för att lyckas med ett 
tal: ethos – skapar förtroende, logos talar till förnuftet och pathos talar till känslor (källa). 
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trygghetsdiskursen är ett vi och dom-perspektivet tydligt. Eleverna anges ha stora svårigheter 

med att lära sig svenska och att ta till sig andra kunskaper i skolan. De är i behov 

undervisning i förberedelseklass och av särskilda insatser.  
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Diskussion  
Att nyanländas utbildning är ett ämne som väcker känslor och engagerar är en slutsats jag drar 

efter att ha genomfört studien. Eftersom det inte finns så många studier som har studerat just 

mediedebatten om nyanlända, så relaterar jag mitt resultat till annan forskning om 

språkinlärning och undervisning av nyanlända. Diskussionen är tematiskt uppdelad. 

Metoddiskussion 
Den här studiens syfte var att identifiera diskurser inom mediediskursen om undervisning av 

nyanlända och identitetskonstruktioner av den nyanlände eleven. Med tanke på att det handlar 

om ett komplext och omdebatterat område så innehöll mitt empiriska material en stor mängd 

data att utgå ifrån. Frågan är om jag inte hade kunnat begränsa antalet artiklar och ändå haft 

ett tillräckligt omfattande material att analysera. Eftersom studien inte har haft ett absolut 

sanningsanspråk och att urvalet av artiklar och av ämnet varit transparent så fungerar 

resultatet, trots att det är relativt likartade tidningar som utgör empirin.  

Att kritiskt granska den diskursiva praktiken – nyanlända i mediedebatten, har känts relevant 

för att den nyanlända eleven på många sätt är en utsatt part. Det finns också många olika 

föreställningar om nyanlända och många motstridiga åsikter om vad som är det bästa sättet att 

lära sig svenska, som andraspråk framkom i materialet. Med tanke på medias genomslagskraft 

och starka påverkan är valet av metod väl motiverat och relevant.  

Det valda teoretiska angreppssättet kritisk diskursteori och metoden som grundar sig i 

Faircloughs kritiska diskursanalys har lämpat sig väl för studien. Metoden har gett en frihet att 

utifrån den språkliga analysen finna diskurser och konstruktioner av den nyanlända eleven i 

debatten, som inte hade varit möjligt att lyfta på samma kritiska sätt med en metod som inte 

grundar sig i en syn på kunskap som föränderlig och i ömsesidig påverkan med sin 

omgivning. Många av skribenterna har starka åsikter och stor övertygelse när de argumenterar 

för sin ståndpunkt i frågan. Åsikterna har varit varierande, och det är intressant att flera av 

debattörerna hänvisar till forskning för att styrka sin tes, ibland samma forskning, trots att 

deras åsikter skiljer sig mycket åt. Den kritiska diskursanalysen har gjort det möjligt att fånga 

komplexiteten och till exempel reflektera över hur samma forskning kan ge stöd åt två helt 

olika åsikter i en fråga. En diskursanalys fungerar väl för att studera debatter samt lyfta fram 

eventuella spänningar och motsättningar i ett material (Bergström & Boréus 2012) och det 

anser jag att den här undersökningen har uppnått.  
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Resultatdiskussion 
Utifrån sökningar inför arbetet med uppsatsen, framträdde en debatt om nyanlända som 

kretsar kring allt från asylrätt till bostadspolitik, men som många gånger handlar om att lära 

sig språket, och om utbildning. Rösterna är många och det är en fråga som väcker 

engagemang och känslor av olika slag. I debattartiklar, ledare och på sociala medier är 

debatten livlig och olika aktörer, både inom och utanför skolans värld för fram åsikter om hur 

Sverige som nation, och hur skolan borde hantera flyktingmottagningen på bästa sätt. Mot den 

bakgrunden har det känts angeläget att studera en del av debatten och identifiera eventuella 

verklighetsbeskrivningar i media som påverkar hur den nyanlända eleven framställs. 

I resultatdiskussionen besvarar jag frågeställningarna och resultatet kopplas till tidigare 

forskning. Jag diskuterar problem och lösningar, de tre diskurserna samt 

identitetskonstruktionerna som har framkommit i analysen. Vidare resonerar jag kring hur 

studiens resultat kan användas för utformningen av undervisningen av nyanlända. 

Avslutningsvis sammanfattar jag studiens slutsatser och för en diskussion kring dess 

specialpedagogiska implikationer. 

Problem och lösningar 
Nedan presenteras och diskuteras de problem och förslag på lösningar som framkommit 

utifrån analysen. En sammanfattande reflektion är att det ofta är samma problem som lyfts i 

debatten, som i forskningen. Skillnaden är graden av övertygelse och på vilket sätt förslag på 

lösningar lyfts. Forskare ger generellt en mer reflekterande och mångfacetterad bild av 

problemet, och hur det kan angripas, medan debattörerna är mer övertygade i sin retorik och 

söker enkla lösningar. Det ligger självklart i en argumenterande texts natur att den ska vara 

just argumenterande, men det faktum att skribenter hänvisar till valda delar av forskning inom 

området, och till kunskapsmätningar som styrker deras åsikt, utan att ge en helhetsbild, kan 

påverka hur objektivt sakfrågan framställs i debatten. 

Ett exempel på denna skillnad mellan mediedebatten och forskningen är hur klassintegrering 

av nyanlända argumenteras för eller emot. En ståndpunkt som är vanligt förekommande i 

texterna, är att det innebär stora problem att undervisa elever med bristande kunskaper i 

svenska i ordinarie undervisningsgrupp. Även forskning visar på problem med övergången till 

klassundervisning och stora brister i den fortsatta undervisningen, men en viktig skillnad 

mellan debattartiklarna och forskningen är att det i media ges en förenklad bild av frågan. Att 

en debattör refererar till Bunars (2015) forskning för att styrka sin tes om att integrerad 

undervisning inte är att föredra, är ett exempel på den förenklingen. Bunar (2015) visar 
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visserligen med sin forskning på problem med inkludering, men han lyfter både fördelar och 

nackdelar i sin bok. Det kan konstateras att debatten ofta behandlar två motsatta åsikter i 

frågan, medan det inom forskningen förs ett mer nyanserat resonemang. Det existerar en 

tydlig skillnad mellan vad artikelförfattarna respektive forskningen anser om att integrera den 

nyanlända eleven. Den bilden som framkommer utifrån den tidigare forskningen är att en 

medveten inkludering och integrering av nyanlända elever är effektiv, men att det ofta 

förekommer stora brister i verksamheten. Inkludering är tillsammans med en helhetssyn på 

eleven och en medveten undervisning faktorer som Taylor och Sidhu (2009), menar bidrar till 

en positiv kunskapsutveckling. Problemen som Bunar (2015) lyfter, handlar i första hand om 

när övergången till ordinarie klass och efterföljande inkludering inte fungerar, och om att 

elevernas tidigare erfarenheter inte tas tillvara. Det skapar stigmatisering och påverkar 

elevernas självbild och självkänsla negativt och skapar frustration (Boukaz & Bunar, 2015). 

Ytterligare ett exempel på problem som belyses mer onyanserat och polariserat i debatten än 

inom forskningen, är frågan om viken roll modersmålet spelar för andraspråksinlärningen. Att 

en debattör hävdar att ”alla språkforskare” är överens, är ett exempel på hur onyanserad och 

ovetenskaplig debatten är emellanåt. Skribenten i fråga menar att undervisning på 

modersmålet leder till bättre resultat i andraspråksinlärningen medan en annan skribent menar 

att det sambandet är överdrivet. Å ena sidan förespråkas kvalitativ svenskundervisning och att 

eleven vistas i svenskspråkiga miljöer, å andra sidan hävdas att en flerspråkig undervisning, 

modersmålsstöd och modersmålsundervisning är framgångsfaktorer, även när det gäller att 

lära sig ett nytt språk. Angående hur väl det fungerar att lära sig svenska genom att vistas i 

svenskspråkiga miljöer så räcker det enligt Håkansson (2014) en bit på väg, men eleven 

uppnår inte ett rikare språk för reflektion och självständig produktion på det sättet. I båda 

fallen hänvisar debattörerna till språkforskning, och båda kan anses ha rätt i sina påståenden, 

med stöd av forskning. Däremot gäller samma sak som med frågan om undervisning i 

förberedelseklass, att debatten refererar till forskning på ett förenklat sätt, genom att välja 

valda delar som passar för den aktuella argumentationen.  

Lärarens kompetens eller inkompetens är ett återkommande tema i artiklarna, och mycket 

anses bero på hur väl läraren kan anpassa undervisningen och hålla ordning. När det handlar 

om lärarnas roll, så finns en tudelad bild. Vissa av skribenterna beskriver läraren som 

otillräcklig på olika sätt, medan andra framställer lärare som hjältar i en kaotisk och 

problemfylld situation. Bilden av de duktiga och kompetenta lärarna ställs mot bilden av 

lärare som bedriver flummig och oreflekterad undervisning. Att ordning och reda och en lugn 
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studiemiljö, är en viktig förutsättning för lärande framkommer både i debatten och i 

forskning, bland annat i analyser som gjorts av PISA-undersökningen 2016. Disciplin 

efterfrågas i flera texter, underförstått en auktoritär lärare, som använder läxor och ställer 

krav. Att förklara problemet med att läraren saknar förmåga eller kompetens, istället för med 

strukturella faktorer, är en tendens som kan utläsas utifrån debatten. När lärarens roll tas upp i 

forskningen handlar det i de flesta fall om hur ett positivt förhållningssätt, goda relationer, 

höga förväntningar och en positiv syn på eleven påverkar elevens lärande positivt.  

Diskurser och identitetskonstruktionen av den nyanlända eleven 
De tre diskurserna är identifierade utifrån vilken verklighetsbild som är dominerande inom 

respektive diskurs. Konstruktionerna av den nyanlända eleven diskuteras i samband med 

diskurserna. Detta för att diskussionerna om diskurserna och om identiteten av den nyanlända 

eleven, flyter in i varandra, och därför är lättare att betrakta som en helhet. 

Inom trygghetsdiskursen ges exempel på hur eleverna är i behov av en trygg och anpassad 

undervisningsmiljö och inom diskursen är den vanligaste lösningen som nämns, för att 

erbjuda den tryggheten, en särskild undervisningsgrupp eller förberedelseklass.. I en sådan 

miljö slipper eleverna utsättas för känslan av otillräcklighet och att inte förstå vad lärarna 

pratar om. Deras traumatiska erfarenhet av krig och flykt, lyfts i trygghetsdiskursen, och de 

nyanlända eleverna omnämns som en grupp, som har behov av insatser och anpassningar av 

olika slag. Det är till exempel specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, socionomer, 

trygghetsvärdar och psykologer. För att de ska klara utbildningen krävs även goda resurser i 

form av modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Eleven är inom denna diskurs 

objektifierad och beskrivs som ett offer på olika sätt. Offer för krig, flykt, segregation och 

bristfällig undervisning. De nyanlända eleverna kastas ut i en verklighet som är svår att 

hantera på grund av att de inte kan svenska och att de inte får tillräckligt mycket stöd. 

Mångfaldsdiskursen konstrueras i debatten genom positiva beskrivningar av flerspråkig 

undervisning och skolor som har lyckats i sitt mångfaldsarbete. Elevernas olikheter betonas 

och deras skiftande erfarenheter ses som tillgångar, både i skolan och i framtiden, under 

förutsättning att skolan tar till vara deras tillgångar och erbjuder dem en kvalitativ utbildning. 

Lärarens syn på eleven anses vara viktig inom diskursen. En positiv syn på eleven och höga 

förväntningar är viktiga faktorer som nämns. Flerspråkighet anses inom diskursen vara av 

godo. Språk fungerar kompletterande, och inte konkurrerande, en bild som är den 

dominerande även inom aktuell forskning om flerspråkighet och andraspråksinlärning.  
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Problemdiskursen är den dominerande diskursen i mediedebatten och problemen förekommer 

på samtliga nivåer. Den nyanlända eleven beskrivs som offer för olika problem i samhället 

och i skolan, exempelvis segregering eller en orolig studiemiljö. I en text nämns grupperna 

pojkar och nyanlända elever som förlorare i dagens skola. I andra fall är det de nyanlända 

eleverna som utgör problemet. Ofta då i beskrivningar av den flyktingvåg som har kommit 

och som nu ska slussas in i ett underdimensionerat skolsystem. Pengar och resurser saknas, 

organisationen och undervisningen brister och det råder brist på utbildad, kompetent personal. 

Lärarnas roll har redan beskrivits ovan, och det är en problematisk bild som framställs. Den 

nyanlända eleven beskrivs ha bristande svenskkunskaper och förmåga att ta till sig övriga 

kunskaper. Skolor i invandrartäta områden är, med ett par undantag, beskrivna i negativa 

ordalag. Det handlar bland annat om slagsmål och högljudda miljöer. I de allra flesta fall 

omnämns nyanlända som en enhetlig grupp, som objekt, men de finns också exempel där 

problemen framkommer tydligt genom beskrivningen av en enskild flykting, som går en 

dyster framtid till mötes.  

Specialpedagogiska implikationer 
Är de nyanlända eleverna en grupp som kräver särskilda insatser och särskilda lösningar eller 

är det möjligt att betrakta dessa elever som en självklar del i den övriga verksamheten och 

kunna erbjuda det stöd som krävs inom samma ramar och på samma premisser som övriga 

elever? Är det de dominerande problem- och bristperspektiven, i debatten och i samhället, 

som ligger till grund för hur undervisningen av nyanlända utformas, eller baseras den på 

aktuell forskning? Att skolan inte lyckas i övergången mellan förberedelseklassen och 

undervisningen i ordinarie klass, kan enligt forskning ofta bero på avsaknad av ett 

inkluderande förhållningssätt och en oförmåga att ta tillvara elevernas tidigare erfarenheter 

och flerspråkighet. Skulle adekvat svenskundervisning och undervisning på rätt nivå och med 

stöd av modersmålet kunna rymmas inom den ordinarie verksamheten? Forskning ger flera 

exempel på framgångsrik undervisning, som bygger på just inkludering, medveten 

språkundervisning och en helhetssyn på eleven. 

Inkludering i betydelsen som Nilholm (2013) redogör för, innebär gemenskap på olika nivåer, 

och att ett enda system är tillgängligt för alla elever oavsett eventuella behov av stöd 

Dessutom bygger integrering på en demokratisk gemenskap, elevernas delaktighet samt att 

olikheter betraktas som en tillgång. Min studie visar att det i media inte i första hand är det 

inkluderande förhållningssättet och den medvetna undervisningen som efterfrågas, utan mer 

resurser och särskilda lösningar för de nyanlända eleverna. 
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I debatten omnämns de nyanlända eleverna med bristande språkkunskaper även i samband 

med andra grupper i behov av särskilt stöd. Skolverket (2016) har också förändrat sina 

riktlinjer för mottagning och undervisning av nyanlända. Konsekvensen av det är att eleverna 

inte längre betraktas på samma sätt som de övriga eleverna. I första hand ska de nya 

riktlinjerna för hantering av nyanlända användas, och inte en individuell prövning för att ringa 

in problemet och eventuellt göra särskilda anpassningar.  

Detta är något som är tydligt i debatten. Strategier för att lösa ”problemet” med att undervisa 

de nyanlända efterfrågas, i generella termer och som nämnts tidigare, så är en objektifiering 

av den nyanlända eleven är tydlig. I de analyserade debattartiklarna och ledarna så betraktas 

de nyanlända eleverna i stor utsträckning som en svag, hjälpkrävande, homogen och 

problematisk grupp, som snarare behöver särskilda lösningar än inkludering. Den nyanlända 

eleven hamnar på så sätt i en gråzon. De språkliga bristerna är självklart en orsak till att 

eleven är i behov av något slags stöd. Frågan är om det är stöd som borde rymmas inom en 

ordinarie undervisning eller om specialpedagogiska insatser krävs för att möta behoven. Om 

specialpedagogiken ska användas när den övriga undervisningen inte räcker till, så är frågan 

om det finns fler grupper av elever än de nyanlända som behöver specialpedagogiska insatser 

för att systemet är urholkat, och att organisationen har brister.  

Slutsatser 
Mitt syfte var att undersöka vilka olika diskurser inom mediedebatten om undervisning av 

nyanlända som konstrueras, samt vilka olika identiteter av den nyanlände eleven som 

framträder i mediedebatten. De tre diskurserna: trygghet, mångfald och problem, och 

identitetskonstruktioner inom respektive diskurs, utkristalliserades i ett tidigt skede av 

analysarbetet. Att uppsatsen heter den nyanlända eleven som objekt, syftar i första hand på att 

den utgör objektet för studien, men även på att identiteten av den nyanlända eleven i hög grad 

konstrueras som ett objekt i mediedebatten. Jag har utifrån min analys av artiklarna och 

ledarna fått syn på generaliseringar och förenklingar i debatten. Det är frågor som även 

återfinns inom forskningen, men som, i media, förenklas. Det skapas en polariserad och 

onyanserad bild av både problem och lösningar. Det kan, med tanke på medias 

genomslagskraft, få konsekvensen att den nyanlända eleven betraktas som en belastning, och 

att ett vi och dom-perspektiv blir dominerande. Att undervisningen i ordinarie klass inte 

fungerar i nuläget, framkommer tydligt utifrån debatten och utifrån forskning inom området, 

men inom forskningen presenteras även exempel på inkluderande arbetssätt som fungerar. 

Inte heller inom språkdiskussionen presenteras i forskningen enkla lösningar. Att bara vistas i 
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svenska miljöer, som vissa skribenter tar upp som en strategi, är enligt forskare otillräckligt. 

En medveten och strukturerad undervisning är viktig i kombination med språkanvändningen. 

Modersmålets roll, både för inlärning, och för att stärka den kulturella identiteten betonas, 

dels inom forskning, dels i ett par av debattartiklarna.  

Avslutningsvis blickar jag framåt. Vilken bild ska styra utformningen av undervisningen av 

de nyanlända eleverna? Vad får det för konsekvenser om problemdiskursen inte ifrågasätts? 

Det skulle kunna leda till en opinion som efterfrågar enkla lösningar som disciplin och 

permanenta lösningar med undervisning separerad från den ordinarie verksamheten. Det i sin 

tur skulle kunna försvåra ett konstruktivt utvecklingsarbete, som strävar mot en undervisning 

av nyanlända, inom vilken den enskilda elevens behov står i fokus för vilka insatser som sätts 

in. Att förändringar krävs, på politisk och organisatorisk nivå står klart. Frågan är bara hur 

förändringsarbetet ska utformas. Genom att kritiskt granska en samhällsdebatt, kan diskursiva 

sanningar ifrågasättas och eventuellt omvärderas, för att uppnå en mer nyanserat och mindre 

polariserad verklighetsbeskrivning. 
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Kunskap och förståelse för kulturella olikheter 
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